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Ajuns la vîrsta maturităţii şi într-un moment în care îi este dat omului să-şi privească drumul vieţii şi să- se înţeleagă pc sine, Alexandm Odobescu a scris
aceste cuvintez „Părtaş, printre cei mai tineri, din acea generaţie

de la 1848, care--şi hrănea inima cu cele mai vii şi mai
foalle aspiraţi-zmi, - iar, altmintrelea, înclinat mai mult,
din fire, tl7tre -0cupaţiu11ile literare şi istorice-- am trăit· aici
tn /ar(z, de pe la 1854 încoace, timp de doiiă::.cci .şi cinci de ani,
căti11d, citul la deal, cî11d la vale, im coljişor unde să-mi. durez
sau zm palat sa·u o colibă pe locul cam viran al literatttrii şi
alartei româ_11eşti". Însemnarea conţine dtcva din clementele esenţiale pentru înţelegerea scriitorulHi şi a operei- lui.
Cu umoru-i nelipsit, fără trufie, uar nu fără con.ştiinţă <le
sine, Odobescu numeşte domeniile lui, acelea în care a clă
dit o opCTă in atitca privinţe a unui înaintaş. Interesantă
este indicarea descendenţei lui spirituale. Aştcrnînd însemnarea lui în 1887, cîncl oamenii revoluţiei ele la mijlocul
veacului dispăruseră sau trădaseră, lui Odobrscu îi place
să-şi adud"L aminte că este „părtaş" al generaţiei de la. 1848.
Desigur, el nu face parte clin rîndurile făuritorilor revoluţiei. Bălcescu este cu cincisprezece ani mai bătrîn ca cJ,
C. A. Rosetti cu optsprezece, Bolliac cu douăzeci şi mm.
Odobescu n-a fost un revoluţionar, n-a luat parte la încercarea
de a răsturna orînduirca socială a ·vremii. Ajungînd însă la
impresiile culturii în anii revoluţiei, el·· şi-a hrănit inima cu
,,aspiraţiu,nile vii şi nalte" ale acelei vremi. Unele din îndemnurile formate atunci s-au păstrat pînă tîrziu şi au dat
operei lui cîteva din caracteristicele ei fundamentale. În
scrierile povestitorului şi învăţatuhii, inspirat totdeauna
de iubirea lucrurilor frumoase, de cultul trecutului naţio
nal, de bucuria de a trăi şi de a contempla arta şi natura, pe
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care el le cunoştea dintr-o mare apropiere, se împleteşte fi.
ml dragostei de patrie şi de ţărănimea muncitoare şi, în gc-nc,ral, gîndul unui om lwninat, deschis înnoirilor şi ccrîn<lu-lc ori de cîtc ori erau spre folosul celor mulţi şi al celor
ce trudesc. Împrejurarea aceasta a fost mai totdeauna trecută cn vederea, impunîndu-se înţelegerea lui drept „cel
mai aristocrat-ic spirit printre scriitorii noştri". care de la
N .Iorga a trecut în caracterizările multor critici şi istorici
liternri. Se poate, fără îndoială, observa perfecta urbanitate
a scrisului lui Odobescu, hrănit din cea mai curată substanţă
a clasicismului vechi-şi nou, dar nici un semn că scriitorul
s-ar fi pus vreodată la dispoziţia clasei sociale din care descindea. Astăzi, cînd se înfăţişează o nouă ediţie a operelor
lui alese, .,palatul" sau „coliba" pe care era conştient a o fi
ridicat, laturi noi ale operei şi personalităţii lui Alexandru
Odobescu se impun privirilor noastre. Paşoptistul şi umanistul Odobescu ne apar într-o imagine nouă. În literatura
critică ce i-a fost consacrată, destul de puţin întinsă de altfel, ,,paşoptismul" lui Odobescu a fost relevat încă din 1909
de G. lbrăilrnnu în Spiritul critic în, wltura românească.
Printre contributiile mai noi, studiul cu care Al. I. Stefli:nescu însoţeşte e'diţia Scrierilor ale.se din 1949, pune
asemeni în lnmină laturile înaintate ale activităţii scriitorului, dar şi ezitările sau frîngerea primelor lui avînturi.
Imaginii unui Odobescu umanist şi paşoptist i se mai pot
adăuga însă unele trăsături, cu atît mai mult cu cît părţi.
însemnate ale operelor, publicate în timpul vieţii sale sau
după moartea lui, au rămas nevalorificate şi nu inhă în
compunerea profilului literar pe care ni l-a lăsat moştenire
trecutul. .

de

..,_

•

Alexandru Odobescu s-a născut în Bucureşti la 23 iunie
1834. Era fiul lui Ioan Odobescu (1793-1857), iuncăr în
armata ţaristă în 1812, polcovnic în regimentul de husari
,,Atirţki" în războiul din 1828-1829, unul din organizatorii noii armate române în tabăra de la Craiova, în 1830.
Printre episoadele vieţii colonelului Odobescu, care candi~
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dează la domnie în 1842, devine şef al oştirii în 1845 şi mare
spătar în 1850, cel mai interesant pentm noi îl alcătuieşte
rolul său în revoluţia din 1848. Amintirile colonelului reacţionar Lăcusteanu, un subaltern al lui Odobescu, corobo-

rate cu alte documente, printre care scrisoarea pe care
Bălcescu i-o adresează lui I. Ghica înfocul evenimentelor, ne
aduc bogate informaţii. Cînd izbucneşte revoluţia, Odobescu
nu face parte dintre adversarii ei. Poate refuzul lui de a
deschide focul asupra poporului îl determină pe Bibescuvodă să semneze constituţia. Colonelul se pune totuşi în
fruntea reacţiunii, cînd foi volante, distribuite la 18 iunie,
cer emanciparea clăcaşilor. Îl apostrofează şi pune mîna în
pieptul lui Tel1, ameninţîndu-1 cu moartea, dar se dovedeşte
ezitant cînd dă ordin maiorului Solomon să retragă trupele. Revoluţionarii îl introduc pe Ioan Odobescu in noul
guvern. Dar cînd în încăierarea de pe Dealul Spirei trupele
comandate de Solomon trag în mulţime, Odobescu este arestat. Guvernul revoluţionar se refugiază şi Odobescu propune
reacţiunii instalate la putere amnistia generală. Se pune
totuşi, în dimineaţa de 30 iunie, în fmntea oştirii, pentm a
reprima mişcarea însufleţită din nou, odată cu ştirea despre
înapoierea guvernului provizoriu. A doua zi intervine însă
Catinca Odobescu, care, îngenunchind în faţa soţului, îl
imploră să nu facă vărsare de sînge. Colonelul este teribil:
„Muiere ingrată ... Numai atimci mă voi linişti cînd voi călca
în.sîngele tău şi al co-piilor tăi"''. Cînd însă Catinca Odobescu
părâseşte cazarma, poporul aclamă pe aceea care intervenise
,în favoarea lui. Îndirjirea colonelului nu este neîmpăcată.
După o convorbire secretă cu Ion Cîmpineanu, Odobescu
ordonă din nou trupelor să nu tragă. ,,Această politică sau,
m,ai bi1ze zis, trădare a Odobescului o voi afla-o pe lumea cealaltă", notează Lăcusteanu. Colonelul, care trădase pe revoluţionari, părăseşte în ultimul moment reacţiunea. Inutilă
ezitare I Figura lui nu s-a bucurat de stima posterităţii.
Atitudinea lui, puţin glorioasă, în evenimentele din iunie
1848, nu justifică mormîntul monumental, mare cît un sarcofag roman, ce se mai poate vedea în faţa bisericii Icoanei

din

Bucureşti.
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.Altă amintire a lăsat mama lui Alexandru Odobescu,
Catinca. Era fiica lui Constantin Caracaş, doctor în medicină de la Viena, din 1800. Acesta, la rîndul lui, era fiul lui
Dimitrie Caracaş, medic şi el, doctor al Academiei Fridericiane din Berlin în 1760, consilier de curte al tarului Alexandru I, distincţie pc care o primise în 1815, pentru meritele pe care şi le cîştigase în timpul campaniei contra lui
Napoleon. Doctorul Dimitrie Caracaş era autorul unui poem
medical în limba greacă, iar fiul său, Constantin, a fost
fondatorul spitalului Filantropia din Bucureşti şi autor al
unei Descrieri a Ţârii Româneşti. Catinca Odobescu era deci
purtătoarea unei frumoase tradiţii intelectuale. Femeie
instruită, căreia fiul ei îi va încredinţa taina primelor lui
compuneri literare, Catinca Odobescu avea sentimente democratice, cultiYate în cucul familiei, în care un frate, că
pitanul Grigore Caracaş, na prietenul reYolutionarilor. Inttn,enţia ci pe lingă soţul mînios, salutată de aclamaţiile
poporului, nnea de.ci din atmosfera înaintată a familiei,
sustinută de influentele de cultură cu care o înzestrase bunicul, format în Bcriinul iluminist al lui Frederic al II-iea
şi pc care ni-l putem uş.or închipui ca pe un intelectual cu
idei mai înaintate. Filonul democratic al operei şi acţiunii
lui Alexandru Odobescu a fost sporit deci şi prin moştenirea
de cultură a familiei din partea mamei.
Prima îm-ăţăiurtt o prjmeşte Odobescu de la un institutor Birzotcscu. Trece apoi la Colegiul Sf. Sava, redeschis
prin dlspoziţiile Regulamentului Organic, unde urmează
în clasele de umani oare, avînd colegi pe Theodor Aman,
viitorul pictor, şi pc Al. Sihkanu, p'oet încă de pe-atunci.
„Provizorul" liceului era Petrache Poenaru, o personalitate
cu un rol întins în organizarea învăţămîntului muntenesc
în epoca Regulame:ntului Organic şi mai tîrziu. Odobescu a
consacrat vieţii ş.i activităţii lui Petrache Poenaru un discurs, plin de pietate, în 1889, cu prilejul celei de a XXV-a
aniversări de la fundarea Universităţii din Bucureşti. Cra- ·
io,·canul Petrache Poenaru fusese elevul lui Gheorghe Lazăr la Sf. Sava şi devenise profesorul acestei şcoli încă din
1819. Prin toattt activitatea lui, Petrache Poenaru s-a do-
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vedit un vrednic urmaş al dascălului srm. Arătînd simpatie
mişcării lui Tudor Vladimirescu, el dl:venise grămăticul
acestuia şi este trimis. împreună cu stolnicul Giani, ca observator la Congresul din Laibach, unde mai mulţi suverani
ai Ew;opei se adunaseră cu scopul de „a înfrtna spiritul revoluţionar'. N-apucase însă s-ajungă acolo, şi, aflînd de uciderea lui Tudor, Poenaru se opreşte la Sibiu, unde învaţă
limba germană, studiază apoi la Viena, la Paris şi poate la
Londra, răminînd în străinătate pînă la 1832, de unde se
înapoiază cu bogate cunoştinţe în limbile străine şi cu spe„
cializă'Pi în mrecţia ştiinţifică. Director al şcoalelor din Mun„
tenia între 1832 şi 1848, autorul probabil al lntroditcerii la
legiuirea şcohn-ă din 18:32, Petrache Poenarn a adunat mari
merite în di'I'~ti:3, dezvoltării unei şcoale naţionale. In 1848,
Poenaru se alatură revoluţiei, făcînd patte din Comisia
pentru ae.zro'birea ţiganilor. l\lai tîrziu este dat în judecatl
pentru activitatea lui în timpul revoluţiei şi pentru vina
de a fi lăsat să pătrundă: în şcoale „tenăinfe mitlt prea libe.
rnle, m1tlt prea patriotice". In 1871, vechiul om de scoală şi
revoluţionar îşi plăteşte o datorie de recunoştinţă,' pronun„
tind un a.iscurs asupra lui Gheorghe Lazăr - unul din iz..
voarele biografiei acestuia, pe care Odobescu îl caractcrizeazfl drept „pietoasa cuvîntare în care tatăl ţcoalclor româna
din Buo-ureşti rostea pomenirea de veci a moşulHi lor, obîrşia

cap1.ll unei familii, acum nmne,-oasă, din care noi dascălii
ne mîndrim a coborî". Prin învătămîntul lui Poenaru la
Sf. Sava, Odobescu primeşte deci 'moştenirea lui Gheorghe
Lazăr, a c.c:Uei îndrumare patriotică şi democrată o va face
să rodească în multe din operele lui.
Domnitorul Gheorghe Bibescu nu vedea cu ochi buni
direcţia democrată şi naţională a învăţăturii mai înalte la
Sf. Sava. Aceasta era preferabil deci să se predea în limba
franceză. şi, în acest scop, încă din toamna anului 1847. ia
fiinţă Colegiul francez al lui Monty, care aduce din Paris
pe alţi doi profesori. Voraigne şi Hurard. Odobescu intră
in această şcoală. Opinia publică reacţionează împotriva
măsurilor lui Bibescu. Sînt unii părinţi care se împotrivc~
ca fiii lor „să-şi uite Umba română" şi refuză înscrierea lor

ş,i

1
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în Colegiul francez. Un profesor al ,'Temii - Pleşoianu a reformei lui Bibescu: ,, ... Şcoa
la car:: fie mai nai11te a casat-o nmnai că erau t-Ot filosofi,
wt istorici, tot poeţi şi scr-iitori pre toate podurile. pre roate
,:olţuri!e şi aceste ni, plac la ciocoi, preC'lmt se vede" (Omagiul
Bia1m, pag. 163). încercarea de deznaţionalizare a învăţă
mîntului, făcută prin înfiinţarea Colegiului francez, se pră
buşeşte o dată cu înlăturarea eforiei şcolare a boierilor Alexandru şi Constantin Filipescu şi a lui l\fanolache Băleanu,
care o patronau. Diferitele materii încep să se predea din
nou în româneşte, iar Monty părăseşte ţara, după ce îşi reclamă drepturile sale, pe care le preţuieşte la 3.000 galbeni.
ln vacanţa mare din 1847, Odobescu însoţeşte pe tatăl
-;ău la Balta Albă, unde se adună, pentru băile de sare, o
mulţime pestriţă, dornică de petreceri, de baluri în fiecare
-,eară. Acolo îl vede Odobescu mai întîi pe Vasile Alecsandri,
tînăr de 28 de ani, .,vesel şi încă de atunci cunoscut prin farmecul 'Reaoş--,omânesc al muzei ce-l inspiră", după cun1 îşi va
lminti în Pseudo-Kyneghetikos. Amintirea poate să fi fuzionat de altfel cu imaginea generală a lui Odobe~cu despr<:'
Alecsandri, căci în vara anului 1847 poetul Stelufei o pierduse şi o plîngea pe Elena Negri, moartă pe vapornl care o
;iducea, împreună cu poetul, de la Constantinopol. Alecsandri a trecut de altfel destul de repede pe la Balta Albă,
după cum o dovedeşte relatarea lui în 24- de ceasuri la Balta
Albă, 1847, publicată în România litera,a din 1855. Odobeştii - tatăl şi fiul - se instalează în.apropierea lacului,
la Grădiştea, pe ma1nl stîng al Buzăului, într-o casă cu colonelul Engel, polcovnic rus intrat tn serviciul armatei române şi care, căsătorit cu o boieroaică, îi amintea acesteia
moartea cîte unuia din robii ţigani, pe care-i primise ca
~estre: ,,Plin ci, Anicnţa-1 meu I a murit I a din e un
, e s t r e I" Colonelul Engel îi dăruieşte lui Odobescu o
puşcă de vînătoare, şi ciovlicele, ciocîrliile şi giştele sălba
tice, dar mai cu seamă vrăbiile cad cu g:rAmada. Ocupaţia
vînătorească a lui Odobescu n-a fost însă de lungă durată.
,,1.Ui se pare că intri& attta ss cam mărginesc Jot"le de ăo,jin ce am
,fnlt-ut culege în cariera mea cinegeticii", notează scriitoml în
denunţă tendinţa reacţionaiă

10
https://biblioteca-digitala.ro

Psewio-Kyneglwtikos. De la Balta Albă adrcseaz,1 Alexandru mamei sale o scrisoare, datată din 8 iulie 1847. Este
prima scriere a lui Odobescu. Compusă în limba franceză
(tradusă de N. Iorga în Oameni cari au/ost, I, 1911, pag.
55 urm.), scrisoarea reproduce părţi din jurnalul pe care
tînărul îl ţine cu regularitate. Însemnările intime ale adolescenţilor au de obicei un caracter romantic şi sentimental,
pc care sîntem surprinşi a nu-l întîlni în jurnalul tînărului
Odobescu. Autorul, în vîrstă de treisprezece ani, este un
spirit măsurat, un observator deschis la impresiile din nfară
şi descrierea lui, din care nu liP,seşte umorul, ne oferă un
interesant tablou de moravuri: .,ln sjîrşit, sîmbătd (4 iulie),
d11,pă

o poştă destul de lungă, am sosit în satul Balta Albă,
care e departe de lac 11,n sjerl de ceas. Sat11,l e plin de lmne:
1mmteni, moldo'Oeni, ori evrei şi nemţi. Pe lîngd casele ţăra
nilor, s-au clădit barace de lemn, care seamănă de departe
a grajduri, comparaţie care poate ·măguli 1mtlt pe lowitorii
lor. Lacule foarte întins. Dar în jurul l11,i n11, sînt adăpost11ri
trainice, aşa incit bolnavii şi cei sănătoşi ( care sînt mai mu.lţ,i
decît ceilalţi) ai, fost siliţi să-şi înalţe Pe mal căs11ţe de scîndnri, ori sc'l-şi tntindă corturi. E foarte ciudat să vezi acest
şir lung de astjel de locuinţe, aşa de hazliu, alcătuite. Vezt
acum în ele prăvălii de mode, cofetari şi alţi negustori, care
vin să-şi vîndif vechiturile la oamenii din tîrgurile de prin prejur. Stradei acesteia i se zice Podul Mogoşoaiei al Bălţii Albe.
ln această înşirare de colibe, fiecare neam se deosebeşte, aşa
incit nu vezi într-o parte decît munteni, în alta decît moldoveni şi aşa mai deparW'. Pana scriitorului se încearcă şi într-un tablou de natură, o noapte cu lună, care prin delicatele
lui notaţii vizuale, prin sforţarea de a-şi înţelege impresia,
miră la un începător: ,,Ne întoa,cem de la Balta Albă. Liena-şi
desfăşoară farmecul pe un cer albastru stropit de nori fini
( nuances): stelele erau puţine şi acelea pe care le vedeai chiar
aveau strălucirea lor slăbită de a lunii, care-şi răsjrîngea razele
de aur în apele lacului, pe care un vîntişor blînd le jitcea să
se zbenguiască graţios. De jur împrejurul lacului se mai ză
reau Joci1,ri mărimte, care păreau că-i Jac o cunună de stele.
Fulgere slabe ţîşneau ici şi colo din toate părţil-e şl părea1e 11iş~
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u.,lcani depărtaţi în mişcare. Dar părăsim malul şi, în curînd,
pri1Ztr-1m şes sterp, sosim acasă. Pilă miram wm se poate ca
un lucru care e aşa de mat c r ia 1 la lmnina soarelzti, s,l
fie aşii de romantic sub lmzii". însemnarea din urmă este a
unui spirit reflexiv, trezit u~or din visul lui poetic.
Acesta să fie oare motivul pentru care Odobescu nu s-a
pntut decide niciodată să. dcsăvîrşească o lucrare de imaginaţie? Compunerea de Ia Balta Albă nu este singura care
ne-a rtcrnas din ~ceastă ~pocă a vieţii lui. Printre manuscrise le păstrate există şi scbiţa unei drame: Mihai Viteazu,
înpiţişare dramatică în trei părţi, în care eroul urma să fie
prezentat în lupta-i eroică pentru a scutura jugul turcesc
şi pentru a. uni pc români înăuntrul aceloraşi graniţe. I se
adaugă şi schiţa unei tragedii: Ioaniţiie, craiul românilor.
Ideea <le a scrie o dramă istorică îl va urmări toată viaţa pe
Odobescu, care nu va .ajunge însă să dea altceva decît proiect~.
în vara anului 1850 Odobescu porneşte la Paris, pentru
completarea studiilor . .El găseşte acolo societatea exilaţilor
pulitici, pe Bolliac, pe Russo, pe Alecsandri, pe N. Bălcescu .
..:\:cesta se întorsese de curînd de la Londra, unde nu putuse
să mişte guvC'rnul ~nglez în favoarea ţării sale. Bălcescu
publicase acwn Queslion economique des Principautes dame'ltiennes (Problema economică a principafolor dunărene), în
e:i.re oprimarea ţăranilor era denunţată cu vigoare. În toamna
h1i 1850, Bălcescu scoate de sub teascuri numărul unic
al României viitoare, cuprinzînd studiul Mersul ,evoluţiei
hi istoria -românilor. Impresia pe care o face Bălcescu asupra
ttnărului Odobescu este din cele mai puternice, după cum
o vor dovedi curînd primele scrieri ale acestuia clin urmă.
În jurul personalităţii atît de înalte si de pure a istoricului
l\1i .l\Iihai Viteazul se string~ întregu\ tiner-et studios. Cînd
fa. banchetul dat de studcntii români, Bălcescu rosteste memorabilul său discurs Mişcarea românilor din Ardeal l~ 1848,
nutrit din multe amintiri personale, este probabil că printre ascultătorii lui se afla şi Odobescu. Discursul este puolicat de altfel în anul următor şi intervenţia lui Bălcescu
în favoarea Ardealului revoluţionar a răsunat cu putere
12
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în sufletul emulului său mai tînăr, care•şi va aminti pînă
tîrziu de îndemnurile primite atunci. La Paris întîlnc~te
Odobescu şi pe tinerii români veniţi aci pentm studii, înflăcăraţi cu toţii de ideile pe cam revoluţia nu izbutise să
le întrupeze în legiuirile şi instituţiile ţării. Odobescu a
evocat grupul lor, compus din P. Iatropo], viitorul medic,
Dimitrie Florescu, compozitorul Steluţei, inginerul D. Berendei, poeţii G. Cretzianu şi Al. Sihleanu. Articolul din
1887, Junimea română di1t Paris pe la 1852, mai cuprinde
şi amintirea spiritului animator al acelui grup tineresc şi
revoluţionar, care începe să publice, de la 1 mai 1851, o
revistă, Junimea română: ,, ... a fost acela un timp - şi estJJ
tocmai timpul pe cînd ideile de libertate naţională erate mai
tare prigonite şi mai straşuic pedepsite în sîmel ţărilor româneşti, - a fost un timp acela cînd noi, tinerii studenţi din stră•
inătate, 1te bztcuram de a fi la Paris, mai vîrtos pentrie că acolo
găseam mai multă voie deplină de a ne fobi patria fâră
sfialc'i,, de- a învăţa cu ardoare istoria şi li111-ba ei, de a c1·oi şi
de a potrz'.vi pe seama-i toate c11noştinţele ce 11epregetatul nostru
patriotism românesc 11e da prilej şi îndemn de a ni le agonisi,
în acel centm de libere limzini ..• Acea societate juveni/li, s-11
îtzcumătal chiar a publica,Jără de concmsul celor mai în vîrstă,
o foaie periodică românească, în care 11oi toţi, băieţii, am
scris dupe cmn ne-a tăiat cafrul, cit ienfra ţintă de a deştepta
şi a îmbărbăta pe compatrioţii noştri. Noi ne pusesem în gînd
să întărim- pe viitor cti proptelele şi c11 cheză.şiile ştiinţei acel
poă măreţ pe care, numai prin instinct şi cie mi nobil avînt,
băirînii noştri împinsese la 1848 - meargă 11ndc-o merge poporul ro111â11esc." Pentru cunoaşterea spiritului dominant
în redacţia Juninzei române, mai edificator este însă documentul din epocă, articolul program publicat în primul număr al redstei, care cere independenţa ~i unirea tuturor
românilor, organizarea adevăratei democraţii, lupta împotriva apăsătorilor, alături de solidaritatea cu cei apăsaţi.
Tonul lui este al unei proclamaţii revoluţionare: ,,]1rni
1'01tzâni I 11n om de orice naţie, de orice treaptă, vă este frate;
să-l iubiţi şi să-l aj11taţi. lnsă acela care vine să vă răpească
libertatea sau naţionalitate.a este un monstru: să-l goniţi,
13
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si!-l 1-0viţi; cu dt li ve-ţi face o ,-ani mai adtneă eu atît fleţi
merita mai bine tk la patrie, tk la omenit-ea tntreagă• .Acest
sentiment de ură, care - în orice altă ocazie - s-ar părui o
crimă, are aici caracteNtl 1mei virtuţi, Jii11dcă nit este decît o
expresie a amorului: precum cel ce tăgăd1,ieşte că e noapte aji-rmă
prin aceasta chiar că e ziuă - asemenea c-el ce urăşte tirania
exprimă P,in aceasta chiar amon,l său pentru libertate".
Tot în primul număr al revistei, Odobescu iscăleşte articolul Muncitorul român, unnl din cele mai însemnate pe
care le-a compus vreodată, nu numai prin avîntul ~i indrăz
neala gindirii politice, dar şi prin perfecţiunea compoziţiei,
prin vigoarea şi mişcarea expresiei literare. Articolul începe
cu o largă evocare a peisagiului naţional: "Lată e cîmpia
ce s6-fltinde la poalele munţilor Carpaţi ..." Pe vasta scenă,
scriitorul evocă pustietatea, lipsa unei civilizaţii materiale, ca un semn al spoliaţiei la care ţara a fost necontenit
supusă. ln această pustietate, se aude cîntecul omului,
unindu-se cu sunetele naturii. Urmează portretul ţăranului
cu chipul ofilit şi ostenit, cu fruntea zbîrcită, cu ochi ca:Pe
scînteiază. Deodată autorul părăseşte descripţia, pentru a
trece la exhortaţie: ,,Dar a sosit timpul ca România să formeze toată o singură şi puternică naţie ..." Al doilea imperativ e munca: ,,Luciu 1 numai, dar lucru 1 drept şi
bine întocmit ..." Muncitorul român este lipsit de drepturile
sale. Tonul se ridică şi culminează în accente de mînie: "Negreşit, muncitorul e sttlpul RorlSâ-niei ! De la dînsul să învă
ţăm a ne iubi patria I Fiind în raport necontmit cu 1,ămîntnl
Jării noastre, el ştie a-l iubi şi a-l cinsti I Pămîntul acela ia
care zace cenuşa părinţilor săi, care suge pe toată ziua sudoarea
ce-i frică de pe frunte, din care răsare spicul tk griu ce-i va da
/wana lui şi a co-piilor, acel pămînt e pentru, dînsul u-n obiect
sjînt de adoraţie; şi c11 toate acestea, acel pămînt n11 e al lui!
Este al c i o c o i u 1 u i care i-l dă şi i-l ia, d11pă W>inţă-t..'.
Trecind de cruda realitate prezentă, scriitoml are viziunea
viitorului: .,Peste puţin pămîntul va Ji înapoiat muncitorului, prin i-ubirea şi îngrijirea căruia pustiek se vor- schimba
în holde-nalte ş-i bogate, în livezi roditoare. în păşuni verzi şi
fragede, pe care vor j>t.işte frumoasele vite ale României~· 691'l4
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deiele, unde alna pătru-nă razele soarelui. vor deveni case lumf...
noase, îtnbilşitgate şi fericite ..." Articolul ajunge astfel să
rezolve tensiunea iniţială. Acest întîi articol al lui Odobescu
este o pagină de o rară calitate, una din cele mai fi-umoase
ale momentului literar din 1848 şi una din cele mai expresive pentru tendinţele care-l însufleţeau acum pc autorul
lor, înfrăţit, precum se vede, cu năzuinţele cele mai înaintate ale exilaţilor politici, în })rimul rînd cu ale lui Bălcescu,
care sustinea idei asemănătoare.
Primt.11 număr al revistei ieşit de sub teascuri punea problema introducerii ci în ţară, o event,ualitate pe care redacţia o avusese în vedere, atunci cînd se hotărîsc s-o tipărească
pe hîrtie subţire. Surghiuniţii politici urmăreau continuarea acţiunii lor în ţară, prin trimiterea de scrieri propagandistice. Era nevoie de fonduri. T"mărul Odobescu e1a un element sigur, care putea fi folosit, un aliat politic. La 28 iulie
1851, C. A. Rosetti îi scrie: ,,A I cînd ai şti cîtc greutăţi I şi
cînd ai şti cine este vinovatHl cel mare ai suferi joa1-tc, căci este
junime a. Cîteva cuvinte şi poate că vei fi de părerea mea.
Trebuie sau nu bani? Trebuie sait nu ca scrierea de propagandă
să intre în mtmăr mare în ţară? Negreşit că da!... Chze dar
să bage scrierile în ţară? Cine să meargă în ţară să ne adune
bani de la cei ce voiesc a da? Nimeni nu poate dccît junimea
ce nu este izgonită". Ii propune deci să plece ]a Bucureşti
în acest scop. Călătoria nu e posibilă deocamdată. Odobt:~cu
continuă însă a trăi în cercul revoluţionarilor mai bătrîni
sau se împrieteneşte cu tinerii veniţi pentru studii la Paris.
comunicînd cu ei în aceleaşi sentimente patriotice entuziaste, in aceleaşi aspiraţii înnoitoare. Unul din aceşt~a. moldoveanul Nicolae Ionescu, viitor profesor la Universitatea
din Iaşi, îi scrie după înapoierea în ţară, cvocînd plimbările
şi amiciţia lor de tineri revoluţionari, opriţi la picioarele
statuii lui Spartacus: ,,Ţi-aduci aminte cmn ne duceam împreună să admirăm statuile d1·n grădi1ia Tftileri-ilor? Alexandru, Spartacus tleşteptait viu în sitjletele noastre i'.coana Hmpurilor trecute." În convorbirile tinerilor se ţeseau gînduri
de înălţare a ţării, de înfiinţarea unei şcoli noi, deosebită
de aceea pe care Nicolae Ionescu o regăseşte cu amărăciune,
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îndată ce, înapoiat în Moldova, îşi ia locul lui de profesor.
Din această. stare de spirit se înc11eagă, în 1852, prima compunere în versuri a lui Odobescu, Od,'i RomJniâ, constmită
pe contrastul virtuţilor străbune cu înjosirea prezentului,
lipsit de libertăţi:

Romfmii tl-acum însă, trăiesc cu umilinţa)
Aci lanţuri el-aramă înjugă coi:ştiinţa,
~olo pulbere el-aur ascunde putregai.
Străina uneltire rcvar.:,ă nc 7 tiinţa
Ş-a ţării neatirnare e numai ca un pai,
Luptindu-sc tn viscol cu crivcţc de plai.

Poezia este trimisă în ţară şi circulă tn manuscris, înainte de a apărea, in 1855, în România literară a lui Vasile
Alccsandri. Nicolae Ionescu ia cunoştintă de ea si felicită
pe poet la 2 mai 1852: ,,Cînd alţii cîntă 'dulce pre dulcineele
/.or mai mult sau mai puţin dulci, acest june poet începe a
dnta tara sa".
A11ii studiilor la Paris sînt deosebit de fecunzi pentru
Olh1bcscu. Tînărul îşi extinde mult cercul cunoştinţelor
ţtiinţifice, compune lucrări noi, traduce harnic din clasici.
Grupul tineresc al studenţilor revoluţionari se adună din
dnd în cînd, la cîte unul din ei, pentru a-şi comunica - în
forma unei conferinţe - rezultatele cercetărilor şi gîndurilor lor înnoitoare. ,,Acea generafiune a noastră-îşi va aminti
OJobcscu - e -ultima care, la 11oi, a simtit nevoile trecerei de
la lnmea vrclze la cea nouă, de la viata socieNitii din trcwt11l
,ws/m românesc la acea viaţă a viitcr-u'lui pc care, din 1zenorocire, cei mai mulţi dintre noi tt-ai, văz·ut-o şi poate că nici 1w
o vor -;:edea statornic ·întemeiată pe principiile visate odinioară
de 11oi." Ce formă se cuvine a lua arta în acea societate a
viitorului? Poetul care în Odă României va proornci:
În sînul Rom'.l.nici acum va să-nflorească
O floare care ·varsă miros incintător,

A

păcii

dulce floare, al artelor izvor

se întreabă ce îndrumare trebuie dată. artelor, muzicii, picturii; sculpturii, arhitecturii româneşti? Cu răspunsul acestei
16
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întrebări se în5ărcincază, la 17 martie 1851, conferinţa pe
care, sub titlul Viitorul artelor în România, o pronunţă Odobescu în fata prietenHor lui. Acest text, publicat postwn
abia in 1907, a fost omis din toate ediţiile scrierilor lui Odobescu pînă ;~stăzi, <leşi el completează in chipul cd mai fericit portretul tînărului, uimitor <le matur, şi luminează una
din tendinţele care n-au încetat să-l conducă şi mai tîrziu.
Vorbitorul porneşte de la postu]atul caractcmlui naţional şi popular al tuturor marilor forme de artă. ,.E im
adevăr rec-unoswt awma - spune el - că artele sunt expresia shnţirilor mwi popor întreg şi c,1 numai în acest caz sunt
ele fo!emciate c·tt pntcre; cc'ici sztnt din 11e·11oroâre şcoU artistice pe cari fo g-ztsiă numai parte d-in societate şi într-ttn spaţiu de timp foarte scurt; acele şcoli Jalşe, în loc de a înainta
arta, o ocolesc pe 1m dru,111- nevrednic de dî11sa şi o je.c bastardă,
lu-i:11d1e-i adevărat-ie! ei sens." Formula nu se poate reduce deci
la principi11l caractcrnlui naţion::l] al artei, exprimat mai
înainte <le Kogălniceanu în Dacia l-ill'rară. Ideea despre firea naţională a artei se împerechează la Odobtsrn cu aceea
despre felul şi misiunea ci popularii. Un exemplu vine îndată să justifice această concepţie. :Muzica lui Beethoven ni se spune - nuc la locul ei într-o sală strîmtă tlc concert,
pentru urechile unei societăţi „mănuşate". ,,.1cele simfonii
cer 'ltn altfel de local, mi altfel de public şi aceasta c învede-

rat Jiccifrei inimi tinere care aswltă acele exprt'S·ii sublime a
întugi a muti popor, majestoase şi nah•e totdeodată ca
popoml însuşi; acele aspi1'aţiu-ni puternice elitre o lume de
tot nouă şi visat,1 de 1wi toţi. Spt1ţ-htl liber şi simplicitatea,
iată deviza artelor moderne; c-tt acea.sta vor ,Pult:a ele i:ns-ujla
tulttror ervismul şi mi suflet cunrt." Ceea cc Odobcsrn doreşte,
vieţii

aşadar, este o artă populară, acordată cu
zuinţele mulţimilor, aşa cum s-a intimplat

gustul şi nă
de cîteva ori
în istorie, în Evul :Mediu sau in Grecia secolului al V-lea,
pc care de altfel n-o aminteşte. Această formă de artă~
marca artă, o opune el varietăţilor ci de curte şi burgheze.
Aplicîndu-şi viziunea în feluritele domenii artistice, el ne
evocă mai întîi muzica medievală . .,Aswltî11cl-o, mi respect

adînc ş·i o s-11,punere oarb/t ·venea·u

negreşit

î-n inimile acelor oa-
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meni din vcaml cie mijloc pli11e de nedreptate şi tiranic, acelor oameni care că1ita·u îti biserică mîngîicrca suJe,-inţelor /.or
din toate minutele." Muzica religioasă ia forme regulate şi
reci odată cu Chembini şi Spontini. Mozart îi mai înalţă
încă un monument de seamă în Requiemut său, dar în genere
muzica religioasă apune în vremurile mai noi. Între timp,
„1'trooluJiile şi 1'ifzboaiele religioase Jac stl se nască o muzicii
nmtă; poporul luptîndu,-se pentm întîia oară de bună voie şi
tn interesul său, găsi arorditri delicioase şi energice, dar crude
şi abn,pu pentru a-şi exprima patimele sale". Este amintită
muzica husiţilor şi puritanilor. Contrastul este stabilit
îndată tn operele modeme ale unui Bellini şi Donizetti, în
care se recunoaşte „ceva care se află mai în raport cu micil.e
teatre, e11 micul public al societăţii de astăzi, decît cu vasta şi
majestoasa întindere a Cf'caţimtilor viitoare". Mai aproape de
această ţintă stă Wilhelm Tell a lui Rossini, Lombardi ai
lui Verdi1, adică opere inspirate de luptele pentru libertate
şi de eroismul popoarelor. Mai mult preţuieşte însă Odobescu muzica Germaniei, .,fiică a poporului". Ne sînt amintite Don Juan a lui Mozart, Freischutz a lui Weber, Ilugcnoţii lui Meyerbecr, dar mai presus de toate muzica lui
Beethoven, în care admiră folosirea cîntecului popular şi
adîncul sentiment al naturii. Într-o pagină, vrednică a sta
alături de cele mai bune descrit:ri ale unor opere de artă în
Pseudo-Kyneghetikos fi în Istoria arclteologlei, ne este evocat
tabloul armonic al furtunii din Sbnjonia pastorală . .,Omul
care a simţit aceste lttcruri nu le-a scris pentru un auditoriu
de cîţiva oameni, ci pentru tot cel ce simte, adică pentru tot
omul". Nu este izbitoare deosebirea dintre inspiraţia pastorală a lui Beethoven şi aceea a lui Haydn, compozitor al
saloanelor aristocratice, evocîndu-ne păstoriţe şi păstori
deghizaţi? Răspunzînd sensibilităţii mulţimilor, melodiile
lui Beethoven au ajuns a fi cîntate în toate casele germane.
„lată citm ar trebui să fie muzica noastră, astfel încît ţăranul
să recttnoască într-însa doina şi alte cîntece favorite ale sale.
1 E vorba de I
din 1843.

Lombarăi

nella ,Prima e,,ociata, opera lui Vercli
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Ţelul e însemnat, n-avem decîe să-l ajungem". Tînărul conferenţiar nu se mărginea dt~ci la analiza marilor curente ale

muzicii universale, ci trecea la apeluri directe, adresate
contemporanilor, pentru crearea unei muzici româneşti.
Analiza citorva momente din istoria picturii justiiică
aceeaşi concepţie. Contemplînd arta italiană, el întăreşte
ideea că şi aceasta „e adevărata expresiune a sufletului unui

popor şi al unei epoce. Cînd, spre piltiă, Rafael zugrăvea acele
fecioare de o jr-umuseţe fără pată, toate JiiC6 ale popo,ului, tl
exprima negreşit simţămînti,t cel mai adînc. al ltetliei, al uelei ţări înamorate, ca Grecia veche, de formă şi tmbtltaJtJ de
tncîntătoarea ei nati1ră". În epoca absolutismului regaJ,
,,arta nu mai servi decît la petrecerea curţii". E amintit Watteau. David, în timpul revoluţiei franceze, se inspiră din
civismul antic, dar pictura lui e rece. Pictura se prăbuşeşte
în Restauraţie. Este preţuit totuşi Gericault care ,,Jugrăvi

durerea de care i se umplu s·ujletul văzîndu-şi patria căzînd în
acea josnicie". Scena de naufragiu din Le radeau ă8 la
Meduse îi apare cu sens simbolic. Proudhon e „un artist ale
desperării". Sub Ludovic-Filip, regele burghez, ,,o mitlţime de
pictori neorednici". Viitorul va fi al „p,ictmii istorice ... car.e,
aducînd a-minte gloriile trecute, să insufle credinţă şi putere ..."
Consideraţii interesante sînt consacrate şi sculpturii, în
care admiră mai cu seamă varietatea ei clasică şi neoclasică,
pe Praxitele şi pe Canova. Vorbitorul ajunge astfel să se
ocupe de arhitectură. Marile creaţii arhitecturale sînt totdeawia opera unui popor întreg, niciodată a unui artist individual. Aceştia n-au putut da dectt opere bastarde. Ce
creaţii vor produce timpurile noi ale democraţiei? ,.Cererea
lumii nouă - scrie Odobescu - ests libertatea, adică spaţiu, egalitate sait dreptate, adică dreapta împărţire a tuturor

liniilor; în sjîrşit frăţie sau adunarea o-menirii spre a putea
împărtăşi simţirile Jră'ţeşti cu ceilalţi concetăţeni". Noua arhitectură va trebui să dezvolte linia locuinţei tradiţionale
o. poporului. Numai pe această cale se va putea ivi un stil
arhitectural românesc. Cît priveşte felul construcţiilor, considerate după destinaţia lor, pe care le va ridica viitorul,
Odobescu enumeră pe acele ale discuţiei şi deliberlrii (par19
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fa.mente, cluburi}, pe acele ale învăţăturii (amfiteatre, biblioteci, cabinete pentru colecţii ştiinţifice, sere, pe care le
numeşte „j/.orării sttb coveltfr"), pe acele ale desfătării
artistice (teatre, săli de concc1te, mu7.cc de artă). Odobescu
nu uită să menţioneze şi marea înflorire pc care o va cunoaşte
sectorul arhitectural consacrat industriei, numiU"t, cu un
termen înwchit chiar în epoca lui, ,,manufactură": acele.
construcţii vor trebui a fi vrednice „a conţ-inc şi a î11dcp!i11i
11umeroaselc tc11dinte ale fomii lucri'itoa1'e". Vorbind curînd
după înfiinţarea .. ~telicrclor naţionale:" ale lui Louis Blanc,
el vede înălţîndn-se „ateliere, 1111de lttcrnl comun va prod11-ce
acra egalitate şi jr/îţ-ie atît de dorUiî între ccfc'ffcni". LocuinţcJe
lumii muncitoare li se vor adăuga acestora. Problepia noii
arhitectmi se lărgeşte astfel într-un progr;:im social, în care
răsună accente ale socialismului utopic. Adrcsîndu-se tinerilor arhikcţi ai generaţiei sale, conferenţiarul îi îndeamnă:
„Studiind caracterul patriei noastre şi trebui/Iţele ei, cei
din 11-oi cari se î'ndcletnicesc cu ac.castă artă, sic dea Român.iei
ba::ele artei sale naţionale". Conferinţa Viitor-itl artelor în
România, pc care Odobescu o ţinc la 17 ani, conţine deci
programul realizat treptat de toţi artiştii care au căutat
de-atunci un stil naţional în arte, Theodor Aman, Grigorescu
şi l\firca, I. Mincu şi George Enescu, pentru a nu mai vorbi
de cei mai tineri, veniţi pe urmele acestora. Interesul comunicării lui Odobescu se mai păstrează şi astăzi şi meditarea ci poate fi încă recomandată compozitorilor, pictorilor
şi arhitcctilor noi. Numai prejudecata care a văzut atîta
timp în Odobescu un „scriitor aristocrat", un „boier conscr•
vator", poate explica lunga nesocotire a unui text atît de
imP.ortant.
În timp ce fn:-cnnta cercul revoluţionarilor şi studenţi
lor români din Paris, Odobescu· lucrează cu hărnicie. Nu
stim cc scoală va fi urmat el în această vreme, dar urma
~plicaţiei lui ni s-a păstrat în cîteva scrieri şi proircte lih:-·
rare. Printre acestea se află schiţa unei noi drame, în proză,
inspirate de episodul lui Urbain Grandier, aşa cum îl povcs•
teşte Alfred de Vigny în romanul istoric Cinq-Mars. Episodul este dramatizat, tot în 1851, de Alexandre Dumas-tatăl.
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l\lanuscrisele lui Odobescu păstrează, împreună cu proiectele
dramatice din ţar.1., naraţiunea subiectului~ distribuirea
lui pe scene şi un dialog scris cu patetismul obişnuit acestui
fel de lucrări literare. Eroul este un personaj istoiic, preotul
Urbain Grandier, ars pe rug.
Loudun, în 1634, sub învinuirea de a fi demonizat pc
călugăriţele ursuline <lin acelaşi oraş. Urbain Grandie.r, .,om
cu idei mari şi înaintate asiipra demnităţii omenirii şi a patriei ltti", este urmărit de cardinalul Richelieu, pe care îl
atacase de mai multe ori p1in vorbă şi scris. Este vorba deci
de o intrigă ţesută de puterile întunecate ale absolutismului împotriva cuiva care lupta împotriva lor. Ioana de Bclfiel, stareţa unei mănăstiri de ursuline, îndrăgostindu-se de
Urbain, al cărui nume îl pronunţă în extaz, este surprinsă
de Lactancie, egumenul mănăstirii. Această împrejurare
este folosită de Richelieu care trimite pe Laubardemont,
consilier de stat, cu misiunea de a-l pierde pe Urbain. Prigonitul vrea să se refugieze, dar <lucindu-se s-o ·vadă mai întîi pc frumoasa orfană Magdalena de Brou, pc care o iubea,
este surprins şi aruncat în temniţă. :Magdalena, împreună
cu Daniil, fiul lui laubardemont, incearcă să-l salveze, dar
nu izbutesc. Urbain e judecat şi condamnat la moarte. Magdalena înnebuneşte. Proiectul dramei adauga deci episoade
· noi naraţiunii lui Vigny în capitolele li-V ale romanului
său şi se leagă cu tendinţe libertare care nu erau de loc acele
ale autorului lui Cinq-Mars.
Tot din acelaşi an, dar publicat în anul următor, la
Bucureşti, în Calendarul literar pe amil 1852 al lui Rosetti
şi Winterhalder, datează articolul Joana Dare, .fecioara din
Orleans. Naraţiunea urmează expunerea lui Michelet <lin
Istoria Franţei, ale cărei prime şase volume sfîrşiscră-să a pară.
în 1846. Ioana d'Arc era eroina care dăduse Franţei unitatea
ci, prin alungarea ocupantului englez. l•ignra ei de martiră,
luptind pentru libertatea patriei, s-a impus adeseori reverenţei patrioţiic.r mult dincolo de hotare-Ie Franţei. Prezentarea ei în schiţa. lui Odobescu şi tipărirea acesteia în Calendarul lui Rosetti se leagă deci cu un indemn mai general
al vremii.
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Interesului pentru istoria Franţei i se adaugă acela pentru literaturile vechi. Din aceeaşi vreme datează traducerile
lui Odobescu: treisprezecf' ode din Horaţiu, primul cîntec
d Ilicuici şi al Odiseei. înccputnl primului cîntcc al Georgicelor lui Virgil. toate într-o proză cadenţată. Activitatea de
traducător a lui Odobescu va continua pînă tîrziu, !ăcînd
să profite de ca şi alte lucrări ale sale. În Pseuilo-Kyneghetikos va introduce vocaţia Venerii din De rerum natura a
lui Lucreţiu. În 1894 va mai da două traduceri din Mimii
lui Herondas. descoperiţi atunci de curînd. Deocamdată, în
anii studiilor la Paris. va închega din cercetările sale clasice un articol asupra Satirei latine. sprijinit nu numai pe
cunoaşterea vechilor texte. dar şi pe comentatorii lor mai
vechi şi mai noi, pe care îl va publica Alecsandri în
România literară din 1855.
Anul 1852 aduce evenimentul unei scurte călătorii la
Londra. abia o săptămînă. la începutul Junii august, în
tovărăşia tatălui şi a unor prieteni români. Memorialul
impresiilor londoneze, întocmit la înapoierea în Paris. ne
aduce viu în faţă imaginea tînărului de 18 ani, gata mai
totdeauna să zimbească, atent la înfăţişările lumii exterioare,
curios de moravnri străine şi de monumentele artei. pe care
este capabil să le înţeleagă în specificul lor naţional. La
Westminster Abbay, călătorul remarcă un gotic „mai
aspru" decît acel al catedralelor de pe continent. ,,dovadă de
o -imaginaţie mai răcită şi de 1en duh mai p11ţin fantastic".
Conternplînd capelele din interiorul catedralei, el observă
,,1m alt caracter alsocietăţii engleze, caracte, care este însă în Englitera dest1tl de lnvederat, adică stăn-tinţa obiceelar feudale
pînă în ziua de astăzi". Pentru a-i întări impresia, turnul
Londrei îi apare ca o cetăţuie rlzboinică, cu „ţepene ziduri
de piatrei, poduri c1, lanţuri, ostaşi sub artM', cu slujitori
îmbrăcaţi în vechile costume ale curţii engleze, păzind
,,rămăşiţele strămoşeşti şi cununa cu emblemele crăieşti". Peripeţiile călătoriei, cu grozavele zguduituri ale navei la înapoiere,
se încheie cu notarea impresiei generale lăsate de poporul,
în mijlocul căruia rămăsese de altfel atît de puţin, cu
marea lui „putere morală". După notaţiile Peregrinul11i tranr
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silvan ale lui I. Codru-Drăguşanu t:stc prima impresie despre Anglia şi englezi a unui călător român, care, observîndu-i în epoca victoriană, reţine - ca şi alţi călători de pe
continent ai acelei vremi - asociaţia atît de curioasă a individualismului burghez cu decorul lui feudal, menţinut în
mare parte prin tradiţionalismul coroanei.
La sfîrşitul anului 1853, Odobescu trece bacalaureatul
în litere, în faţa unei comisii prezidate de Saint-Marc de
Girardin, profesor la Sorbona, foiletonist la Journal des
Debats, opouţionist liberal sub Napoleon al III-lea. Odobescu devine student al Facultăţii de Litere din Paris, unde
ascultă încă pe latinistul Henn Patin, pc elenistul Egger,
cu care rămine pînă tîrziu în relaţii. Epoca se consacra studiilor istorice şi arheologice. Jules Quicherat preda arheologia naţională la Ecole des Chartes. Luase fiinţă şcoala
franceză la Atena. Beule dEscoperise poarta Acropolei şi
publică, în 1854, marele său memoriu asupra Acropolei.
Incă din 1837 se fundase, sub inspiraţia lui Guiwt, Comisiunea monumentelor istorice a Franţei. Vitet, apoi Prosper
Merimee sînt numiţi inspectori generali ai acestei Comisiuni şi se dedică sarcinii de inventariere a vechilor monumente. Viollet-le-Duc, celebrul arhitect, restauratorul momunentelor medievale, face să apară din 1854 Dicţionarul
său asupra monumentelor din sec. XI-XVI, opera lui
monumentală. Este sigur că Odobescu a urmărit toată
această mişcare ştiinţifică. Înainte de a-şi încheia studiile
universitare, pe care le curmă prin părăsirea examenului
de licenţă, se ,înapoiază în ţară, htlnd de la Viena calea
apei. Evenimentul este comemorat în Intoarcerea în ţară pe
Dună,re, datată din septembrie 1855, odă în cadenţe amintind p~ale lui Alecsandri. plină de pasiune patriotică, pe
care poetul moldovean o publică în revista sa.
Odobescu începe o carieră funcţionărească. Este mai întîi şef de masă la Postelnicie (Ministeml de Externe), apoi
procuror la Curtea de Apel din Bucureşti, apoi membru al
„Comisiei documentale" şi al celei istorice, la Ministerul
Cultelor, Ullde ll regăseşte pc Petrache Poenaru. în 1857
întreprinde o primă călătorie !n judeţul Argeş şi în Oltenia,
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pentru a cerceta mănăstirile şi monumentele locurilor. Dar
tot în acelaşi an, scriitorul atingea o nouă etapă a creaţiei
sale, compunînd naraţiunea Miimea-rodă cel Rău, urmată
în 1860 de Doamna Chiajna, adică Scenele- istorice din cr~
n-icele Ţffrii Româneşti.

•
Scenele istorice sînt scrierile lui Odobescu mai mult

şi mai des tipărite. în afară de locul primei lor publicări,
ele au reapărut de alte şaisprezc:ce ori, pînă la 1894 în ediţii
îngrijite de autor, de atunci încoace de numeroşii lui editori
şi comentatori. Pe Scenele istorice se întemeiază, aşadar,
partea cea mai întinsă a reputaţiei literare a lui Odobescu.
Scriitorul le-a prezentat totuşi cu modestie în volumaşul
care le reproducea în 1860 (după ce apăruseră, mai întîi,
prima în Românul din 1857, a doua în Ret•ista Carpaţilor
din 1860). În prefaţă Odobescu declară: ,.D11pă titlul şi după
copri11derca 'acesl11i 111ic volum, fieşcine va i·edea c-am avut
drept model frunzoasa 1111veUi, i'storicc't a d-lui C. Negruzzi
Lăpuşneanu. Ca orice bnitaţie, încer•
cările melc sînt negreşit rn 11111ft mai prejos de acel mt'c cap
d-operă; în lipsa talcntulm'., 111-am silit cel puţin să păstrez, pre
cit s-a putut, formele şi limba Le topise te 1 or 11afio•

asupra foi Alexandru

1wlc cu care, 1n dreptate, se poate lăuda mai vfrtos ţara Mol·
ifoi·ei; să adun datine, numiri şi cuvinte bătrîneşti, spre a CO·
/ora aceste douiî episod1tn'. culese din cronicele vechi. Faptele
istorice ale unei ţări sau ale 1111ei epoce ait totdeauna itn inie.
rcs mai i·iu cînd traiul şi i'deilc, obiceiele şi grai'lll de acolo sai,
de at1111ci ne sînt c1111oscttie. Scopul romanţ-elor istorice esto
în parte d-a 11i le arăta; asta este şi Jolos11l lor instrncliv. Cei

ce pot 11111/t i'zbutesc a caracteriza, într-asemenea scri"eri

uşoare,
lmnăvoi11ţă, dar cit mai slabe mijloace, Jac, ca mine, incercări !" Scriitorul a ţinut deci să-şi
plătească datoria de recunoştinţă lui C. Negruzzi, creatorul
nuvelei istorice în literatura noastră şi a explicat metoda
şi ţintele lui în cadrul „romanţelor istorice" al căror gen îl
definei;te. Interesant este de relevat, printre însemnările

o epolze sa1t o naf-ie; cei w

lui Odobescu, faptul de a fi folosit limba

letopiseţelor,

mai
I
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cu seamă a celor moldoveneşti, deşi subiectele sale sînt îm·prumutate cronicelor muntene. Spicuind în cronici nu numai evenimente şi expresii, darşi datini, automl a căutat să
restâbilească „coloarea locală", exigenţă fundamentală a romanului istoric, aşa cum l-a creat Walter Scott, la începutul veacului trecut, şi cum l-a răspîndit romantismul în
toate literaturile lumii. Scopul acestui fel de romane (sau
de ,,romanţe", cum .spune Odobescu într-un moment în care
forma cuvîntului nu era încă fixată) ar fi deci de a ne arăta
modul de a trăi al oamenilor de altădată, obiceiurile si graiul lor, caracteristicile natiuni1or şi epccelor, asadar un
scop „instructiv".
'
'
Istoricii literari mai noi s-au întrebat dacă „scenele
istorice" trebuiesc considerate ca produse beletristice, ca
nişte nuvele sau ca opere istorice romanţate. Dezbatf:rca
este oarecum oţioasă, clecarece creatoml genului în literatura engleză, ca şi continuatorii lui pe continent, un Vigny,
1.m Hugo, un l\Ierimce, pentru a nu mai vorbi de Vitet, care
cu ale sale Scenes historiqut:'s în formă dramatică împrumută
scriitorului român subtitlul său, toţi au pus la baza operelor lor documentarea istorică sau arheologică cea mai scriO;.l,Sa·. Prin acest fundament de „cunoştinţe" se deosebeşte
romanul istoric al romanticilor de predecesoml lui din
preromantism, romanul „gotic" şi „terifiant", dar şi fantezist, al lui Horace Walpole, Ann Radcliffe, Lewis şi alţii.
Declaraţia lui Odobescu despre scopul „instructiv" al naratitmilor sale nu schimbă nimic din caracterul lor literar.
Srriitorul a procedat la fel cu C.Negruzzi în Al.exanărn Lă
puşneanu.şi cu prototipurile lui în literaturile apusene, a îmbinat adică referinţele documentare cu episoaclele menite să
18 întregească sau să le dezvolte pe acestea, prin folosinţa
naraţiunii, a descrierii sau a dialogului. Nici faptul că Odobescu citează pe vechii cronicari, pentru a justifica alegaţiile sale, _nu-l deosebeşte de alţi romancieri sau nuvelişti
istorici, producerea documentelor prelucrate fiin<l o metodă
cu totul generală.
Documentarea lui Odobescu a fost dintre cele mai întinse. Bibliografia consultată de acesta şi citată numai prin
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autorii lor este cunoscută. lz\'orul principal al „scenelor" se
găseşte în Istoriile d-01miilor Ţării Româneşti ale lui ConstantinCăpitanul sau, după unii, ale lui Radu Popescu, apoi
în Istoria Ţării Româneşti de c-înd au descălecat românii a
cronicarului anonim, identificat mai tîrziu în persoana lui
Stoica Ludescu, ambele publicate de Bălcescu şi Laurian
în Magazin istoric pentru Dacia, voi. I {1845) şi IV (1847).
Fapt~le povestite de cronicarii munteni au mai fost controlate în Hronica românilor de Gheorghe Şincai, apărută in
trei volume la Iaşi, în 1853, din care scriitorul ia cunoş
tinţă -şi de cronicile străine ale lui Fr. Forgacs, Michael Si- ·
gler, Nicolaus Olahus, Martin Crusius, Henricus Hilarius.
Date asupra moravurilor timpului culege Odobescu din
Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir, apărută în noua
traducere a lui V. Vîrnav, la Iaşi, în 1851, apoi în cronica
lui Miron Costin care, împreună cu aceea a lui Gr. Ureche,
consultată de asemenea, fuseseră de curînd publicate de M. Kogălniceanu, apoi în scrierea lui N. Bălcescu Puterea
annată şi arta militară de la întemeierea Prindpatuliti
Valahiei pînă aci,m, 1844. 1n fine, Odobescu pune la contribuţie numeroase opere străine: Geschicht8 des osmanischen
Reiches, 1827-1835, a lui Joseph von Hammer, Geschichte
der Moldau, eend Walachey, 1804, a lui Johann Christian
Engel, cunoscut şi prin Şincai, apoi scrierile istoricilor greci,
Istoria vechei Dacii, 1818, a lui Dionisie Fotino, Istoria Ţării
Româneşti, 1806, a Fraţilor Tunusli, la care se adaugi! Historia Byzantina, 1680, a lui Du Cange şi Oriens Ch,istianus,
1740, a lui Michel Le Quien; in fine vastul tratat modem
Storia Universale, 1838-46, de Cesare Cantu şi monografia
lui Scherer Histoire dii commerce de toutes les nations, 1857.
Documentarea lui Odobescu este deci impunătoare. Cu bună
dreptate s-a observat că, în aceeaşi epocă, numai N. Bălcescu
şi M. Kogălniceanu dispuneau de o informaţie istorică la fel
de vastă.
.
Stăpînind cunoştinţe atît de tntinse, Odobescu nu se
gîndcşte însă să dea o lucrare de erudiţie, ci nişte nuvele
istorice, procedînd ca toţi reprezentanţii. genului atît de
gustat atunci. Porneşte adică de la informaţia istorică, pe
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care o completează prin scena care o dezvoltă. Astfel cînd
scriitorul a.flă. din izvorul lui că Mihnea a fost surprins de
un copil al boierului Pirvu pc cînd se sfătuia cu credinciosul Stoica asupra chipului de a scăpa de rivalii lui, Odo-bescu închipuie posibilul dialog tainic al celor doi complici.
Cînd izvoarele spun că l\lircea, fiul lui Mihnea, a fost atacat
de Neagoe şi de trupele lui în mănăstirea Coziei, scurta însemnare a cronicelor este pusă în scenă de noul povestitor
al întîmplării. care închipuie cadrul ei, dialogurile ce s-au
putut înjgheba, figurile actorilor. mişcările lor. Din cele
cîteva rînduri ale însemnării cronica.rnlui rezultă astfel
două paginrîntregi. Alteori. scene şi episoade sînt pe de-a-ntregul fictive, ca de pildă aceea a idilei şi a răpirii Anei,
fiica Chiajnei şi mireasa lui Andronic Canfacuzinul, de
către Radu Socol. La fel, elementele scenăriei sînt în parte
împrumutate, în parte închipuite. ,,Culoarea locală", pito"{'escul vestimentar şi de moravuri, acel al ceremoniilor şi
:eetrecerilor, zugrăvirea realistă a epocii în ansamblul ei,
este împrumutată vechilor cronici, în timp cc clementele
naturale ale scenăriei sînt datorite numai talentului descriptiv al autorului.
Dar cu toate că Scenele istorice stau pe o temelie de informaţie destul de largă, starea contemporană a cercetărilor
nu le-a scutit de confuzii de persoane, anacronisme ~i contraziceri, puse în lumină de cercetările mai noi. Scriitorul a dat
două episo<J.dC <lin istoria românilor în secolul al XVI-ka
şi anume din epoca luptelor dintre Drăcuieşti şi Basarabeşti.
llf ilinea-vodă cel Ră11 ne povesteşte împrejurările domniei
acestuia.chemat pe tronul Munteniei după moartea 1ui Raduvodă (1508), cruzimea şi desfrînarea lui, ridicarea lui Neagoe cu armele, fuga tiranului la Sibiu şi uciderea lui de boierii
conjuraţi. care îl urmăresc acolo (1510). A doua „scenă"
stă în legătură cu cea clintii. Doamna Chiajna, soţia lui
Mircea Ciobanul, presupusul fiu al lui Mihnea, rămasă
văduvă (1560), apără tronul fiului nevîrstnic, Petru, de
uneltirile vechilor duşmani, ale Basarabeştilor. Pentm a-şi
întări influenţa la Po2crtă, Chiajna pune la cale căsătoria
fiicei _Ancuţa cu bogatul Andronic Cantacuzin, în ciuda
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inclinării

fetei pentru tînărul boier Radu Socol,. indn'igostit h rîndu-i de fata Chiajnei, cu toată vechea dezbinare·
dintre familiile lor. Căsătoria este zădărnicită de răpirea
Ancuţci dusă apoi de iubitul ci în vechea culă ruinată de la
l\Iotru. Chiajna trimite ucigaşi care-l doboară pe Radu, -şi
Anca va rătăci de-aci înainte în pustietate, unde o revede o.
singură dată cumplita ei mamă, mereu stăp.înită de patima
puterii, pînă cînd cade ca însă.~i sub loviturile boierilor
moldoveni, ridicaţi împotriva uneltirilor menite să aşr.zc
în scaunul Moldovei pe slăbănogul Petru. Erorile de fapt ak
acestor povestiri nu sînt însă puţine. Cercetarea mai nouă.
le-a rectificat. Mihnea nu era fiul armaşului Dracea, ca in
nuvela lui Odobescu. Tatăl lui era Vlad Ţepeş. Mircea Ciobanul, soţul Chiajnci, nu era fiul lai Mihnea şi tatăl lui
Petru Şchiopul, ca la Odobescu. Un Mircea, fiul lui l\1ihm~.ţ,
este altă persoană <lecit l\Iircca Ciobanul care era fiul hii
Radu cel l\Iarc şi tatăl lui Petru cel Tînăr. Mircea, fiul h!i
1\-Iihnca, n-a domnit niciodată. Neagoe Basarab nu era fi~1l
vornicului Pîrvu Craiovescu, ci al lui Basarab cel Tin1ir,
zis şi Tepeluş. Din conjuraţia de· la Sibiu impotriva lni
Mihnea n-a făcut parte Radu, spătarul din Albeşti, ci un
Albu Vistierul. Cbiajn.a nu se putea mărita pe vremea domniei lui Mihnea, deoarece se naşte cam ]a vreo 15 ani după.
alungarea acestuia. Ea n-a murit în tabăra de la Săpăteni,
pe Milcov, răpusă de moldoveni, ci douăzeci de· ani 'mai
tîrziu, la Constantinopol, după cc soarta ei cunoscuse alte
înălţări şi căderi. Anca, fiica Do:unnei Chîajna, n-a fost
căsătorită cu Andronic, ci cu Radu Socol, apoi cu un Ban.
Neagoe. O altă fată a Chiajnei, Mirina, s-a căsătorit cu
un Cantacuzin, dar nu cu Andronic, fiul lui Cantacuiin
Şeitanoglu, ci chiar cu acesta. Reşedinţa domnească în timpul
lui Mihnea nu mai era Curtea de Argeş, ci Tîrgoviştea. Clo~
potele bisericii lui Bucur-nu puteau suna la nunta lui Mirc1'a
Ciobanul, deoarece mica biserică de pe malul Dîmboviţci
a fost clădită abia în veacul al XVIII-iea. Adevărul istoric
este, astfel, adeseori sacrificat în Sce11e!e isto1ice, cu toată .
rîvna autorului de a le întemeia pc cunoştinţa cea mai
completă a izvoarelor. Interesul naraţiunilor lui Odobescu
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stă însă în evocarea unei epoci întunc-cate, a grozăviei ci
sîngeroase, aşa cum au făcut adeseori romanele şi dranwle
istorice ale preromantismului şi romantismului. Scenele lui
Odobescu sînt tablouri ale trecutului tenebros văzut prin
prisma unui suflet democrat modern. Competiţiile boierilor
ţ-i luptele pretemienţilor la domnie se dct.3.?ează pc fundalul
sn feri nţci obşteşti. Cînd bătrînul Dracea, annaşul din Măneşti ,
gata sft-şi dea duhul, încredinţează lui Mihnea moştenirea urii
lui nestinse împotriva Basarabeştilor, ,.Glasul i se cum1it;
ca un fior i se strecură prin tot trupul şi rămase încleştat ...
Atunci, în mijloqul acelei tăceri de spaimă, prin care trecea
suflarea morţii, în loc ăe sunetul rnvios al clopotelor, se a'ltzi
o ză11giHet·11r<l î11ju11ăa.tc'l de căt11şe şi de lanţuri. Erau bieţii
vcci11i robiţ-i şi puşi în fiare de ri'iposatul armaş, cari z,'iccau
ar1111caţi în fundul pivniţelor cetăţttii sale şi acum, în mijlo·
eul 1:opţii, îşi scut1tra1t dureroasele lor lanţuri". Cînd Chiajna
dă o raită prin oraşele Olteniei pentru a îngrozi pe cei ce s-ar
fi putut opune planurilor ci, c-a „gii-Si mai p1'et1ttindeni casele
boiereşti pustiitt:; cari 1111, pierise de sabia slujitorilor domneşti,
fugise în pribegie; moşnenii ce mai rămăsese, împreună cie
opinca, răbda11, păsul ţ,iril'. şi nici măcar aduserit jel1riri doam·
nei. Ce-i bună românului jeluirea, cînd 1-erechea ce-l ascultă
e tot mta cit mîna ce-l apasă? Tace pînă ce Dumnezeu prinde
înt1·-o zi milă de dîns1tl, ori pînrl ce însttşi se îneacă ctt r{tbdarea- ş-atunci îşi face singttr dreptate I" Mihnea este numit în
mai multe rîncluri „tiran". Epitetul este împrumutat vocabularului paşoptist şi corespunde repulsiei celei mai adînci
a spiritelor înaintate ale vremii. Scenele istorice încarnează
figura unor tirani oclioşi înconjuraţi de suferinţa populară,
către care simţim că se îndreaptă simpatia scriitorului.
Scenele istorice reprezintă un moment al dezvoltării ro.
mantismului în literatura noastră. Situaţiile şi aspectele
caracteristice ale romantismului se regăsesc din belşug în
povestirile lui Odobescu: contrastele puternice ale caracterelor (demonica doamnă Chiajna şi îngereasca Ancuţă,
frumosul şi nobilul tînăr Radu alături de urîtul şi îmlmi·
ba tul .Andronic Cantacuzin), răpiri şi conjuraţii, atacuri
nocturne, romanţe şi serenade, cavalcada amanţilor înlăn-
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ţuiţi, mine, feerie nocturnă şi selenar.l, dragoste, crimă şi
nebunie. Recuzita romantică a fost din plin pusă la contribuţie de Odobescu. Scriitoml respiră în atmosfera romantică,
dar· punerea în legătură a. ,.scenelor"' sale cu episoade precise ale unor opere străine este o lucrare care dă rezultate
cu totul discutabile. Cercetarea izvoarelor a găsit totuşi aci
un larg cîmp de aplicaţie. Este sigur că Odobescu alrecventat beletristica istorică a romantismului încă din anii adolescenţei, cînd încearcă să prelucreze pentru scenă un episod
al romanului istoric al lui Alfred de Vigny. În Mihneavodă cel Rău şi în Doamna Chiajna nu s-a crezut însă a se
putea identifica ecouri din romanele istorice franceze, ci
din unul datorit creatorului englez al genului, din The
Bride of Lammermoor (1819) al lui Walter Scott. Scena în
care armaşul Dracea, pe patul de moarte, îi încredinţează
lui Mihnea sarcina de a lovi în neamul rival al Basarabeşti
lor, tabloul alaiului de înmormîntare a lui Mircea Ciobanul,
iubirea dintre Ancuţa şi Radu Socol, ba chiar caracterul
însuşi al doamnei Chiajna au fost considerate de unii cercetători drept nişte simple împrumuturi. Apropieri de motive
între opere literare deosebite se pot face însă fără nici o
limită. Pentru orice situaţie narată, literatura universală
poate produce numeroase analogii. Cercetătorii care socotesc că o operă literară este un mozaic de influenţe, şi nu un
întreg unitar, pot continua jocul lor fără să se oprească. E
mai bine deci să părăsim domeniul acestor apropieri infructuoase. În realitate, acţiunea celor două „scene istorice" nu
este îndatorată modelului străin, ci cunoaşterii izvoarelor interne şi viziunii formate, prin frecventarea lor, asupra istoriei
Ţării Româneşti în veacul al XVI-iea, adică al acelei epoci
a feudalităţii româneşti în care luptele intestine dintre
reprezentanţii claselor stăpînitoare sfărîmau unitatea ţării
şi o dădeau pe mina turcilor. Aceste lupte se desfăşurau făJ:ă
nici o participare a poporului, martorul, înlănţuit în
hrubele culelor boiereşti, al unei rivalităţi care nu se putea
sfîrşi cu vreun folos pentru el.
• Izvoarele recunoscute de Odobescu, în afarii. de ce]e
cronid"treşti şi istorice, sînt acele afb.tc in fokloml naţional,
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îmbogăţit la 185,2 prin culegerea de Poezii pop,,tlare a lui
Vasile Alecsandri. Astfel, descriind petrecerile desfăşurate
la rnrtea Chiajnei cu prilejul nunţii fetelor ei, scriitoml
zugrăveşte lupta dreaptă a voinicilor români, iuvocîn<l ca
izvor balada lui Jfihtt Copilul. Pentru caracterizarea munteanului ca „om viclean" şi a moldoveanului ca „ortoman ş-i
dr'tnos la inimă şi la suflet fălos", scriitorul ne indică izvorul
în balada lui Grue Grozovamt. În fine, tradiţiile populare
vin să completeze informaţiile culese in cronici şi în folclor.
Scena ospătărji boierilor lui Mihnea cu un pilaf mm:steca t
cu boabe de mărgăritar care le sfărîmă dinţii şi le sîngerează.
gurile clevetitoare se datoreşte unei tradiţii orale. Amintirea
gcamatorilor, care înmulţeau căciulile la petrecerile rînduite
ele Chiajna, s-a transmis printr-o tradiţie de la o nuntă sub
(onstantin lpsilante. La fel a ajuns pînă la Odobeseu legenda
despre icoana înapoiată singură la Mănăstirea dintr-un Lemn.
Dezvoltînd teme istorice şi folosind, în acest scop, vechile
cronici şi folclorul, Odobescu îmbogăţeşte .seria naraţiunilor
şi poemelor istorice, create în spiritul programului Dacid
literare. Scriitor democrat şi patriot, Odobescu se alătura
astfel lui Negruzzi, Alecsandri, Bolintineanu şi multor
alţi scriitori ai rodnicei perioade din jurul anului 1848.
S-au adus Scenelor istorice învinuirea că episoadele care se
succed de-a lungul lor n-au altă legătură. decît aceea că s·înt
relative la personajulcentral. Compoziţia ar fi lipsită de concentrare dramatică. Obiecţia este exagerată, pentru că, în
realitate, atît în Mihnea, cît şi în Doamna Chiajna avem de-a
face cu o succesiune continuă şi ascendentă de evenimente,
care completează imaginea unui caracter şi a unui destin.
Dadt scriitorul se lasă pe alocuri ispitit de nararea vreunei
desfăşurări de fapte adiacente, acestea nu rămîn niciodată
lipsite de legătură cu firul principal al acţiunii. Expunerea
se completează prin alternanţa dintre naraţiune, descriere
şi „scene" propriu-zise, adică momente dramatice în care
personajele se mişcă şi vorbesc. Aşadar, cadru şi tablouri
dinamice. S-ar putea spune că scriitorul, care se încercase
de mai multe ori pînă acum în compoziţii dramatice, rămîne
i>Î de data aceasta pe acela~i teren, ceea ce îl apropie încă
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mai strîns de Negmzzi.

Naraţiunea şi descrierea sfat pentru
să evoce antecedentele şi ambianta

el numai mijlocul menit

unei „scene". Împrejurarea explică faptul că în dcscrienle
<le ceremonii, monumente, costume, Odobescu procedează
nni mult cu exactitatea scrupuloasă şi enumerativă a unui
istoric şi arheolog dccît în felul vizionar al artistului. Iată
a hdul incor01_1ării lui Mihnea: ,,ln cap 1/l1,,'Ygeait, ca să deschidil
drumul, dorobanţii cu gfrbace şi vînătorii de plai şi de Olt
w lungi săneţe; în 11rma lor veneau roşiorii şi verzişorii călări,
dr,sp,'îrţi ţi -în â'ipit!foii, fiecare c11 steag11l ei, frztrtîud mintene
roşii şi 'llerzi; apoi caii domneşti, acoperiţi c11 grele harşale de
fia ş·i de măt.'isttri; îndatii dupe aceştia, Miimea însoţit de

patru 'i.Jitcji ferentari c11 tcrncile po!cite-n vîrf şi la mi·ne-re, şi
m'JJtat de boiaii de taină, cit vătaşii, aprozii, armc1şeii şi
Upcanii for" etc. Descrierile de natură, în care vom recunoaşte mereu partea cea mai fericită a talentului lui Odobescu, sint însă de o forţă sugestivă superioară, ca aceasta
a unei nopţi de iarnă: .,E tristă şi ,urîtă iama Ia f art'i cînd
Gr·ivăţ-ul i,1joros ttrlct prcste c·împii. c-înd ttorii sa-ii ceaţa Îlttu-

11ccâ ce;ul, dud ploile reci des/mulă pămînl1tl, cî11d ţarina-i
gqµlci şi 11ăp1tst-itli, dumbrava uscată şi plugarul trîndav.
Apoi, în lungile nopţi de iar1t(t, ce înt-unecime plinii de groază!
ce ele şoapte fioroase! Vîntul vîj-ie şi geme ca nişte jalnice
glasuri ce plfog din depărtare; ploaia izbeşte c1t o î11tărîtat.J.
stitrit-Îi'e fo pcireţii şi în ferestrele casei; oblonul se clelină şi scîrţîie pe ţ-îţînelc-i ruginite; focul bubuie şi trosneşte în cămin
şi uneori o pasăre de 11oapt.e, gonit.i din adăpostnl ci de o
suflare mai 11iscoloas,1 a crivlt.ţului, îşi ia zbor-ul, scoţînd wi
ţipii't sjişietor şi

tinguios".

şi natural se desfăşoară, în
fine, Scenele, redate mai ales prin dialog şi prin tiradă,
mijloace propriu-zis dramatice. Cunoscător al limbii cr~
niceJor şi al poporului, lui Odobescu i se datoreşte dicţiunea
d ~ care se vor folosi de aici înainte mai multe generaţii de
poeţi dramatici: ,,Unde,-s puii de năpîrcă? ... strigă el ci,

în acest cadru material

glas

răguşit,

intrînd în cort cu mîna în

şold.

pieirâ ! ha.lal de e-i. jîrtaţi I" - .,Pare-mi-se
picrd11t cumpăt-ul vorbii, j11pa1i vomice 32
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Li-a sosit ceasnl
că-n beţie ţi-ai

rosti doamna

înstrunîndu-şi minia trupe-şie?" Diembravă - 1tu doară

or pesemne c-ai mintea ca de f1u11c
.,Taci, muiere·,· mi b-trfi ! - r,'ispuusrJ
c-ati socoti voi că-i Moldova tară di
jac, să ni gioace ca pi iirs ·o tnişa pripăş-ită pi la Jlt'Un!eni şi
doi feciori di lele Jărmecaţi, doi lîngăi nătîngi ce li pute bot1e
a lapte?" ... etc. Aşa vor vorbi mai tîrziu eroii dramelor
istorice ale lui Delavrancea, cu diferenţa d't, după tehnica
mai nouă a realismului, autorul Apus-ul1li de soare pune în
gura personajelor sale o vorbire sincopată, construcţii diptice sau numai coordonate, împrumutate stilului oral, în
timp ce Odobescu nu dispreţuieşte construcţiile cu mai
multe subordonate sau cu numeroase elemente determinative ale stilului scriptic: ,,Să pas deci pe calea unde a frc',cut
ea, sc1 calc pe ,,ermele-i deşarte şi, Jii11dcă soarta ,i menit-o a
altuia s,1 fie, cel puţin dor~mi, ca un fum cuvios de tiimîie,
pntutindeni să se înalţe la dînsa! ..." Sau: .,Singur, să·rman,
lipsit de părinţi, de riede, de prieteni, care să prinză mili: de
mine, lumea îmi e pust-ie". Fraza debutînd cu tleterminativcle este un procedeu al stilului scriptic, părăsit<kautorii
dramatici mai noi, atenţi la notarea limbii \"orbite, dar
utilizat de drama clasică şi romantică.
Prin prezentarea conflictului fundamental al epocii
zugrăvite - sîngeroasele ciocniri dintre familiile boicrrşti -prin evocarea relaţiilor sociale din acea vreme întunecată,
adeseori prin felul dicţiunii personajelor, Scenele istorice
conţin o seric de preţioase elemente realiste. Aceste oprre
continuă deci să trezească nu. numai inkresul istoricilor
literari, dar şi pe acela al celor mai largi pttturi de cititori.
înlr-atîta

*
Anul 1860 aduce, împreună cu publicarea în volum a
Scenelor istorice, călătoria pc care Odobescu, pe-atunci
nv~mbru al comisiei „documentale" şi a celei istorice, o întreprinde pentru a cerceta monumentele istorice din judeţele
.Argcs si Vîlcea, din însărcinarea Ministc111lui Cultelor. O
primă ~ălătorie în aceeaşi regiune fusese întreprinsă în 1857,
cu rezultate de care au folosit Scende istorice. Vl'dcrea turnului întărit de la Bnjoreni, în valea Oltului, îi dăduse idera .
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chindiei lui Socol, descrisă în Doamna Chiajna. De data
aceasta, călătoria atinge puncte mai numeroase şi proclt.1ce
roade mai bogate. Odobescu porneşte de la Bucureşti la
18 iunie şi se înapoiază la începutul lui august, însoţit
tot timpul de soţia lui, Saşa, născută Prejbeanu, fiică
naturală a Ruxandrei Băleanu şi a lui Pavel Kiselefl. Odohescu se căsătorise cu Saşa cu doi ani mai inainte. Celălalt
însoţitor era H. Trenk, pictor elveţian, instalat în ţară,
care executa acum desemne, acuarele şi picturi în ulei după
ohiectele de artă şi 'monumentele văzute, întocmind un
album ajuns mai tîrziu în posesiunea muzeului de artă naţională. Jurnalul acestei călătorii, ţinut cu regularitate de
_Odobescu şi publicat ca operă postu.mă în Convorbiri litemre din 1915 şi 1934 constituie an interesant document nu
numai pentru ~noaşterea formaţiei autorului ca arheolog
~i istoric al artei, dar şi pentru atîtea din înfăţişările ţării
wchi, notate acolo. În călătoria cu trăsura, călare şi pe jos,
Odobescu atinge mai întîi Găeştii, apoi Leordenii şi Goleştii,
unde drumeţii află de procedeul exterminării lăcustelor,
:ibătute atunci asupra holdelor, prin „hore de români care
le calcă în picioare". Călătorii se opresc la schitul Trivalea
clin apropierea Piteştilor. De aci, itinerariul continuă
spre Tutana, după ce este copiată inscripţia slavonă de pe o
cmce de piatră întîlnită în cale. Drumul spre Tutana urcă
printr-o vale îngustă, cu rare locuinţe omeneşti, ,,eîte un
bordei de român ce se ocupă rn strîngere de rinză pentru tăbă
dirr'.e". Este lăsat în urmă Plaiul Oii, pînii cînd sus „priveUştea dobînăi o întindere minmtatit. .. frumoasa vale a Lmm:nilor, ş(ffpuită de Topolog, ocolită de mii de dealuri ce se
1 J\supr.i familiei Saşei Odobescu, nepoată a prinţului rus
Bagration (vărul primar al generalului Bagration din 1812) şi al
Zoici Văcăresca, fiica Alexandrinei (Ruxandra), măritată un timp
cn Emanoil Dăleanu, legată apoi cu administratorul rus al Principatelor în epoca Regulamentului Organic (1828-1834), Pavel
Kisclef, de la care a avut patru copii, documentele existente au
fost grupate de G. Călinescu, în Studii. Revistă de Istorie şi filo• .•ofie 1, 5 (1952}, pag. 137 urm,
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înalţil unul peste altul, acoperite de lwlde şi păduri pînă în
Jaţa munţilor Cii zăpezi ce se p.ierdeau în nori de ploaie". De
la Tota.na, drumeţii coboară pe Valea Topologului şi poposesc, in mijlocul nopţii, la mlnăstirea Flăminda de unde a
doua zi de dimineaţă se îndreaptă spre schitul Maicilor din
Bîscov. Aici sînt însemnate inscripţiile şi pisaniile. Bîscovul este despărţit de Cotmeana printr-un deal înalt. Că
lătorii îl urcă pe jos. Cercetarea mănăstirii Cotmeana, unde
au loc intimplările povestite în a treia parte a lui .1.lfihtl,favodă cel Răit, este făcută mai cu de-amănuntul. Din nefericire,
.,::id-urile veclti sunt mai pretutindeni ascw1tse sttb spoituri şi
·mcre-meturi Jiicitte tnai din 11-ou, fără nici 'ltn gust şi nici mi
,-e.spect penim antichitate". La Piteşti nu se găsesc cai de
postă, pentru că un proprietar al locului „litase cincis-prezece
· ca/ ca să se î1iwarcă la Bucttreşt-i, [după ce] petreci,se vreo
săptctmtnă îu Albeşti dînd ospeţe w lăutari ca să cîştige pe
alegăt01·i ,Pentru, viitoarea alegere". Noaptea, după ce fusese
vizitată biserica din Albeşti, grupul excursionist ajunge
la schihll Bădiceni, căzut în mină. Stareţa, .,o greacă înecaut în jtuiuă.ţi", trăieşte înconjurată de ostilitatea poµnlaţiei. Odobescu primeşte plingerea a doutt ,,muieri", precum
că stareţa nu le lasă să se gătească, le strică casele şi ascultă
pc la ferestre. Dmmul gTeu spre Curtea de Argeş este făcut
cînd cu trăsura, cînd călare, atingînd o mulţime de alte
aşezări. În jurul bisericuţei din Costeşti trăiesc cîteva călu
găriţe cerşetoare, care merg prin ţar.1 cu pantahuza. Poziţia
schitului de pe Valea Robăii e minunată. Odobescu cercetează cartea de întemeiere a scbihllui. La Curtea de Argeş,
călătorii rămîn douăsprezece zile şi jurnalul dă o descrit·re
bogată a locurilor şi monumentelor, întrezărind posibilitatea restaurării acestora din urmă. într-o zi este urcat
drumul fo:1rte anevoios pînă la cetatea lui VladTepeş.Schitul
Văleni nu poate fi cercetat, pentru că documentele lui erau
în mîinile fostei stareţe, retrasă acum pe un petec de moşie,
cu ca~ şi biserică, ridicate după oe jefuise mulţi ani
mănăstirea. Droşca se înăm&l6fie şi osia ei se rupe incit
trebuie pus umărul la roată, pentru a o reacluce în drumul
către- Olt. Stnt admiraţi boii ciinenilor, .,mari şi !nalţi
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nopţii se ajunge la straja satului
Berislăvcşti, unde ardea un foc mare. Dar a doua zi, duminică, femeile adunate la horă oferă un frumos spectacol cu
iile şi cămăşile lor, cu fotele şi zăvelcile cusute cu dcsemnuri

în coarne". Abia la miezul

subţiri şi complicate, cu pieptarele de oaie, fără mîneci,
cu flori de mătăsuri, cu vîlnicc:le de pînză subţire şi de
borangic. Sint culese date despre fundatorul mănăstirii,
un Sandu Bucşencscn, Muntele Mlaca e proprietatea soţiei
doctorului Davilla. Pădurarul, ,,1in adevărat miaş", nu ştia
nici numele proprietamlni. Odobescu îl sfătuieşte cc arc
de făcut „ca să-şi ia mai lmnă plată, căci se plîngea siir111a1111l
de arendaş". Prin pădurile rn1ăştinoase joacă focuri, care
lui Odobescu i se par printre copacii frunzoşi ca o „luminare purtată în fugă de mi om". Superstiţia comorilor este
.foarte răspîndită pe aici şi ei i se datoreşte surparea crucii
întîlnite în drum. Pădurarul uriaş dă relaţii şi asupra locului numit ,,mormîntul hoţului", unde zace trupul unui
tîlhar de drumul mare, ucis de un surugiu care, dccapitîndu-1,
i-n dus apoi capul, în oţet, la Bucureşti. lnaintînd de-a
lungul Oltului şi trecînd prin Turnul Roşu, călătorii iau
cc1. lca Sibiului. La graniţă, vameşii austriaci reţin cîteYa
exemplare din Mihnea-tJodă. Trecînd prin satul Boiţa,
Odobescu notează „acea cultură îngrijit{1, acei oameni bine

îmbrăcaţi şi voioşi, toţi români ca şi 11oz, dar mai harnici, mai
deprinşi la mimcă şi la bine, decît pe partea cealaltă a munţi-,
/o,·. Cînd treceam noi era toc-mai la seceră şi era o adevăratl:.
plăcere a te nita cu ce silinţă şi cu ce veselie lucrau t<>fi, bi,..
baţii, femeile şi copiii! ..." Odobescu are .deci impresia că
exploatarea ţărănimii este mai puţin cruntă aci decît îff
sudul Carpaţilor, fără să înţeleagă bine că aspectul bunei
stări se datora stadiului de dezvoltare economică a Ardea-

lului, mai înaintat decît acel al Principatelor. La Sibiu
este vizitat muzeul Bruckentha 1, cu însemnata lui bibliotecă, cu cabinetul de mineralogie şi ornitologie, cu colecţia
lui de antichităţi romane, cu galeria de pictură cuprinzînd
tablouri de Tizian, Murillo şi Rembrandt, de Gerard Dow,
Diirer, Kranach, Holbein şi alţii. Este admirată vechea
catedrală a oraşului, devenită biserică protestantă. Noaptea
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se aude „trubaciul sunînd pe -uliţă din trîmbiţă şi sp1mîmJ,
ceasitl". Este căutată, fireşte, piatra mormîntală a lui
Mihnea, însă ea e îngrămădită, împreună cu alte obiecte,
într-o atenanţă a bisericii şi nu poate fi văzută. Sibiul să
sesc, cu lumea lui burghe-ză, i se pare călătorului un „oraş
materialist". Se mănincă mult şi bine. Drumeţii iau cu ci,
la înapoiere, o ploscă cu vin de Volsau, două pîini lungi cu
anason, un Kugelhupf şi o Lintzertortc, după. cc achită
notele încărcate anume pentru „der grosse Boyar von TVafacllei". Grupul este condus, la înapoierea spre granită, de
un sas „ttriaş, c·u ciobote, c-u pantaloni şi w o fermenieţt'i de
postav albastru prost şi o pălărie lată şi p!eoştiti'i ce i se băte,i
de mneri cînd, în f,lcăneal<l, se Msa greu pe cal". La mănăs
tirea banului Mareş ot Băjeşti, unde se văd, în băşcile şi
bolţile ruinate, locurile în care se puseseră tunurile menite
să respingă incursiunile revoluţionarilor unguri <lin 1849,
locuieşte preotul Constantin, care deşi „declan'i iii multe
-,înduri că a fost persecutat sub guvernele trecute, fiind om de
la 48", vădeşte toh1şi „ciocoi11ic-ia popilor din Bttcitreşti".
Drumul, cu înfăţişările lui variate, trece pe laCozia. Odobescu se întreţine cu plutarii care aduc „bilele de brad"
pc Lotru. ,,Pe acol-0, ni se spune, toţi sătenii sunt moşneni,
dar mi cunosc l-ucrul agriculturii ci se hrănesc mai mult cte
vitele şi cu tăierea brazilor de prin păduri; cei care n-ai, ieşit
din satele lor, ti-u ştii, nici cum e fii.cut carul." Cercetarea Coziei e întreprinsă cu de-amănuntul. Sint studiate cărţile,
pisaniile, argintăria, un aer vechi şi bine păstrat. Spre
schitul Turnului se înalţă stînca numită „masa lui Traian".
în ostrovul Călimăncştilor, călătorii iau reşedinţă la micul
schit aşezat acolo, făcind incursiuni în localităţile apropiate.
În legătură cu peştera de la Stînişoara c ascultată legenda
„sălbatecului, un om gol şi păros, care fugea cit ·1;eJea alJi
oameni", ale cărui oseminte odihnesc acolo. Sînt vizitate
schitul Frăsinciul, Gorăul şi Fcddeşoiul, Troianul „unde
erau admiaţi în 1848 pa1ui-urii lui Maghem", apoi viile Dră
găneştilor, mănăstirea din Stăncşti, cu mormintele lui Stroe
Buzescu şi ale familiei lui. Ace2.stă mănăstire închinată
patriarhiei din Alexandria şi stăpînită de călugării greci,
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care o

lasă să

„Pentru a treia

se ruineze,

stîmeşte

indignarea

călătomlui.

oară

acum am avut ocazie de a vedea cum se
poartă călugării greci în ţară la noi: iau i•eniturile şi lasă
în dărăpănare mănăstirile. La Tiitana pustiit, la Be,ştelei,
pusth1, I dar niciodată indignaţi a mea tHZ fost mai mare decît
cînd am văzitt suvenirile istorici noastre, mormintele eroilor
n-0ştri lăsate în prada stricăcittnii şi a dispreţului de nişte
nernşinaţi cămătari ce speculă încă acum cu credinţa şi
c1tcernicia străbiinilor noştri. Viizind ri,inile de la Stăneşti
am jurat o veşnfrit itră călugărilor greci şi m-am făgăduit a
combate cit îmi va sta cit putinţă spre a libera mănăstirile
noastre de ruşinositl bir cc-t plătesc la aceşti mişei greci!"

În faţa mizerabilei stări a mănăstirilor greceşti, Odobescu
nu recunoaşte însă adevărata pricină a stoarcerii şi scurgerii
peste graniţă a bogăţiilor ţării, indignarea lui revărsîndu-se
numai asupra călugărilor greci, dar nu şi asupra rămăşiţelor
feudale care îi favorizau. De la Stăntsti la Manu, la Rîmnic si
de acolo mai departe în munţi, unde sînt vizitate peşteriie
pustnicilor, apoi, la înapoiere, pînă la Olăneşti, Govora,
Bistriţa şi la Mănăstirea dintr-un Lemn: pentru toată
această parte a călătoriei, jurnalul nu conţine decît însemnări sumare pro memoria. Redactarea discursivă alternează
cu însemnarea succintă pentru drumul mai departe în munţi,
pe piatra Otăsăului, la schitul Pătrunsa, apoi înapoi la
Dobriceni, la schitul Arnota şi la cel din Jghiabu, pînă la
Stoeneşti. .,Citul eram pe aproape a ieşit şi luna şi mi-a
î11Jăţişat lunca Otă.săttlui astfel precum o d.escrisesem în „Doamna
Chiajna". Pretutindeni jurnalul conţine însemnarea cercetării
amănunţite a locurilor, monumentelor şi obiectelor, cu
lucru pînă noaptea tîrziu, după ostenitoarele isprăvi

turistice ale zi lei.
llogatul jurnal al călătoriei din 1860 este un document
de mare însemnătate pentru cunoaşterea lui Odobescu şi
a epocii lui. Ne apare din el un tînăr istoric şi arheolog în
activitate pe teren, dublat de un neostenit drumeţ, grupînd
datele observaţiilor lui după multiplul său interes pentru
artă, natură şi oameni, mare iubitor al peisajului ţării şi
al tradiţiilor ei, mereu atent la stă.rile sociale ale prezentu•
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lui. În 1842, alţi doi călători luase!§. drumul mlnăstirilor
olteneşti: Ion Ghica şi Gr. Alexandrescu. Memorialul de
călătorie al acestuia din urmă, spre deosebire de însemnările
lui Odobescu, este o lucrare compusă pentru a fi publicată,
cu atitudini literare. Jurnalul lui Odobescu nu-şi propune
însă decît să reţie constatări si impresii care urmau să
treacă în alte elaborări, mai ales ytiinţifice. Odobescu nu
face literatură, dar paginile lui ne impresionează nu numai
prin sîrguinţa investigaţiei specialistului, ;]ar ~i prin mărturia
minţii atît de deschise a omului care, pornit să cerceteze
arta şi trecutul, nu uită niciodată omul şi vremea sa.
Readele literare ale călătoriei în judeţele Argeş şi Vîlcea
s-:au vădit curînd. În anul următor, Odobescu publică
articolul Despre odoarele, manuscriptele şi cărţile aflate
în mănăstirea Bistriţa: .,Prin scrupuloasa examina1'e a.
fltîtor remă.şiţ.e din diferite timpuri, poate cineva studia pîn<i
la oarecare punt, ideile artistice, ,practicile indu.striate şi
relaţiunile de comerţ, care aH domnit î-n ţara noastră la de-0sebite epoce ale dezvoltării ei; influenţele bizantine, italiene,
gennane şi moscovite se ivesc succedîndu-se în arte şi în intfostri-i
şi pare că vin să roloreze cu, raze mai vii, tabelurile aspre şi
intu.necate al.e luptelor noastre politice din trecut." Bogata
recoltă de la Bistriţa sugerează ideea unui muzeu de artă
naţională, al cărei scop ar fi de „a ne înfăţişa o istorie plastică şi figurată a artelor, a indi,striei şi a negoţului ţărei
twastre". Stăpînind o concepţie modernă a istoriei, Odobescu înţelege cum se poate ajunge prin studiul artei trecutului
la cunoaşterea situaţiei economiei naţionale. Ni se schiţează
organizarea unui astfel de muzeu, ţu diferitele lui secţii,
completat prin colecţia manuscriselor, incunabulelor şi
tipăriturilor atit de rău conservate în biserici şi mănăstiri.
Trecînd la studiul diferitelor cărţi şi manuscrise de la
Bistriţa, Odobescu publică tn primul volum al Revistei
române notele lui despre PsaUirea slavon4. com8ntată de
Bra1wo Mladenovici, 7346, comunicată şi renumitului
slavist vienez Miklosich, Manmcriptitl de la Chlllndar, 1408,
Cdrtile banului Preda Basarab, 1519-1521, Trei tetravanglzeÎi slavone sorise de mînif, Prima tipog,,ajie din Ţara
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Ruma-ncască. În revista Atlzene·ul român din 1860 apare
articolul despre Antichitătile mănăstirilor Amota şi Govora,·
iar în 1865 şi 1866, observaţiile asupra Antichităţilor din
mă1iăsfirea Bistriţa, reluate apoi, într-o nouă prezentare, în
IJulctin11l I11structi11nii Pi,blice. La Bistriţa se află şi un
c. oitafiu sau aer de la mănăstirea Tihvin din Rusia, datînd
din 1601, pe care Odobescu îl va studia în memoriul publicat
de Dm:nosti, 18i4, publicaţia periodică a societăţii arheo-lo,.,.ice din Moscova. Tuturor acestora li se alătură notiţa
dc~pre icoanele în mozaic, apărută îr~ A11ales archeolo~iqu~~
fondccs par Didron, Paris, 1871. Odata cu aţîtca-contnbuţ1!
se îmbogăţea considcrnbil cunoa.~tcrca vechei noastre cultun
şi era cre.:1tri arheologia naţională.

*
Rezult2.tde multelor cercetări întreprinse în urmă îl
îndeamnă pc: Oclobu:cu să publice o revistă. Aceasta e dată
hi iveală în 1861, sub titlul Re·visfa română penim ştiinţe,
litere şl arte şi aparC', în fascicole lunare de 10-14 coale
informat m:ne, înto\·ftrăşite de stampe frumos realizate în
atelierele lui Rassidl:'scu, pînă în 1863. Prmwintarca indică
programt1l, mai muJt ştiinţific, al revistei, care va publica
studii în legătură cu „literatura, istoria, jurisprudenţa, filo·
S('jia, m·tt'le, ştiinfele exacte ~i naturale". Publicaţia era o
mutate prin locul c.:re se dădea gîndirii critice şi ştiinţi·
fice. Printre colaboratori întîmpinăm pe I. Ghica, cu un
articol asupra Daciei vechi şi un altul despre DrunwrUe de
fier, pe geologii Gr. Cobălcescu şi Gr. Ştefănescu, pe natura·
liştii E. Bacaloglu şi P. latropol şi pe cunoscutul igienist
I. Felix, pe agronomii P. S. Aurelian şi Pană Buescu. I. Făl·
coianu dă studii de astronomie. Istoria e reprezentată prin
Şt. D. Grecianu şi I. l\lissail, unul din cei dintîi care adună
ştirile contemporane asupra revoluţiei lui Tudor Vladimi·
rescu. lscăksc studii deeconomic;finanţe şi drept A. Ghianni,
P. lacovcnco, Gr. Cantacuzino, Racoviţă şi Tculescu.
Radu Ionescu şi D. Berindei publică studii de estetică,
artă ~i arheologie. Este tradus din limba germană memoriul
lui L. Reissemberger asupra ~isericii de la Curtea de Argeş_
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Creaţia literară

e înfăţişată prin poezii de Gr. Alexandrescu;
Vasile Alecsandri, D. Bolintineanu, A. Donici, G. Cretzianu tipăreşte nuvela istorică Lupu MeltedinJiamt şi fecundul, dar puţin înzestratul Pantazi Ghica, fratele lui Ion,
alte compoziţii narative. Un moment important înscrie
N. Filimon cu primul roman al literaturii noastre, Ciocoii
1:echi şi noi. Prin publicarea acestuia, Odobescu dădea un
puternic sprijin moral scriitorului a cărui operă. reflecta
vechi realităţi dureroase ale societăţii româneşti, cu repercu„
siuni sensibile pînă în epoca sa. Direcţia îşi face o datorie
de pietate tipărind versuri mai vechi de V. Cîrlova şi I. Vă„
cărescu, dar mai cu seamă una din operele cele mai însemna te
ale lui N. Bălcescu, rămasă necunoscută pînă atunci,
Istoria românilor sub Mihai-vodă Viteazul, a cărei compunere,
începută la Paris, trezise desigur în Odobescu dorinţa de a
o vedea tipărită.
Am amintit mai sus o parte clin contribuţia lui A. Odobescu, care, pe lîngă rezultatele cercetării sale la. mănăs
tirea Bistriţa, publică şi descoperirea făcută Ia mănăstirea
Brîncoveneşti din Hurezii Vîlcei 1 almanahul astrologic
Fotelul novel 7i calendarele de la sfîrşitul veacului al XVIIlea, cu preziceri politice, compulsate după izvoare franceze şi italiene şi pe care domnul Munteniei însemnase note
manuscrise, interesante pentru cunoaşterea unora dintre
împrejurările sale. La Bistriţa, Odobescu făcuse şi o altă
descoperire de seamă, Psaltirea din 1577 a diaconului Coresi, amintită de Cipariu în Analectele sale fără s-o fi văzut
şi pe care descoperitorul ei o crede prima tipăritură românească. Istoria literară a corectat mai tîrziu această presupunere a lui Odobescu. Psaltirea slavo-română din 1577
nu este cea dintîi carte română ieşită de sub teascurile tipografice, dar descoperirea lui Odobescu nu este mai puţin
însemnată. Examinînd traducerea lui Coresi, comentatorul
are prileţu.1 să arate contribuţia slavă în constituirea limbii
romim.e.,. într.c altele prin opera traducătorilor din secolul
al XVf::tea şi al XVII--lea, pe care purismul latinist nu va
putea sli le elfm.ine. Este prima oară cînd Odobescu irînge
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s~

o lance împotriva la tinismnlui: .. ,iu s,j>erim însl ttidodat4
- scrie el - şi chiar să nH voim a şterge urmele tnriuririi
primitive, căci atunci put.em zice că, împreună cu tlînsa, va
dispare şi limba români! cu caracterul său propri21- şi constitutiv,
c-u originalitatea sa de limbă neolatină fo-rmată sub inftu.enţă
diferită de acelea ce au P,iidomnit la formarea limbilor molatine din occident, surorile ei'".
1n alte două direcţii încă, 1n afară de vechile manuscrise
şi tipărituri, s~ îndreaptă interesul lui Odobescu în anii
l~evistei române: în direcţia folclomlui şi în cea istorică.
L-am văzut pe Odobescu citind- încă de la apariţia lor Poeziile popitlare ale lui Vasile Alecsandri şi spicuind în ele
cuvinte pentru J>cenele sale istorice. Culegerea lui Alecsandri
era doar o verigă, deosebit de preţioasă pentru cultura
noastră, în lanţul mai întins al interesului pentru creaţia
orală a popoarelor. în Cînticele poporane în raport cu ţara,
istoria şi datinele romlinilcr, noul lor cercet.'1.tor român,
după ce defineşte, împreună cn ·Herder, firea acestor „glasuri ale popoarelor'', întocmeşte biblio~afia lor mai nouă,
in care se numără culegerile balcanice ale lui Wuk Stefanovici Knragici, Fauriel, Damarin du Tyrac, Dozon şi altii.
Acestora li se adăngase culegerile române.,c:ti ale lui Vasile
Alecsandri, Anton Pann, At. Marian Marienescu, O. Dumitrescu, culegeri tradl™! în. parte in limbi străine. Un întreg
material stătea în faţa cercetătorului, care distinge scopurile
pe care şi le poate propune noua ştiinţă a folclorului: folosirea cîntccelor populare ca izvoare istorice şi ca documente
ale psihologiei şi limbii naţionale. Preconizînd studiul compaznt iV' al diferitelor literaturi populare, cercetătorul speră
sît obţină lumini noi asupra schimburilor culturale 1.lintre
popoarele aparţin!nd aceluiaşi cerc de cultură, cum au fost
neamurile din Balcani şi din Carpaţi, a ®or înfrăţire o
doreşte, nădăjduind cli. de s-ar putea opune odată comunei
apăsări turceşti. Pentru a dovedi fecunditatea studiului comparativ al folclorului, un e1Cemplui se prezintă lui Odobescu
in Mioriţa, unde i se paTe a putea identifica ,.,bunete ale
Pinăulmin Ctwpaţl" .Cla&ieii;tul credea a recunoaşte tB bala-0a
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românească

un vechi „linoe", un cîntec de jale la moartea
unui tînăr nevinovat, cum literaturile antichităţii dăduseră
a tîtea şi care, răspîndit mai tntîi la românii din Pind, a
ajuns în cele din urml la acei din Dacia. Demonstraţia
acestei teze grupează ctteva argumente lingvistice. Cîten. din
cuvintele Mioriţei păreau a avea o origine balcanică. !n
ade,·ăr, laic este întrebuinţat de aromîni cu înţelesul de
negru (mioriţă laie înseamnă deci mioriţă neagră), ortoman
ar fi apărut din compunerea ~ecescului ortos (drept) cu
latinescul manus (mină), dacă n-ar fi derivat cumrn din grecesc\11 ortomantis (drept prevestitor). Cit despre bulucaie
( !) , cnvîntnl ar părea că provine din turcescul bitluc, care
inseamnă o „mare grămadă". Mioriţa ... bulttcaic ar fi, prin
urmare, o „mioriţă lînoasă" sau „grăsulie". Prezenţa acestor
cuvinte în Mioriţa ar indica deci originea ei balcanică, pc
care păstorii din Pind, cîntăreţi de ~inos, au adus-o mutindu-se cu turmei~ lor pe plaiurile noastre. Construcţia romantică a lui Odobescu a trebuit însă să se dărîme in cea mai
mare parte. După două decenii şi mai bine, retipărindu-şi
studiul in ediţia operelor lui din 1887, Odobescu a recunoscut amuzat că bulucaie fusese o simplă greşeală de tipar
pentru bucălaie. Lingvistica mai nouă n-a fost mai milostivă nici cu celelalte derivatii ale lui Odobescu. Tiktin a
arătat el laie se găseşte la aromîni, dar cuvinte foarte asemă
nătoare ca sonoritate şi, în parte, ca sens se găsesc la turci,
albanezi şi aproape la toate popoarele slave. Cit despre
ortoman, pare a proveni de la polonezul, cehul şi ucraineanul
ort (o monedă), sau de la maghiarul ort (un sfert de florin).
Ciobanul ortoman nu este deci un cioban îndemînatic. ci
unul bogat. Deşi depăşit în rezultatele sale, studiul lui
Odobescu a avut totuşi meritul de a indica un sector de
probleme, în care mai mulţi cercetători au venit cudnd
să-şi dea contribuţia lor.
în direcţia cercetării istorice, în Revista ,omânit apare
mai întîi studiul lui Odobescu despre Poeţii Văcăreşti.
Prilejul tl oferea publicazea recentă a traducerii tragediei
lui Racin." B,i.tannu;us pe care Iancu Văcărescu o făcuse cu
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treizeci şi patm de ani mai înainte. Odobescu relevă meritele
<le epocă ale traducătorului, unul din primii mînuitori români ai alexandrinului clasic, ,, o tnadinsă cercare de a constrînge sliibicimzile limbii române în formele mai nervoase şi mai
concise, de a supune str1tctura ei încă îndoioasă la inversiunile
comp le lile şi măiestreţe ale Umbelo, clasice, şi de a impune
citvîntcfrii ei aspre şi 11eî11demî11atice o tărie, o preciziune, o
flexibilitate, pe care abia le pot dobîndi Umbele dupe o lung,t
şi st11rnitoare cultivare". Cercetarea se extinde apoi pentru a
evoca trecutul familiei Văcărescu. Şirul boierilor Văcăreşti
ajunge la Ienăkiţă, asupra căruia expunerea lui Odobescu
se opreşte pentru a da, împreună cu nararea evenimentelor
vieţii lui, o lungă. analiză a Istoriei prea puternicilor împă
raţi otomani, mai ales în părţile privitoare la evenimentele
contemporane şi la care autorul a luat parte, ca de pildă
apariţia lui în saloanele şi la curtea imperială din Viena.
Împrejurarea prilejuieşte autorului interesante tablotri în
legătură cu atingerea lumii apusene de către un om din ră~ă
rit. O analiză a poeziilor lui lenăkiţă Văcărescu şi .a principiilor gramaticei sale completează studiul lui Odobescu,
întemeiat pe cunoaşterea manuscrisului Istoriei otomăneşti,
publicat mai tirziu de Papiu-Ilarian în Tesaurul de monu111 ente istorice, şi pe unii din vechii cronicari şi istorici, rom!lni
şi străini, precum Radu Greceanu, Engels, Dionisie Fotino,
Cantemir, Carra, Domenico Sestini, Jacques Dellunay
şi alţii. Cercetarea lui Odobescu a rămas pînă azi izvorul
principal pentru cunoaşterea vieţii şi operei lui lenăkiţă
Văcărescu, acela de la care au pornit şi, în genere, au rămas
mai toţi istoricii literari ulteriori. Dar mai presus de valoarea
istorică a studiului stau poziţiile principiale ale autorului
său, care stabileşte cu acest prilej legătura oricărui scriitor
cu „timpitl şi locul unde a trăit", dar şi misiunea lui de a împinge spre progres societatea lui. .,Geniul e lan/ul ce IJ'age
lumea spre progres", scrie Odobescu. ,,Scriitorii sunt condttc.ilori·i morali ai societăţii". Principiile acestea, apărute in
cadrul romantismului revoluţionar, sînt fără ~doială al
unui gînditor paşoptist. Le afirmaseră, la vremea lor,
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Bălcescu, Russo si Kogălniceanu, Bolliac în cunoscutul

lui manifest poetic, Alecsandri scriind despre Costache
Negruzzi.

*
să numim o simplă lucrare istorică cealaltă
contribuţie, alimentată din cercetarea n;chilor acte, inscripţii, obiecte de artă, pc care o publicii Odobescu în Rc'/.!ista
ro·mână. Cîteva ore la Snagov cuprinde, sub această denumire
nedeterminată, care vrea să exprime o improvizaţie lipsită
de pretenţii, un amestec de proză descriptivă şi istorică, de

Este greu

erudiţie şi

umor. Bucata este o mostră de călf1torie arhrope un alt material dccît acela consemnat
î11 jurnalul excursiei ştiinţifice din 1860, dar aparţinînd
aceleiaşi sfere de preocupări. Începutul îl face descrierea
drumului, către lacul Snago,·ului, prilej mai întîi al unei
ieşiri, în gust romantic, împotriva drumului de fier. Pagini
aJe unui peisagist de mare talent sînt înscrise aici, ca aceasta
în care, alături de notaţiile vizuale şi auditive, se ameskcă
notaţia senzaţiilor termice, menite să dea viaţă tabloului:
,, ... !nalţii stejari, pătrnnşi de lttminile soarel1d de vară, prezenta1t tn boljile lor r,izlăţatc toată scara feţelor smara11d-nl1!i,
de la Jrage,da i1 e-rdcaţă a mugur1111ii pînă la negrul î11im1ecat
al t1rlpinei. O atmosferă de balsame râcoroase învia suflarea.
şi şoapta Jrimzelor, uşor cletinate de o linii adiere, se îngîna
singură cu susurul greierilor ascu11şi în frunziş". Un lipovean
cu chef, dintre acei care se statorniciseră pe malul lacului,
îl duce pe scriitor cu gîndul la motivul poetic al beţiei şi,
de aici, la cîntăreţul lui român, vechiul coleg de studii
Al. Sihleanu, pe care îl evocă cu emoţie. Scriitorul narează
o plimbare, şi desfăşurarea ei liberă, neconstrînsă de nici o
piedică, legitimează digresiunea literară. Un alt episod
vine să distreze o clipă pc preumblător: întîlnirea unei
trăsuri, în care se îngrămădise „o tm,lJime de tinere arendă
şoaice, gătite şi împodobite rn toate feţele curcubeufoi", o
îmfrejurare care prilejuieşte un hazliu tablou de epocă:
,.Cite er4,tt la mtmăr-, zău, mi pot spwne,· dar atîta ştiu că,
frrintrc boltele invoalte ale malakoajelor fi fm;telor cus11te,
logică, întemeiată
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~intre rochiile de mtltă~rii înfl<wate, printre falbalale, ma-ngetu,i fÎ volane, printre coafurile cu flori, cu blonde, cu pan,glioi şi cu pe11e, îti sfîrşit printre toate gătelile încărcate şi
împestriţate ce lipscanii şi marşandele din Bucureşti vînd
c o c o a n e 1 o r de ţară drept m a r fă de P a r i s,
zhii mai mtdte figuri rotunde şi drăgălaşe cu ochii negri şi
sdnteiţtori, ci, buze rumen~ şi adimenitoare ..." Pe insula din
mij~l lacului, pe care scriitorul îl trece pe un pod umblător,
stau btsericile mănăstirii şi chiliile călugărilor, astăzi transformate intr-un penitenciar. Excursionistul cucerit adineauri
de fa~ul ~durii, amuzat de întilniriJe drumului, descrie
acum cu metoda unui arheolog planul şi înfăţişările interioare ale monumentelor ce-i stau în faţă. De ctnd datează.
biserica mai mare de la Snagov? Tradiţia atribuie lui Vlad
Ţepef c~_itoria mănăstirii. Odobescu examinează picturii~~
mscnptule, odoarele, hrisoavele, le compată cu unele detalu
din biserica alăturată de la Turbaţi şi ajunge s! emit! ip{)teza
că lăcaşul data de la începutul veacului al XV-iea. Sînt
descrise apoi mormintele de la Snagov, dar şi picturile murale, în care sînt descoperite chipurile lui Neagoe Basarab
şi ale fiului său Teodosie, al unui Mircea, poate „Ciobanul",
a] lut Petru, al unui alt Mircea, al lui Radu şi al ChiaJnei.
,,Ce t!llUtă toţi aceştia cu neîmpăcaţii vrăjmaşi ai familiei J-0r,
principii Basarabi? lată enigme grele de descurcat." Urmează
deci o discuţie genealogkă împreună cu studiul veşmintelor
îmbrăcate de „nobilele dame din timpii petrecuţ-i". un mijloc
al datiiiii portretelor. Prilejul este folosit de scriitor pentru
a transcrie o veche foaie de zestre a fiicei marelui boier,
devenit monahul Dositei Brăiloiu, găsită printre actde de
proprietate ale moşiei Cuneşti a S1wgovului, c.:-are conţine
în afară de însemnarea bogatelor efecte personale şi pc lingă
ustensilele de gospodărie, necesare fetei trimisă la casa ei,
turmele de oi, wpele cu mînjii lor, armăsarii, stupii, boii şi
vacile cu viţeit, care urmau să o însoţească, upoi întinsele
proprietăţi ce-i reveneau - viile de la Dobroteni şi Turcineşti.
moşiile de la Viişeara, Coteniţa, Nfflciukşt~ CwroiuJ,
Urieheşti. completa.te cu invectMU.l uman: opt suflet,c de
ţiga:nl ~i două fete de ţigan tn casă. ,,Iată o bog-a,ttl foaie de
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zestri I - exclamă Odobescu. - Cîţi proci nu vo,- fi peţit
mîna avutei mirese? Cîţi coconi sprinteni nu-şi vor fi încurcat
armăsarii ageri subt oblotilnele ei I Cîţi becheri zgîrciţi nu vor
fi linguşit slugăreşte pe bătrînul monah!" Revenind la doamna
ChiajP.a, a cărei amintire nu puţin va fi făcut pe istoricul
ei să ia drumul Snagovului, el povesteşte alte acte de cruzime ale cumplitei doamne şi ale fiilor ei,despre care mărtu
risesc pietrele mormîntale ale boierilor tăiaţi de ei, cu jalnicele lor inscripţii descifrate de scriitor. Sub Alexandruvodă începe infiltraţia grecească şi mănăstirile, cu bogatele
lor proprietăţi, cad „în mtinile cămătaYilor greci". Autorul
urmăreşte silinţele diferiţilor domni de a stăvili abuzul.
Printre aceştia este considerat Matei Basarab, al cărui portret
fizic şi moral, zugrăvit cu o rară ştiinţă a caracteristicului,
în stil patetic, se intercalează aici: ,,O I Matei Basarab, ce
adînc respect îţi dawrează ţie, naţiunea română pe care azi,
din negura anii-Or, tu încă ai şti s-o înveţi a-şi apăra şi a-şi
redobîndi drepturile sale răpite I Numele tău glorios, care îl
întîlnim în Jmntea cricării propăşiri naţionale, ar trebui să
insufle o veneraţiwne religioasă poporului pentru care ai jertfit,
în muncă şi sudori, o viaţă de aproape optzeci de ani I 1n chipul
tău smead şi costeliv, înconjitrat de o barbă albă şi rară, în
buzele-ţi subţiri şi zîmbitoare, în fruntea ta lată şi înaltă, în
ochii tăi mici şi vii, afundaţi s1,b sprîncene negre şi stufoase,
îmi place adesea a descoperi cită fineţe, cită înţelepciune şi
cîtă energie trebitiesc spre a forma caracterul wnui mare do111,nitor. /mi pare că te văd, diplomat iscusit, rîzî11d îng}1CS1,tt'.t
în barba-ţi căruntă, cînd, cu 1m cusur subţire, îţi bătuşi, joc de
agaua turcească ce venea spre a te mazili şi-l ocolişi, pe dealitl
V ăcăreştilor, cit o guardie de onoare care, cu fitilul la p1,şte,
îl oprea să intre în Bttcureşti I Apoi le zăresc, domnit.or cuvios
şi plin de dorul ţării, izgonind, în mijlocul adunării obşteşt~
din Twgovişte, precupeţi străini ce intrase în locaşclc <;jinte şi
poruncind a se-nălţa, spre podoaba ţării, patruzeci de temple
noită I Ş-apoi iar, te văd colo, 1mchiaş gîrbovt'.t, dar m ochiitl
plin de foc, dind pinteni calului tăit, sub vifor şi sub ploaie,
pe cîmpia de la Finta îmlemnînd şi îmbărbătînd, cu glasul şi c1t
gestf1l, viteaza ta oştire, ca să ~şi dea mijlocul şi să rdzbească
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tot w o noztă agerime ordiele simbriate de rivafol tău, Vasile" ...
Aprecierea domnitorului muntean nu ţine seama şi de apă
sătoarea lui politică fiscală, cu repercusiuni atît de dezastruoase pentru starea ţărănimii. Cită viaţă are totuşi portretul zugrăvit de Odobescu!
între zidurile mănăstirii Snagovului s-a petrecut altă
dată drama uciderii postelnicului Constantin Cantacuzino,
un episod povestit acum a doua oară, duptt B5lcescu. Moartea
lui Constantin Cantacuzino fusese şi trma unei nuvele istorice, publicate în 1861 în Calendarul lt:i D. Bolintineanu şi
A. Zannc, cu neajunsuri care îi dau lui Odobesrn prilejul de
a stabili condiţiile „romanţului istoric", dintre care cea dintîi
este respectarea „coloarci locale", ,,aed parfum al timpului
trecut, care strămută pe cititor în mijlocul întîmplărilor po'1:cstite, îi descrie locaUtăţile ce lc-a1t servit de sceJUT, îl face
părtaş la obiceiele, la credinţele, la viaţa p1tblică şi privată, la
,11getările şi chiar la limba titnpul-ui şi lornrilor mule s-au
petrcwt faptele de care se atinge romanţul". Soţia celui ce
urzise uciderea postelnicului Cantacuzino, doamna Maria a
lui Grigore Ghica, a donat Snagovului o cruce de botez sculptată, .,im semn al utinţei". De la această cruce, curiozitatea
arheologului trece la altele, pe care le clasifică şi le descrie
împreună cu diferitele odoare ale mănăstirii. Unul dintre
acestea a fost făcut cu cheltuiala proigumenului Teodosie,
la văleat 7182 (1674), ,.pentm arg-int·ul cel pierit de la dînsul".
Odobescu pricepe situaţia şi-l apostrofează pe proigumen:
„Aşa ! părinte Teodosie! Ţi se încred-în /cază o 11/(tnăstire ca să
cauţi de dînsa şi s-o îngrijeşti şi sfinţia-ta o jiij1tieşti de argintăriile ei?" Dar pasionatul arheolog trece mai departe, pentru
a descrie obiectul, un chivot, cu toate adausurile ce i s-au
făcut mai tîrziu. Dacă egumenul Teodosie a fost puţin
corect, urmaşul lui la Sn::igov, Antim Ivircanu, tipograful, a
îmbogăţit literatura vremii cu multe căiţi religioase în
limbile română, elenă, slavonă şi arab;1. O sumară biografie
a lui Antim lvireanu se intercalează. în pomelnicul egumenilor de la Snagov. Şi astfel cele „cîteva orc", în care, prin
ficţiune literară, se concentrase lunga şi erudita cercetare a
,criitorului, îl aduce pc acesta la ora prînzului şi a unei
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„foame nespuse". Călugăraşii n-au nimic de mîncarc~ dar
impiegaţii închisorii scot „din coteţele lor o minunată plătică
lătifreaţii, vie şi grasi'i:'. Scriitorul renunţă s-o descrie ştiin
ţificeştc, dar se încumetă să arate cum ar putea fi adusă „la
gradul cel mai înalt al suculenţei". Urmează reţeta, cu detalii
pitoreşti, a chipului cum trebuie friptă şi gătită plătica de
Snagov, mai minunată dccît „vestitul peşte de mare r ho mb u s , asupra cărui gi1teală a deliberat gravul senat roman şi
pe care l-a cîntat marele Juvenal". Scriitorul nu se abate
astfel prea mult de la îndeletnicirile lui de piuă atunci, căci
şi scotocirea lui printre actele şi obiectele de artă ale mănăs
tirii, cercetarea zugrăvelilor şi citirea inscripţiilor, făcute
în răstimpul cîtorva ceasuri, între etapele unei plimbări,
fusese prezentată drept ocupaţia foarte detaşată, fără nici o
pedanterie, a unui anticar amator şi a unui om de gust.
O faţă nouă a lui Odobescu ne apare o dată cu Citeva ore
la Snagov. Umanistul surlzător vine să întrcgrască figura
scriitorului.

*
ln 1861 luase fiintă în Ardeal Asociatiu1ica transilva-nă
pentm literal-tera româ1iă şi cult1tra poporu fui: român (Astra).
La a doua ei adunare, convocată la Braşov în iulie 1862,
este invitat şi directorul Revistei române, care îşi tipăreşte
nici reportajul său. Adunarea Asociaţiunii transilvane s-a
desfăşurat în răstimpul a trei zile, sub conducrn·a unui comitet din care făceau parte notabm ai mişdfrii naţionale şi
intelectuale de peste munţi, canonicul Timotei Ci pariu,
vestitul filolog, publicistul G. Bariţ, care asigtm1 funcţiunile
secretariatului şi urma să rihnînă, <le-aci înainte, timp de
treizeci de :mi, în corespondenţă cu Odobescu. Raportul
descrie cu amănunţimi desfăşurarea, în atmosfr:ră sărbăto
rească, a 1ucrări lor adunării, împrcu nă cu cxpozi ţia <le obiecte
manufacturate şi produse ~gricole, menite să dea o idee
despre posibilităţile economice ale ardelenilor. Mai cu seamă
cxpozitia de ţ<>.sătnri şi costume naţionale îl entuziasmează
pe Odobescu, şi-i sugerează ideea unui muzeu etnografic
naţional la Bucureşti. Cu o singură rezoluţie a adunJrii,
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impusă dictatorial de comitet, nu este de acord Odobescur
c11 recomandarea ortografiei latiniste inventate de Cipariu,
capabilă să introducă o divergenţă între români, nu numai
în privinta scrierii limbii, dar şi în aceea a vorbirii ei, după

cum o do~edcau atîtea din exprimările oratorilor de la Braşov, atit de neînţelese şi chiar atît de „ridicole" prin multele
şi nejustificatele lor latinisme. Disertaţia profesorului Gavril
Munteanu despre Purismul în limbă, publicată în Revista
românii, nu putea găsi aprobarea scriitorului, care află acum
prilejul de a ataca direcţia lingvistică latinistă. Altfel, atmosfera de însufleţire patriotică corespunde cu totul tendinţelor sale, deşi nu chiar în forma obedienţei faţădec\lrteadin
Viena, pe care nu scapă prilejul de a o remarca. Interesul
pentru aspiraţiile naţionale şi pentru mişcarea intelectuală
a rornlinilor din Ardeal va rămîne prezent, de-aci înainte,
în toată activitatea lui Odobescu.

*
În afară. de o scurtă notă despre Vasile Cîrlova, menită să
în actualitate pe tînărul poet atît de făgăduitor,
mort înainte de vreme, Revista română nu mai cuprinde,
din pana lui Odobescu, nici o altă contribuţie. ln 1863,
revista încetează să mai apară. Directorul ei primise o însăr
cinare politică. Multele frămîntări provocate de tendinţele
reformatoare ale lui Alexandru Cuza şi, mai ales, de proiechd legii de împroprietărire a ţăranilor, care trezeşte rezistenţa boierimii, îl obligă pe domnitor să schimbe încă o
dată guvenml, fonnînd un cabinet liberalo-conservator,
sub preşedinţia lui M. Kreţulescu, în care Odobescu intră
ca ministm al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Soluţia
,,chestiunii rurale" era legată de secularizarea averilor mllnăs
tirilor închinate, unde abuzul egumenilor fusese de mai
multe ori observat de Odobescu -după cum am văzut în timpul călătoriilor sale arheologice. Secularizarea putea
să sporească întinderea terenurilor afectate împroprietăririi
ţăranilor, prin marile proprietăţi ale mănăstirilor închinate
(un sfert din suprafaţa arată a ţării, 1 555 hectare vie şi
4 OOO prăvălii), micşorînd în aceeaşi proporţie suprafaţa
readucă
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terenului pe care moşierii ar fi fost obligaţi să-l cedeze. Coaliţia burgheziei şi a moşierimii. ..monstruoasa coaliţie",
cum a fost caracterizată încă din epocă. cu toată opoziţia
pe care o organiză împotriva domnitorului reformator,
putea deci să cadă de acord asupra secularizării. O agitaţie
în această problemă se făcuse în ultimii ani prin di.ferite publica ţii şi broşuri, scrise in mare parte în limba franceză,
pentru a lămuri forurile străine. Consulul franc.ez din Bucurt'şti, A. d'Avril, cumnatul lui Odobescu, închinase acestei
chestiuni, in 1862, un articol în La revite des deux mondes.
Dar guvernul tergiversa. Frămîntarea în sînnl adunării deputaţilor sporeşte cînd comisiunea bugetară înscrie la venituri
cifra de 20 OOO OOO lei de la mănăstirile închinate. ui.binetul
se opune, afinnînd că în felul acesta se anticipează asupra
soluţiei problemei, care se găsea în faza tratativelor diplomatice. Odobescu nu este împotriva secularizării, dar socoteşte că veniturile realizate pe această cale ar trebui consacrate instituţiilor de binefacere, cultur-l şi utilitate publică,
cum şi răspîndirii în toate unghiurile orientului creştin a unei
influenţe civilizatoare, al cărui centrn şi focar ar fi fost
România. Odobescu preconizase şi altădată. strîngerea legă
turilor dintre naţiunile care sufereau deopotrivă sub jugul
turcesc. Este probabil deci că felul în care dorea rezolvarea
chestiunii secularizării trebuia să aducă, în intenţia lui, o
contribuţie scopului eliberării, al independenţei naţionale.
Pentru a susţine acest punct de vedere el publică în limba
franceză broşura Etiule sur les droits et les obligations des
monasteres romnains dedies aux Saint-Liex d'Orient ( Studiu,

aS1~pra drepturilor şi

obligaţiilor mănăstirilor româneşti

închi-

nate sji-ntelor locuri d-in Orient) sub pseudonimul arhimandritului Agathon Otmenedec. Dar cum ministrul Cultelor
nu izbuteşte să impună soluţia sa, demisionează din guvern,
încheind după puţine luni (de la 26 mai la 12 octombrit
1863) activitatea sa ministerială. Nu era totuşi ciudat că
Odobescu care, ca tînăr, în artioolul Muncit<>Tul român,
proclamase principiul revoluţionar al atribuirii pămtntolni
celor care-l muncesc, să-l c-ombată acum dnd se prezenta
prilejul ca păminturile eliberate prin secularizare să treacă
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stăpînirea ţărănimii muncitoare? Vechiul adept al lui
Bălcescu se o.bătea deci, în această împrejurare, de la însu-

în

fleţitele aspiraţii ale tinereţii sale. Atitudinea lui Odobescu
în problema sC'cularizării îl arată lipsit de fermitate princip_~1lă şi-l face sit iasă din viaţa politică, drşi în unele ocazii,
după cum Yom vedea, el a continuat să se aşeze pe poziţiile

mai înaintate .ile vremii. În scurtul răstimp al ministeriatului său, Odobescu trimisese o delegaţie, sub conducerea
lui Nicolae Ionescu, pentru aducerea în ţară a rămăşiţelor
pămînteşti ale lui N. Bălcescu, mort departe de ţ.ară, în
surghiunul la care îl condamnase triumful reacţiunii. Tot
atunci adresează Odobescu un apel către intelectualii fruntaşi ai ţării pentru susţinerea Universităţii prin conferinţe
publice şi cheamă pe Hasdeu în Bucureşti ca membru al
,,Comisiei documentale".
În trecerea sa pe la :Ministerul Instrucţiunii, se formează
şi ideile lui Odobescu despre nevoile mai urgente ale învă
ţă mîntului de-atunci. Ca membru al Consiliului general al
instrucţiunii publice el arc prilejul, în 1865, să prezinte un

Raport asupra

organi;;aţ-iunii

în·iJăţămînhrlui

sccwzdar din

Româ11i'.a. Vechiul liceu pregătea mai mult candidaţi la funcţiunile publice, lipsind ţara de energiile productive de care
avea atîta nevoie. Odobescu crede a putea remedia răul,
prcconizînd înfiinţarea, alături de gimnaziile clasice, a şcoa·lelor rPale şi a celor profesionale, cum şi introducerea învă
ţămîntului limbii materne. Dezvoltarea capitalismului,
nrYoia de a dota ţara cu drumuri, cu poduri, cu căi ferate, cu
porturi şi vase pentrn navigaţia comercială, cu instalaţii
industriale etc. crease nevoia unui personal tehnic. Se făcu
seră unele progrese în toate aceste direcţii. De la 1848 la
1866 numărul întreprinderilor industriale vor creşte cu
3 000. Încep primele exploatări petrolifere, deocamdată cu
mijloace primitive. Sub domnia lui Barbu Ştirbei, apoi sub
Cuza-\·od;"i, concesionarea construcţiei căilor ferate este la
ordinea zilei, fără să se treacă deocamdatf'L la realizări.
Tot sub Barbu Ştirbei încep să se constn1iască vase pentru
navigaţia fluvială. Puţinele realizări ale vremii se fac cu
forţe tehnice străine în posturile de conducere. Dar aspiraţia
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de a spori întreprinderile comerciale şi industriale cerea
mai numeroase şi crea nevoia unui învăţămînt
tehnic. Odobescu este printre cei dintii care încearcă să
răspundă acestei nevoi, PI'OJ!~nd înfiinţarea de şcoli
reale şi profesionale, un desdcrat care va rămîne mereu
actual, reapărînd în diferitele proiecte de reformă ale invă
ţămintului pînă în 1897, cînd primeşte un început de realizare, în acord cu interesele capitalismului în dezvoltare.
competenţe

*
După 1865, Odobescu revine deci, pentru un timp, numai
la preocupările literare şi ştiinţifice în mai multe direcţii,
dintre care unele cunoscute nouă mai dinainte, altele ivite

abia acum. Încă din 1865, guvernul român primise invitaţia
de a participa la Expoziţia universală din Paris, cc avea să
se deschidă în 1867. Odobescu este numit comisar al Expoziţiei şi pleacă la Paris, unde trebuie să învingă mai întii
dificultăţile ce apămseră în legătură cu întrebarea dacă un
stat care nu se bucura de prerogativele deplinei lui neatîrn:lri
putea şă se iJifăţişeze singur într-o expoziţie intemaţionaJă.
Obţinlnd cîştig de cauză şi după ce comandă arhitectului
Baudry planurile pavilionului românesc, Odobescu se înapoiază în ţară pentru a aduna. produsele naturale, cît si cele
manufacturate şi artistice care urmau să fie expuse la Paris.
Colectarea acestora nu merge însă uşor, deoarece prefecţii
de judeţ şi particularii răspund că nu găsesc nimic vrednic
a fi expus sau chiar că speţele cerute pentru expoziţie nu s-ar
g-ăsi nicăieri în ţară. Odobescu trebuie deci să explicc,într-o
serie de circulări, folosul economic cc s-ar putea trage pentru
ţară din reuşita pavilionului românesc şi să animc zelul
colectorilor şi al eventualilor expozanţi. Astfel, pavilionul
românesc s-a putut în cele din urmă deschide, prezentînd o
mare varietate de obiecte dindomeni.ul economiei naţionale,
al artei ţărăneşti şi al vechii arte religioase, printre care ma~
cheta în lemn a bisericii Curtea de Argeş, colecţiunea tipă
riturilor româneşti mai vechi şi mai noi, apoi monumentul
arheologic găsit la Petroasa, ,.Cloşca cu pui", consemnate
toate într-un catalog, precedat de o Notiţă as-upra României,
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mai ales din punctul de vedere al economiei sale rurale, industriale şi comerciale (Notice sur la Roumanie, principalement
au, point de vu..e de son economie rurale, indu..strielle et commeret'.ale) şi urmat de o Notiţă asupra antichităţilor României
(Notice sur les antiquites de la Raumanie). Prima dintre
aceste „note" era redactată de P.S.Aurelian, comisarul
adjunct al Expoziţiei în părţile ei economice şi de Odobescu
în părţile referitoare la casa ţăranului, la costumul, la instrumentele muzicale şi la dansurile lui. NotiJa asupra antichităţilor era opera exclusivă a lui Odobescu, care atingea
acum un nou domeniu al cer~etărilor sale, arheologia protoistorică.

Am văzut că preocupările arheologice ale lui Odobescu
se exercitează încă din timpul călătoriilor la mănăstirile din
Argeş şi Vîlcea, din 1857 şi 1860, apoi cu prilejul cercetării
mănăstirii Snagov, cînd descifrase, copiase şi descrisese
atîtea. inscripţii, pisanii, monumente arhitectonice şi odoare,
o activitate prin care el devine creatorul ştiinţific al arheologiei naţionale şi religioase. Interesul faţă de vestigiile
trecutului fusese viu la scriitorii paşoptişti. Tema ruinelor
în elegiile lui Eliade, Cîrlova şi Grigore Alexandrescu, articolul Vandalism al lui Costache Negruzzi, unele accente în
scrierile lui Bălcescu, Kogălniceanu şi Alecsandri manifestă
deopotrivă pietatea timpului pentru vechile monumente.
Odobescu îşi însuşeşte şi în acest punct atitudinea paşoptiş
tilor, întemeind-o însă pe o întinsă erudiţie, capabilă să
alăture produse artistice ale unor ţări şi epoci diferite şi să
tragă de aci concluzii în, vederea datării şi a identificării stilului lor. Contribuţia lui Odobescu, în acest domeniu, aşteaptă
încă valorificarea ei. în jurul anului 1865 şi de-atunci
încolo din ce în ce mai insistent, preocupările arheologice
ale lui Odobescu se îmbogăţesc cu noul sector protoistoric şi
preistoric. Incă din 1837, ţărani care săpau în comuna Petroasa
din judeţul Buzău dau peste o uimitoare colecţie de obiecte
de aur, pe care o cedează, pentru o mică sumă de bani, unui
antreprenor de lucrări, conştient de valoarea financiară,
dacă nu şi de însemnătatea istorică a acestei descoperiri.
leşise la iveală „Cloşca cu puii de aur". Sfărimat, pentru a
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putea fi transportat. tezaurul de la Petroasa a ajuns mai
tîrzin în posesiunea guvernului ţării şi unul din primii ei
cercetători a fost profesorul lui Odobescu, Petrache Poenaru,
care o depune la muzeul ~ luase fiinţă la Sf. Sava. Descoperirea de la Petroasa atrăsese atenţia nsnpra. vestigiilor
istorice ce pnteau fi găsite în pămîntul românesc şi interesul
pentru vechile monumente, trezit de altfel mai dinainte, se
intensifică acum. Printre cer dintîi este generalul Nicolae
Mavros, din administraţia rusă, inspector al carantinelor
din ambele principate, cumnatul domnitorului Alexandru
Ghica. Mavros adună obiecte din specialitatea epigrafiei
române de pe malurile Dun~rii şi constituie primul fond al
muzeului naţional de antichităţi. I se- alătură Mihale.che
Ghica, fratele mai mare al domnitorului, vomic (ministru
de interne) in timpul domniei fratelui său, acelaşi în ale cărui
mlini ajunsese la tm moment dat „Cloşca cu puii de aur'',
de unde Petrache Poenaru le-a obţinut cu oarecare greutate,
spre a leîndrumacătre ocolecţie publică. În calitate de ministrude interne, Mibalache Ghica foloseşte personalul administrativ pentrn a aduna, din urmele vechilor aşezări, pietre şi
monede vechi. Activitatea lui Mihalache Ghica a :Qrodus mai
degrabă distrugerea şi risipirea vechilor vestigii. In Antichităţile judeţuuti Romanaţi, 1878, Odobescu va scrie: .,Vai!
bietiel jztdeţ Romanaţi număra multe locu,ri de acelea, 1mde,
printre diirîniături de ziduri şi printre movile. phtgarii şi
salaorii dezgropau pe difmite obiecte de pe placul vomiculni.
Aşa s-au jăcu-t pre atunci să/)ăt-uri la Recica lingă Caracal, la
Celei, la Slăveni şi prin alte loc1tri ale jl{deţnfoi Romanaţi,
sjărîmînd şi r~ipind 11,rme preţioase ale vechilor aşezeminte
romane di,i acel colţ al ţcirii, însemnat pentru eternitate cu
sta1tipîla colonilo:- romani din Dacia". Rezultatul literar al
activităţii lui M:ilr-i.1::.che Ghica îl consemnează in cîteva
memorii, în 1.1foze-ul naţz'.onal gazetă literarii şi industriali1 din
1836 şi 1837. Vladimir de Blarerobcrg, cumnatul fraţilor
Ghica, fiu al unui arheolog rus, care făcuse săp!ituri ln ~~
zările scitico-elenice din RllSia sudicii. v1. Blaremberg se
ocupă mai ales de antichităţile rome.ne. Tot dbi cercul lni
Mibalache Ghica se desprinde preceptoml fiilor săi, atenianul
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G.G. Papadopolo, care scrie în greceşte Disc1ers as11p1·a elenismului în România, tradus în româneşte şi publicat la Bucureşti
în 1859. Vredn,i.că de semnalat este şi activitatea inginerului
hotarnic .bucovhlean AI. Popovici, care publică, din 1840,
rezultatul cercetărilor sale în Arhiva românească a lui M.Kogălniceanu, completate prin lucrări manuscrise apărute în
Jiarte în Trompeta Carpaţilor din 1870, în parte ajunse în
mîinile lui Odobescu şi oferite de el Academiei, cu concluzii
privitoare, printre altele, la antichităţile romane şi dacice,
fa. cetăţi, movile şi şanţuri. Printre cei dintîi arheologi români
este. şi revoluţionarul din 1848, poetul şi gazetarul Cezar
Bolliac, care întreprinde un prim „itinerariu arheologic",
publicat în Cieriemt românesc încă din 1845, completat, după
înapoierea sa din exilul de la 1848, cu numeroase alte publicalii, grupate mai ales în gazeta sa, Trompeta Carpaţilor,
li ude creează o rubrică arheologică specială, conţinînd diferite
contribuţii personale în răstimpul de la 1869 la 1876. Cercetările, de altfel puţin sistematice, alo lui Bolliac privesc
urme le aşezărilor romane şi dace, cetăţi, ceramică şi monede,
clar şi obiecte preistorice. Cîteva din staţiunile cercetate de
noua şcoală arheologică românească au fost semnalate mai
întîi de Bolliac. Emulul acestuia este maiorul Papazoglu,
autor fecund al unor memorii arheologice de o valoare contestată, a căror bibli9grafie aşteaptă încă a fi întocmită, organizatorul unei colecţii al cărei catalog este tipărit în 1864,
autor al unor hărţi litografiate în 1869 cu indicaţia localităţilor cuprinzătoare de urme antice, singurele lucrări ale lui
Papazoglu cărora Odobescu le acordă oarecare însemnătate.
Antichităţile judeţului Romanaţi atrăsese şi pe latinistul
August Treboniu Laurian, care în 1845 publicase în Magazhmt istoric pentm Dacia rezultatul săpăturilor sale, în
articolul intitulat Istriana. O colecţie arheologică formase
şi

N. Kreţulcscu.
O mişcare de cercetări arheologice se alcătuise deci în

momentul în care Odobescu se hotărăşte să considere critic
materialul de~~rvaţ:ii şiobieote adunate între timp. Nota
am-pra a1ttichilJffelo-r Romdttiel se ocupase mai cu
de
descoperirea de fa Pctroasa. În 1869, luînd parte, împreună

seam~
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cu V.A. Ureche, la Congresul internaţional de antropologic
si arheologie preistorică adunat la Copenhaga, Odobescu
dă primele rezultate ale cercetărilor sale în domeniul anti~
chităţilor preistorice ale Româ.niei. V.A. Ureche prezintă
Congresului mai multe obiecte de piatră şi os, găsite în
l\Ioldova, topoare, ciocane, bulgări <le silex, sule de os,
păstrate în colecţiile lui N. Kreţulescu, Bolliac şi Papazoglu.
Odobescu se ocupă de construcţiile de pămînt, printre care
distinge valurile sau troienile, t1m1ulii şi ccMţz'.le de pămfot.
În legătură cu cele clintii, el deosebeşte bra:.da lui Novac,
care taie Tara Românească de-a lungul Dunării şi valul care
străbate nordul Moldovei şi Basarabia, convergent cu cel
dintîi. Odobescu crede că valurile ar data dintr-o epocă
anterioară. perioadei romane şi ar fi ,.fost î11ăl/ate ca să se-n e
de apărare locuitoril-or din Carpaţi în contra unor duşmani ce îi
ameninţau despre părţile meridionale". Cercetarea mai nouă.
a revenit asupra acestei concluzii, înclinînd spre ipoteza
că brazda lui Novac datează din epoca restaurării stăpînirii
romane la Dunăre sub Constantin cel Mare, adică din secolul
al IV-lca al erei noastre. Apoi, Odobescu nu cunoştea încă.
limes-ul roman de-a lungul Oltului şi în Dobrogea, a cărui
noţiune va pătrunde în ştiinţa noastră abia o dată cu cercetările ulterioare. Faţă de valurile numite troiane, pc care
popoml le atribuie lui Traian, împăratul roman, Odobescu
are atitudinea confirmată de cercetările mai noi, cxprimînd
părerea că ridicarea lor datează desigur dintr-o altă epodl.
decît aceea a primelor colonizări romane. În privinta timmlilor, Odobescu credea a putea distinge între tumulif funerari,
în care se găsise sfărîmături de arme şi alte obiecte <le metal,
şi moi,ilele, uneori gemene, ca şi gorganele mai înalte, care
păreau a fi fost ridicate pentru însemnarea unor drumuri
(poate în epoca migraţiunii popoarelor) .Lucrările arheologice
mai noi socotesc însă că orice turnul acoperă un mormînt,
în timp ce gorganele sint de obicei accidente naturale, spo~
rite prin acumularea unor resturi de locuinţe omeneşti.
Cetăţile de pămtnt, grăai~lc, bine descrise în structura
lor, sînt .dacice, după cum Odobescu îşi dă limpede seama,
cînd observă asemănarea dintre proiectilele de piatră dez1
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gropate din grădişte ~i acele figurate pe 1'0loana lui Traian.
Confinnînd originea dacică a multora din cetăţile de pămînt,
cercetarea recunoaşte însă în unele din ele construcţii medievale. În fine, Odobescu făcea ipoteza că pe teritoriul
ţării s-ar putea găsi şi unne de locuinţe lacustre, ipoteză
care nu s-a putut confirma1 . Interesanta comunicare a lui
Odobescu, vala6ilă încă in atîtea din punctele ei, a făcut
obiectul unei largi discuţii, la care au participat mai multe
ilustraţii ale arheologici, preistoriei şi antropologiei contemporane.
Preocuparea arheologică devenea din ce în ce mai
absorbantă, Nevoia de a se informa îl determină să întreprindi unelecălltorii de studii. Sumele de bani necesare sînt
găsite prin ytn:aarea moşiei Odobeasca. în primăvara anului
1870, Odobescu vizitează Constantinopolul, Salonicul şi
mănăstirile llnntelui Athos. Toamna îl găsim în Elveţia
. ~i Ita..Ua, de unde îi scrie Saşei, rămasă să-l aştepte la Lausanne (Ci:,~vorbiri literare. 1934). M,mţii Elveţiei îi reamintesc
peisajele ţării. ,.Dritnwl de-a fo-ngttl Ronuliti este de toată
.frum-useţca; îmi reaminteşte Carpaţii noştri spre obîrşia Prahovei ; gheţari'-i văz1tţi pe pajiştele cele mai foalte întruchipau
rîpele îm:ăpezitc ale ]t'tj>ilor şi Caraimanitlui". Trece Simplonul cn <liligcnţa şi pătrunde în Italia pe la lacul Maggiore,
de unde coboară spre Milano, ajunge la Bologna, unde notează
„dr,r-ul de ţart'f,", apoi la Florenţa şi la Roma. de unde se
inapoiază la Aronaspre a-şi întîlni soţia. Odobescu călătoreşte
ca amator de artă, dar mai cu seamă ca studios al artei
religiease, curios de vechile biserici, <le mozaicuri, de orfăurărie, demanifestările stilului bizantin, interesante mai
cu .seeJnă, ,pelltro cercetătorul artei reli9ioase a propriei lui
ţări. 1n vremea noeasto_. evenimente importante se petreceau în Franţa. şi 1ta.lia. Trupele germane invadaseră teritoriul fm.RtieZ ;;i asedi~eră Parisul. Odobescu participă 1~
dtl.Rfta.~. ln Ita.ha este anexat statul papd al Romei
1 !n,-a~-<:aat:r.ib«ţiei

lut Cd8bescu in domeniul arheo-

~pineae,

i u ~ t PreJ'fease mi-a ofmt.pref. I. Nestior,
cr.'1~d-:.,A8fi6!Mi.l--de·-~ll$1-

68
https://biblioteca-digitala.ro

şi împrejurimilor, ultimul obstacol în calea unităţii. Roma
este în sărbătoare. Călătorul se asociază la bucuria generală
si notează cu satisfactie animatia străzilor, cîntecele care se
;md pretutindeni. Impresiile
întipăresc adînc. Pe unele
din ele le vom regăsi în Pseudo-Kyneghetikos şi în Istoria
archeologiei.
·
Anul 1870 este şi acel al alegerii lui Odobescu ca membru
al Academiei Române, la propunerea lui A. Papiu-llarian.
Dar pină să înfăţişăm activitatea lui Odobescu în cadrul
acestei instituţii, importantă mai ales prin lupta împotriva
latinismului, să urmărim mai departe lucrările arheologului.
înapoiat în ţară, Odobescu întocmeşte un Chestionar archeologic, pe care, in 1871, Ministerul Instrucţiunii Publice şi-l
însuşeşte şi-l trimite, prin revizorate, institutorilor urbani
şi învăţătorilor rurali, pentru ca aceştia să răspundă cu
observaţiile cc le-ar fi putut culege în legătură cu arheologia
şi istoria ţării. Curînd sosesc primele răspunsuri, cuprin·
zînd rapoartele din judeţele Dorohoi, Botoşani, Buzău,
Prahova. Studiindu-le, Odobescu işi dă seama că, pe baza
lor, s-ar putea alcătui o hartă sau un dicţionar arheologic,
ca lucrările ruseşti de specialitate, a lui Hodakovsk.i pentru
Rusia, a lui Tyskievicz pentru Lituania şi Rutenia occi·
dentală sau a lui Grabowski pentru Ucraina sau de felul
hărţii Galiei, publicată în 1869 de Ministerul francez al
Instrucţiunii Publice şi al Dicţionarului arheologic francez,
pe-atunci în curs de publicare. Raportul pe care Odobescu
îl adresează, la rîndul său, ministerului, în iulie 1872,
sistematizează materialul referitor la rămă~iţele antice ale
judeţului Dorohoi, distingînd într-un prim capitol măgurele,
movilele, cetăţile de pămînt şi valurile, despre care relaţi·
unile primite par să confirme adesea folosinţa militară ce
li S·a dat în trecut. Într-un al doilea capitol este analizat
tezaurul de la Conţeşti, în apropierea Prutului, unde în
1811 sau 1812 atenţia comandantului trupelor ruseşti,
aflătoare atunci in ţară, fusese atrasă de existenţa unui
mormînt boltit, ieşit de curînd la iveală, în care, alături de
osemintele unui om şi de scheletul unui cal, se găsiseră
diferite obiecte, dintre care fuseseră. transportate la Muzeul

se

59
https://biblioteca-digitala.ro

Ermitajului din Petersburg o tavă de argint gravată cu
figuri de oameni şi animale şi două vase de argint cu figuri
şi scene mitologice gravate în relief, lucrări ale artei grecoromane, probabil din secolul al II-iea al erei noastre, care
vor fi împodobit monnîntul unui rege barbar. Odobescu
lucrează asupra relaţiilor păstrate în ţară şi le compară cu
memoriile arheologilor ruşi, încercînd să reconstituie aspectul şi conţinutul vechiului monnînt şi să înţeleagă originea
lui. în fine, într-un al treilea capitol al raportului său, sînt
grupate observaţiile relative la bisericile, crucile, ruinele de
cetăţi, siliştele, vechi urme de aşezări săteşti sau mănăsti
reşti, adică monumente sau vestigii clin epoca voievozilor
moldoveni. O tabelă sinoptică a diferitelor descoperiri şi
una comparativă a tumulilor, care n-au mai apărut în editiile
operelor complete ale lui Odobescu, întregeau raportul. '
Cercetările lui Odobescu pînă în acest moment atinseseră
de fapt, în afară de sectorul arheologiei naţionale religioase,
pe acel protoistoric, Dacă comunicarea de la Copenhaga
cuprindea pentru el „noţimii pre-istorice din România", cum
şi-o intitulează cînd o publică mai tîrziu, împrejurarea provenea din faptul că dădea valurilor dunărene, brazdei lui
Novac, o vechime mai adîncă. decît epoca romană, Despre
monumentele propriu-zis preistorice, adică dintr-o epocă
anterioară oricăror documente scrise, n-avusese prilejul
să se ocupe. Obiecte de piatră. cioplită şi lustruită existau
totuşi în pămintul românesc, după cum o dovedeau colecţiile
N. Kreţulescu, Papazoglu, D. Sturza-Miclăuşeni şi Cezar
Bolliac, pe care în 1869 îl însoţise la ruinele cetăţilor de la
Pucheni şi Tinosu, pc malul Prahovei, unde i se pămse a
putea identifica astfel de obiecte. Se simţea nevoia un.ci
sistematizări pe epoci a diferitelor probleme puse de arheologia României. Acestei nevoi ii răspunde conferinţa ţinută
la 17 decembrie 1872 în sala Ateneului român despre Artele
din România în periodul preistoric. Conferinţa făcea parte din
ciclul R,'i,pede ochire asi,pra producţiunilor artistice din trec·ztt
i-n ţara noastră şi asupra instinctul-ui artistic al poporului
român, <lin care numai prima conferinţă a fost rostită şi
publicată, cea de-a doua despre Artele din epoca 1t1mană
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şi

în timpul barbarilor a fost numai rostită (la 18 ianuarie
-1873), iar ultimele două referitoare la arta biz~mtină. si la
ornamentaţiile poporane de stil române-se au rămas în ~tare
de proiect.
Artele din România în periodul preistoric akfLtuicsc un
nou text de marc însemnătate principială. Autorul revine la
unele idei, pe care le expusese cu treizeci de ani înainte, cînd
rostise la Paris conferinţa despre Viitorul artelor în România.
Şi de data aceasta el recomandă o artă inspirată de antecedentele artistice locale. ,.Lucraţi dar - îndeamnă el pe
artişti - ca din vechile monumente să iasă, precum flitturitl
din c1·isalidă, monumente mai măreţe, dar cu acelaşi caractef'
de or-iginaUtate locală." Există, după părerea lui Odobescu,
un „instinct artistic al poporu.lu.i româti", manifestat în nenumăratele opere de artă ale trecutului şi ale poporului, din
care urmează să se inspire artistul român. ln lături deci cu
concepţia eclectică şi cosmopolită a unui frumos plutind
deasupra timpului şi locului t ln locul artei îndrumată de o
astfel de concepţie, el doreşte o artă naţional.l. ,.Sfitdiaţi,
lif.craţi, pr()d11ceţi - se adresează el mai departe artiştilor fără a pierde însă 1m minut diti vedere nici simţămîntul
f r u in o s u l u i , nici conştiinţa p a t r i e i ; şi atunci
veţi fi mmt nemuritoarea glorie de a dezvolta nobilele instincte
ce stait latente în poporul român şi care uneori, în trecut, s-au
de-St<'iinuit prin producţimii dem11e de admiraţimte". Era vorba
deci de a stabili tradiţiile artistice ale poporului român, pe
care le vede dezvoltîndu-se în patru etape. Cea dintîi este
epoca preistorică, apărută o dată cu „ivirea fiinţei omeneşti
pe poalele Carpaţilor" şi prelungită prin „nenitmăratcle
secole de întunecime, în care j,opoare străi•echi, ridicate din
Asia, se vor fi prefirat cu încetul către apus". Această perioadă.
s-a sfîrşit o dată cu înfrîngerea dacilor. Urmează perioada
romană manifestată în monwnente care datează şi după
înfrîngcrea dacilor de către romani. A treia perioadă., pc care
Odobescu o numeşte barbară, începe cu ivirea geţilor în
Dacia., la anul 274 al erei noastre şi continuă pînă către
sfîrşitul secolului al XII-iea, cînd începe perioada propriuzis naţională. Pentru a o înţelege pe aceasta este însă necesar
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a cunoa~te operele peri-Oadelor anterioare, de la care creatia
naţională a huprumutat multe din elementele ei. Prezintă
însă un interes estetic plăsmuirile artistice ale vechilor epoci,
ale epocii preistorice şi barbare? Odobescu protestează
împotriva concepţiei care recunoaşte valoare estetică numai
produselor oomorme cu un "ideal estetic convenţional", pe
aeele supuse Hregulelor estetice conteiwporatie şi locale". In
afară de acestea, există nenumărate altele, aparţinind altor
trepte de culturci. şi alt-0r stiluri, dar răspUilZlnd deopotrivă
aceleeaşi trebuinţe morale a omului şi dind aceeaşi idee despre
măiestria omenească: ,,Dolmene 1 c ş-i menhir i Ie,
acei cowsali bolovaiii de piatră gt'ămădiţi, d8 celţi în coă,ii
.A.rnwricei, au a«eaşi sorginte psicologică ci, Partenonul J,m
/ctiWl,fS şi al l!td Fidtas; ciolanele de animale zgtriate, în tinipi-i,
jweistmici, cii figure de wşl şi de cerui, ce s-aii găsit tngropate
siib sb'aturi adînci în .uvernele Dordoniei, sunt şi ele fraţi .
de emu cu Apolomt.l din Belvedere şi c1, Moise al lui Micliel
Anbelo. Ce să mai zic? SăJbatioitl din inwlele Viti, ce-şi
1;1ă:;gălefte şi-şi tatwează rorfrul cu colcri pestriţe, o /ace şi
el dinb'-itn cugd a,ialog cu acela care a îndemnat pe Rafael
să zugrăvească nemuritoarea sa frescă a Ş c o a 1 e i <l i n
A te na . În UJ(lte aceste literări, grosola11e sat& sitblime,
acuaşi intenţimw, acelaşi spirit domneşte: dorinţa de a face
un ce care să dea o 114ltă idee despre măestria omenească".
Pînă a ajunge să dea operele corespunzăto.-1re gustului modern
artele au trecut prin faza pietrei şi osului cioplit şi a celor
lustruite şi prin aceea a bronzului. Cunoştinţele despre
antichităţile patriei noastre în aceste răstimpuri sînt însă
cu totul neînsemnate. Chestianaritl archcologic urmează să
le completeze. Abia dacă unele movile şi cetăţi de pămînt,
ca fÎ obiectele găsite în ele, pot deocamdată mărturisi despr~
cel mai îndepărtat trecut artistic al patriei. Cercetarea va
aduce, d~igur, şi d~rirea unor monumente ale epocii
de bronz, atît de bogate în subsolul Ungariei, incit nu e cu
putinţă ea ele să nu fie prezente şi la md deCarpa ţi. Odobescu
afirmă aplii din nou \"edrile lui concepţii arheologice
despre met11Bll6'lllt!ele a pămtnt, gorp.ne şi movile, în caJ'e
remaoafle, alMnri de instalaţii h.u812Ql'C, mon~irtc mili62
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tare. Adaugă apoi consideraţii despre artele barbare, discutind vasele de lut negrn de la Piscul-Crăsani, dar mai cu
seamă urna înaltă de lut, descoperită de Bolliac într-o
necropolă antică din jurul Zimnicei, unde şirul de călăreţi
stampaţi cu relief uşor îi amintesc motive de pe monede
<lin Panonia, de pe unele galice din Franţa sa:u de pe cele
celto-iberice din Spania: o împrejurare care i se pare capabilă
să confirme, pînă la un punct, ipoteza unei vechi migraţiuni
celtice în părţile noastre sau chiar presupunerea că dacii
ar fi fost o seminţie celtică 1 • Cercetătorul este însă prudent
şi nu insistă. Conferinţa sfîrşeşte prin discuţia urmelor pe
care le-au putut lăsa geţii, falsificatori ai monedelor macedonene, şi dacii, a căror influenţă este vizibilă cel puţin în
costumul ţăranului român, după cum o dovedeşte studierea
coloanei lui Traian. Vastele perspective deschise în felul
acesta se opresc la epoca romană, dar conferinţa următoare
n-a mai fost publicată şi epoca romană în arheologia României
a rămas un capitol pe care Odobescu nu l-a mai abordat niciodattL în ansamblul lui.
Preocuparea arheologică îl face cu atît mai atent la
bazele metodice ale acestei ştiinţe, cu cît improvizaţia şi
diletantismul cîştiga aderenţi în jurul sftU. Bătrînul Dolliac,
preşedintele comitetului arheologic, desfăşura o activitate
merituoasă, dar nu liberă de contestaţii. în articolul din
ReV1'.sta ştiinţifică, el îi recunoaşte „acel spirit de intitiţiunc,
care poate pînă la oarecare punct să nu ţină chiar seama de
studii adînci şi stărftitoare". Dar cînd în anul următor Dolliac
publică în Trompeta Carpaţilor articolul Uz·1il ftf.matitltti în
timpii preistorici, Od.obescu răspunde pe ton persiflant în
Columna foi Traian (1873) a lui Hasdeu şi <li"'L o mai întinsă
răspîndire ieşirii sale, retipărind-o în broşură. În definitiv,
ipoteza lui Bolliac despre obiceiul fumatului sau, cel puţin,
al fumigaţiilor la locuitorii preistorici ai regiunilor noastre nu
era chiar atît de absurdă, deoarece Pomponius 1\folla, geo1 în legătură cu aceasta, vezi şi studiul lui Odobescu, Despt'e
,m vas de lttt cu nmncle lui Decebal, descoperit la lJlain ln Bretania,
in Columnei ltii Traian, dec. 1872.
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graful latin, vorbise despre deprinderea tracilor de a căuta
beţia prin inspirarea fumului produs de arderea unor seminţe.
Pe de altă parte, săpături mai noi făcute în Elveţia, Irlanda,
Scotia si Franta scoseseră la iveală obiecte oarecum asemănă
toare ~u pipele moderne. Odobescu ştie toate acestea şi
încă mai mult. În articolul său, el alcătuieşte o mică monografie despre fumigaţiile orgiastice în Antichitatea barbară,
sprijinită pe o cunoaştere a vechilor izvoare, cum nu putea
fi la îndemîna lui Bolliac. în afarrt de Pomponius Mella,
el ştie ce-a spus în această privinţă Herodot, Strabo, PseudoPlutarc şi Plinius. Este apoi la curent cu întreaga literatură
a săpăturilor contemporane. Totuşi, ipoteza lui Bolliac nu
i se parc mai puţin hazardată, ca una care nu este confirmată
de nici un izvor vechi şi nici de stabilirea identităţii de
formă între obiectele descoperite în apus şi acele <lczgropate
la Vă<lastra sau la Piscul-Crăsani. Evocarea oamenilor preistorici trăgînd din pipe ca „bl-uzaml sau, studentul francez"
îi prilejuieşte lui Odobescu un efect de umor, dar şi stabilirea principiului metodic al clasificării raţionale a obiectelor
arheologice, ca şi prevenirea împotriva ipotezelor fanteziste:
,.fummi arclieologice ce pot ieşi din lulele preistorice" •

•
în 1874, Odobescu este

însărcinat cu un curs liber de

arheologic la Facultatea ele Litere din Bucureşti. Noul
profesor îşi scrie prelegerile şi Istor-ia archeologle-i, care
trebuia să precizeze obiectul, izvoarele şi tradiţiile cercetă
rilor cărora li se consacrase în ultimii ani, devine una din
operele lui cele mai atrăgătoare. Pă.strînd forma expunerii
de catedră, cu apeluri directe la ascultători, cu proccd,·e de
captare a atenţiei, din care nu lipseşte umorul neclespărţit
de tot cc a aşternut pe hîrtic, Odobescu întreprinde o lucrare
cu pnţin, analogii în epocă. În lecţia introductivă, prof•.)SOrul anunţă un larg program de înfăţişare a princip::1 ldor
rezultate ale arheologici în lcg(Ltură cu trecutul tuturor
popoarelor producătoare de cultură. Deocamdată. este însă
vorba de a preciza sfera şi sursele ştiinţei şi de a schiţa
istoria ei. Ni se precizează ::i.stfcl, mai întii, deosebirea dintre
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şi arheolog: unul strînge materialele, pe care celă
lalt se osteneşte a le pricepe. ,,Unul, w o ardoare adesc,i numai

a1tticar

instinctivă, descoperă,

wlege

şi

strî-nge toate

rămitş-iţelc

trecutu-

celălalt, prin o cunoşti-nţ,t întins,, a faptelor şi a mo-,wmentelor şi prin o criticii sălt{Uoasă, afrge şi judecă însemniitatea
acelor rămăşiţe în ra.port w cultura din trecut a omenir-ii.
Unul e zida·rttl care adună şi aşte·r-ne simetric straturile ele
piatră; celâlalt e artistul, pr-iceput şi prev,bUor, care combinei

lui;

şi înalţă

edificiul". înţelegem deci că clacă predecesorii lui
români fuseseră simpli anticari, lni Odobescu îi revine
sarcina de a întemeia ştiinţa românească a arheologiei.
Arheologia este, pentru Odobescu, o ramură a istoriei:
istoria culturii, spre deosebire, dar strîns legată de ramura
ei politică? istoria pragmatică. Cca dintîi dă viaţă celei
din urmă: ,.Ca istorie a culturii popoarelor din trewt, ea

exp1t11ere a credinţelor, aşezămintelor şi moravurilor vechimii,
archeologia este dar sorii gemenii, w istoria pragmaticii sau
politică. Cît de stearpii şi de puţin atrăgătoare este înşiruirea
cronologică a evenimentelor de stat, cari s-a-u petrecut în palatele regi lor, sait pe forul popular, sau chiar şi pe ci,npii de
bătc1lie, dacă toate acele împrejim1ri ni se prezintiî nwnai
fo liniamente aspre şi mcolorate, dacii nu ni se aratii -nici
ideile, nici măcar aspectul scenei în care ele s-au petrecut".
S-arpntea spune că arheologia dă coloarea istorici; o ştia bine
povestitorul care introdusese atîtea elrmente ale arheologiei
naţionale în povestirea întîmplărilor <lin timpul lui :\lihnea
cel Rău şi al doamnei Chiajna. Izvoarele arheologiei sînt
deopotrivă vechile mărturii scrise, ca şi monumentele trecutului: ,,Archeologia este ştiinţa care cercetează dattnele şi monumentele ce au rămas de la oamenii din secolii trecuţi şi s-au

la noi sau în relaţiimi scrise, sau în tradiţiuni
orale sau mai ales în obiecte reale, Plastice şi grafice; ea are
iarci·na de a aduna şi de a controla aceste ră mâşiţe, pentru
a extrage din studiul lor, special sau comparativ, o c1t1wştinţii
cît se poate mai deplină despre credinţele, instituţi·tmile,
practicele, uzurile, industriile şi artele soc-ietăţilor vechi,
adică despre starea morală şi i,itelectualii a omenirii la
diferitele epoce ale de:::voltifrii sale". Aşadar, arheologul ex-

păstrat pînă
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trage din studierea vechilor inscripţii ~i monumente, cunoş-
tinţe cu privire la mani.fostărilc etice şi rstctfre a le societăţilor,
adkă ale formelor pe care le-au luat în cuprinsul lor binele,
ti frmnesuJ: fi, kr:ilon k' agat/ion. Antichităţile etice sînt cele
rdntive la moduri de producţie şi întreaga organizare economică a societăţilor, viaţă religioasă, constituţii politice,
si,;teme juridice, relaţii diplomaticf', clase sociale, arta
militară, învlţlmtntul, cultura şi toate amănuntele moravuri lor, printre care un mare loc îl 11cupă organizarea familiei,
felnl oa.menilot de a se îmbrăca, fle a se hrăni şi de a petrece.
Antidlitlţile estetict: sînt acele care pot fi urmărite în arhitectt\tl, sculptură, pictură, mozaic, smalţuri şi sticlărie, pietre
gravate, monede, inscripţii, acte şi diplome, instrumenttti unelt~. Obiectul arheol9giei 11 constituie deci întregu!
cuprins moral ~i t>Stetic al vechilor societiţi, tntructt s-a
cristali~at în obiecte materiale, adică tocmai acela care
asigură valoarea societăţUor. Prin contribuţia lor de culturt1
se menţin popoarele in amintirea recunoscătoare a viitorimc-i.
Referindu-se la agresiunile recente ale militarismului prusac,
omtorttl le opune lucrarea binef.-icătoare a învăţaţilor ş:
artiştilor germani. În cele cincisprezece lecţii ale cursuln i.
ni se prezintă apoi cuceririle arheologiei, de la Herodot şi de
la vechii călători, de la autorii de manualt- artistice si
sofiştii Greciei, prin erudiţii latini şi pînă la mişcarea &
restaurare a culturii antice tn Renaştere, cînd apar mai
multe din ramurile arheologiei ştiinţifice, pentru a continua
cu anticarii secolului al XVI-lea şi al celui nrmător, pină
ta mijlocul veacului al XVIII-iea, în momentul tn can·
lurrările arheologiei iau forma lor modernă. Expunerea st·
opreşte ai.ci. Parale 1 cu progresele cercetării de-a lungul
mileniilor, ni !iC expun şi rewltatele lor, oferindu-ni-se o
mare varietate de cunoştinţe tn legătură cu moravurile.
inRtituţiile, formele de organizare socială, monumentele şi
toate lucrările de artă ale timpurilor vechi. Cursul este susţinut de otntinsă informaţie,culeasă din tratatele vechi şi noi.
dar~\ din izvoarele antice, renascentiste şi moderne, pe cut>.
totdeauna cînd e vorba de cele antlcf! şi foarte des c!nd e
vorba de celelalte, cercetătorul le-a avut sub ochi şi le-:\
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citat în forme autentice. Eruclitia e înviorată de dami seri.
itornlni care introduce în expunerea sa o mare animaţii,~ de
descrieri de monumente, de naraţiuni, anecdote, biografii
şi portrete. Neuitate rămîn chipurile atîtor anticari, erudiţi
şi umanişti ai antichităţii şi ai timpurilor mai noit ale lui
Varro, Plinius şi Lucian, ale lui Petrarca şi Rienzi, al
lui Hugo Grotius, cel salvat în lada lui de cărţi de pri(onirile tiranului Mauriciu de Nassau, al ţep()6ului mizantrop
Ji harnicului anticar roman din secolul al XVII-iea Rafael
Fabretti, merl'!u călare pe calul Marco-Polo în clutareil
rămăşiţel@r antice, al părintelui Athanasius Kircher, straniu
a mestec de erudiţie, ingeniozitate şi superstiţie, al genialului
cercetăter în nenumărate direcţii Nicolas F'reret, care la
mijlocul veacului al XVIU-lea introduce spiritul criticii tn
multele ştiinţe pe care le-a a bordat, al lui Dimitrie Cantemir,
a clrui persc,nalitate mişcată de un interes extraordinar de
variat, din care nu lipsise nici curiozitatea arbeohigică, o
înţelegem mai bine atunci cîn<l o privim în cadrul erndiţiei
timpului său. Neuitate rămîn şi descrierile de monumente
ale lui Od9bescu, a grupului „Lwcoon", a „Nunţilor Aldol1randine", a „Lenlui de la Pireu", a cataCGmbelor romane;
;.; poi naraţiunea legendei sfintei Cecilia sau a strălucitei
călătflrii diplomatice şi arheologice a marchizului Nointel,
.imbasadorul lui Ludovic al XIV-lea, în Orient şi în Grecia,
,mde mai găseşte Parthenonul în vechea lui arătare ţ'i minu,!,·ază pe martorii întreprinderii sale prin luxul şi fastul
d,·sfă~urat. Printre atîtea urme ale oame:[1.ilor ~i înttmpll: ilor trecute, un loc de seamă trebuie din nefericire să-l
,wupe povestirea faptelor distrugătoare a.le războaielor şi
t irnnilor, prădăciunile, spoliaţiile şi nimicirile lor, acele
rare au risipit şi împuţinat tezaurul arheologio al omenirii.
Pagini acuzatoare sînt consacrate despoierii cetăţilor greceşti de obiectele ei de artă, ale lui Sylla în Grecia, ale lui
Ve1Tea fn Sicilia, ale lui Neron tn incendiul Romei, ale
iconoclaştilor mahomedani ti cre,tini, ale goţilor la Roma,
;de papei Grigorie, fn te<:elul al VII-lea, care surpt atîtea
-lin sta.tuile Romei şi le aavtrle în Tibru, ale luptelor dintre
familiile patriciene ale R0mel fi ale războaielor civile djn
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veacul al IX-ka pînă într-al XI-lc-a, cînd sînt distruse sau
greu viH[11nak Coliseul, mausoleul lui Adrian, mormîntul
l'eciliC'i. l\ktdla, Castelul Sant-Angdo, Septizionul lui
Sever şi alte sute de temple, terme şi teatre, pentru a nn mai
vorbi de asediatorii mahomedani ai Constantinopolei sau
de prădftciunile cruciaţilor franci ai lui Baldovin de VLrndra
în aceeaşi capitală. Furia invadatorilor a transformat în
ruine tezaurele adunate în municipiile Galiei, în Alexandria,
Antiohia, Persepolis, Ninive şi Babilon. Veneţienii jefuiesc
Constantinopolul în secolul al XIII-lea,distrugParthenonul
şi-l pradă într-al XVII-lea, penim ca falnicele rămăşi\e
ale podoabelor lui să fie în fine răpite, după un wac şi
jumătate, de ambasadorul Angliei, lordul Elgin. lslori111,
archeolog-ie.-i devine astfel rechizitoriul războiului, al prădă
ciuni.lor şi silniciilor în neîncetatele lor întruchipAri. Stră
brttînd un cîmp atît de larg, ocupîndu-se de atttea îrnpreju~
rări şi de urmele lor materiale, Odobescu se opreşte totdeauna
la ace le care privesc ţara noastră, vorbindu-ne despre inscripţiile- rom:rne di.nDacia,despre Coloana lui Traian şi progresele
studi<'fii ei de la Alfonso Chacon ptnă la Bellori şi mai
tîrziu, dt>spre podul roman de la Severin şi cetatea Drubetta,
despre cultul persan al zeului Mithra în Dacia, despre nchile
cetrtţi din l\foluova pomenite de Cantemir, de~pre mormîntul
mon~o] de la Conţeşti, drspre runele gotico tn tezaunil
de la Petroşani. Istoria archeologiei esttt una din primele
opere alt- erudiţil"'i româneşti în spirit modern. l\farile studii
ali- lni Hasdeu în Columna lui Traian începuseră să ap<1.ră
în 1870; în 1872 iese prima fascicolă din Istoria critică.
Ceklaltc mari lucrări ale lui Hasdeu sînt insft ulterioart:
prime-le două volume din Cuvinte din bătrîni sînt publicat&
în 1880 şi cel dintîi din Magn1-1m Etymologicum abia ln
188H. ('u prelegerile lui Odobescu din 1874 se declară şi o
n011;t orientare în învătămîntul universitar. Elevi dP-ai lui
Oclolwscu, care l-au as;ultat acum şi mai t1rziu, cînd expunerea h1i nu se mai sprijinea pe un text scris, ni-l descrit1,
în contrast cu oratoria de catedră a vremii, ca pe un improVÎY.ator, dîn<l impresia cercetării împreună cu ascultătorii
lui. El în~uşi, în consideraţiile finale ale sin.curului său
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fUrs tipărit, a precizat ideile sale despre ceea ce socotea a
fi scopul învăţămîntului împărtăşit tineretului în universitate: ,,nu ... de a-l învăţa wtare porţiune mai mult sau, m«i
puţiii restrfos,i dintr-o ştiinţâ, ci de ,1-l învirţa cum însuşi
po«te să înveţe cu spor orice porţiune ,1 act'lci ştiinţe".

ln timp ce se desfăşurau

*

lucrările l11i arheologice, mintea

lui Odobescu este solicitată şi de o altă problemă care preocupa în acelaşi timp Societatea Acadcmidi Română începă
toare. Creată de curînd, din 1866, şi primind printre primele
ci însărcinări pc aceea a publicării unui dicţionar al limbii
române, Societatea Academică alcătuise în acC'st scop o
comisiune, din care făceau parte filologii A. T. Laurian şi
I. Massim. Prin compunerC'a noii instituţii, care cuprindea
un m:ue num:ir de intelectuali apartinîn<l miscării literare
de peste munţi, unde latinismul pri~sese riidfrcini în presă
şi litcraturft, se putea prevedea forma pc care o Ya lua Jucr;trea lexicografică proiectată. Primele coli apar în 1871 şi
îndrcpUi ţC'sc această prevedf'rc. Odobescu, care atacase
sistemul latinist în articolul său din Revista ro111â1u'"i (1861)
asupra J>.<;altirii lui Coresi şi în raportul asupra congresului
„Astrei" din. 18G2, intcr\'ine îndată. El arată că sistema
folosit1 „tind,., î11lr-1tn 1no,l c,:idwt a prezenta Îlt !zicrarea
dicţion:1m!ni român nu atît h111ba astfel precum ca se afli'i
,izi scrisâ şi vorbitâ. de ct1trc naţin11cci român,1, ci astfel
precum se parc domnifor membri ai comisiunii câ ea ar
treb11 i sâ de-vinii..." Lucrarea, aşa cum pornise, manifesta
o tendinţă dintre cele mai prinwjdioase. Dintre cele 2168
cuvinte ale literei A, autorii primiseră numai 460 folosite
de tot poporul român, dar 1671 neologisme, ,,clin care n
b-wz,1 par le n-an fost -î-ncâ II ici scrise, nici pronunţate pînă
acum de români". Alţi termeni fuseseră rf'spin~i într-un
glosar final, ca „ncdcnrni ele a Jigz:ra mai mult în limba cultii
a românilor". Cuvintele primite de redactorii dicţionarulni
erau formaţii derivate din ră,H,ini latine, prin procedee
.:are nu admit<'an moduri Ic nhisnuite ale derivării în româncste, d,~ pildft prin sufixdc de ~rig'in:l slavft -iată, -ită., -nic.
Termenii astfel derivaţi în limbă,~chiar cînd cr.~u de' origine
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latină, erau kpădaţi în glosaT. Odobescu afirmă. că „nu esl.ln tl1·e--J,hil lexicografil01· dt a t>~1jict1 f,înă într-acest j>1mcC
o limbă, de a introduce într-însa 1111 aşa î·mbelşitgat material
al lor propriu şi de a lepăda din ea aşa m11lte forme şi termiru1ţiuni inrădăcinatc î1t limbii ... " El „declară CH francheţe
c..i oda/{i cu viata n-ar voi ca limba dictionaritfoi d-lor Lamian
şi l1! axim să devină limba succesorilor 110ştri". Partida latiIti!;iti.lor era puternică în Societatea Academică. 1n aceste
condiţii,

Odobescu socoteşte că ar fi un succes chiar numai
publicitatea lucrării lui Laurian şi Massim, alături de altele,
într-un Jfagazi'.11 lexicografic, menit să pregătească adevăra
tul dicţionar al limbii române. Pusă la vot, propunerea nu
este admisă. Revine însă pentru a <letermina Societatea să
considere dicţionarul latinist nu numai ca un simplu proiect,
,Ltr ~i pentru a specifica, într-o notă însoţitoare a fiecărei
Lise icolc a Iui, că Societatea Academică nu-şi ia răspunderea
:,;ist1·rnri, limbii şi ortografiei urmate de autori. Votul Socicb[ii respinge încă o dată propunerea lui Odobescu. Falsa şi
primejdioasa îndrumare a dicţionarului, aşa de bine apărată
,1„ majorităţile academice, trebuia deci ucisă prin umor.
Floreta aceasta stătea de mult timp agăţată în panoplia
:--ni i torn lui. La 15 septembrie 1871, Odobescu im·ită la masă
p,, colegii săi şi gastronomul care lăudase produsele- culinare
._i„ la Sibiu, puii cu stafide ai călugărilor, plătica de Snagov.
-:tn:1 un prînz îmbelşugat, împreună cu lista lui de bucate
în limbaj latinist. El serveşte oaspeţilor Meltt11gi11e rubrB
o, /arcimine de mZ:mttale, Capsa de ariete in i·embi torresa,
Aâcturu de o/ere, condita pre usu Atlzoniw etc., etc., adică
l'âtlăgele roşii cu tocăt11rt1 de măruntaie, Coapsă de berbece
friptă la frigare, Salată de verdeţuri, gătită ca la J\.fun.teu,
A tonului etc. Lista provoacă hazul asistenţei şi al publicului
cc1.re o citeşte a doua zi în jurnale. O coloană a edificiului
ht inist se prăbuşeşte in rîsul general. Fascicolele dicţiona

rnlui continuă totuşi să apară, imperturbabile. 1n 1872,
Odobescu reia atacul pentnt a critica Gepararea dintre
dicţionar fi glosar, etimologiile fanteziste, neologismele
n~m:itatl", citaţiile improvizate, definiţiile neprecise sau
nelegate de starea actuali a cunoi;;tinţelor omene,ti, fonnele
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abătute
Tomil.nă

<le la modul în care au evoluat sunetele in hmha
(mene, te-ne, bene, pentru mine, tine, bine), divergenţa
dintre scriere şi prenunţie ( pucin pentru pitţ,in dar mîncilţios
pentru mîncâcios) sau terminaţiile inexistente în gr~iul
nostru (ca d.p.-011e, în rogaţio11e pentru rugdci1ene etc,).
Odobescu este numit în comisiunea de revizuire a dicţiona
rului. În 1876 apare al doilea volum al acestuia, prezentat
ca „proiect". După un an, Odobescu depune raportul comi.:.
siunii de revizuire cerind <lin nou renunţarea la despărţirea
dicţionarului de glosar, primirea singurelor neologisme can:
exprimă obiecte, idei noi sau nuanţe noi de înţeles, accertarea tuturor formelor consfinţite prin uz, alungarea inovaţiilor nelegitimate de nevoile exprimării, simplificana
ortografiei, adică toate cerinţele pe care Odobescu le fornmJase mai demult în propriu I lui nume. Este adăugat principiul:

.,Pu11t1el prim şi de câpetenie al mmi dicţionar este uz-ul contimporan. Nii corespunde ... czi cerinţele cefoi ce-l consitltă, dicţi
onarttl ... care nit conţine cuvintele pe cari omul este expi,s a le
auzi din gura tittier01 în orice moment al vieţei sale". Comi>'iunea de revizuire cere deci o ediţiune revăzută, expurgat;i
şi completată a proiectului criticat. Se cere o anchetă de
limbă întreprinsă de literaţi în diferite provincii românc-~ti,
publicarea în ediţii critice ale vechilor traduceti religio.i~e
şi ale cronicilor, strîngerea de citate din scriitorii cantrmporani şi din limba poporului, pentru a se ajunge astfel Ja
,.oglinda limbii din trecut pînă în prezent".
.c·

*

ln 1874, Odobescu avea patruzeci de ani. Scriitoru] :-(
găseşte in punctul cel mai înalt al dezvoltării Jui. lmpremiă
cu Istor-itil archeolegiei, el ne dă acum opera sa cea mai <k
seamăi Pseudo-Kyneghetikos. Era destul de greu de defiriit
genul acestei scrieri. Primii ei cititori i-au simţit caracteru],
fără să-l fi denumit. De cînd însă termenul „eseu" a .intrat
fn circulaţia noastră literară (ceea cc s-a întîmplat abia in
ultimii treizeci de ani), Fals11l tratat de vîn.dtoare a apărut co
un eseu, cel dintîi al literaturii noastre. Eseul trece drept o
disertaţje asupra unei teme a ştiinţelor sau a fiJozofiei, scrisă
cu mijloace literare, un produs al &pontaneităţii mai mult
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decît al studiului, urmărind mai degrabăst1-l desfăteze dccît
l>ă-1 instruiască pe cititor. Eseul ar fi poezia ideilor. În realifa.te, felul acesta de scrieri se poate sprijini pc cercetarea cca
mai riguroasă şi pc cca mai întinsă informaţie, dar eseistul
.. doptă faţă de rezultatele lui o atitudine lipsită de pedanterie, liberă de servituţile metodei.. Ceea cc caracterizează
eseul este deci modul dicţiunii, prin care se exprimă conduita
unui scriitor atît de stăpîn pe conţinuturile lui încît le poate
trata cu graţie şi detaşare. Odobescu a înscris in fruntea
eseului său un motto împrumutat lui Marţial: d1Jji"c1"/es
1111gae, nimicuri anevoioase - îmbinarea de cuvinte care
vrea să sugereze lipsa lui de pretenţii, dar şi truda cercetării
pc care modestia şi bunul lui gust preferă s-o ascundă. În
acelaşi fd, cu mulţi ani înainte, dind o cercetare de istorie şi
arheologie naţională, a cărei pregătire durase desigur un
timp destul de îndelungat, el o face să aJtcrne~c cu evocări
de natură, cu tablouri de moravuri şi pagini de umor şi o
intitulează Cîteva ore la Snagov.
Prilejul noii scrieri i-l dăduse prietenul său C .C. Cornescu,
care, compunînd un Manual de vină/oare cu multe detalii
tehnice despre armele de foc, despre mînuirea puştii, despre
cîini şi dresarea lor, despre boalele care-i pot atinge şi tratamentul lor, despre feluritele varietăţi ale vînatului cu pene şi
ale celui cu păr, îi ceruse lui Odobescu o prefaţă. Lucrarea îi
amintea acestuia tratatele de Yînătoare ale Antichitătii, de
pildă Kynegheţicoii lui Xenofon, reluat şi completat' după
veacuri de Arrian. Antichitatea şi modelele ci nu-i erau necunoscute lni Cornescu, de vreme ce el citase în propria lui
introducere pe Homer, Xenofon, Plutarc, Virgiliu, Horaţiu,
Pliniu cel tînăr, Appian, Gratie J:aliscu şi Tacit. Cornescu
se înfăţişase deci ca un umanist. Dacă e aşa, are aerul că
spune Odobescu, cercetarea ar putea fi extinsă la mulţi
alţi autori ai Antichităţii, care s-au ocupat de vînătoare,
ba chiar ~i la autori moderni si la folclor, apoi si la operele
aculptoriior, pictorilor, dese~atorilor, gravoriior şi compozitorilor, atraşi în decursul wacurilor de această temă.
S-ar putea întreprinde o istoric uninrsală a motivului, o
NStoffgeschichte", cum au numit germanii astfel de lucrări.
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În a doua jumătate a veacul ni al XVIIl-ka, Lessing dăduse
în al său Laocoon - sau despre limitele dintre artele p!asfict:
şi pocdc-modelul unei stnd ieri comparative a unei aceleiaşi
teme trafatc de artiştii plastici şi tle poeţi: legenda lui
Laocoon redată în celebrul grup statuar alexandrin, dar si
în Eneida h1i Virgiliu. ,,Mi-a 'l'Cnit un gî11d - scrie Odobesc'u
- cii o carie de Jelttl acesta s-ar putea scrie l1tînd ânc~.·a de
subiect vim'iloarea, spre exemplu, şi a11alizind pe rÎ11d toate
impreshmile ce ca produce asupra imaghiafi11nii şi a s·imfiminteloromeneşti, alît prin împârtc'işirea omului la înseşi acfi1111ilc â,
cît şi prin dcse1·ieri literarii, prin imitaţimii armo11frc sau t,1in
reprezentc1ri plastice ale scenelor de vî1u'/toare." De fapt,
deosebirea dintre Laocoon şi Pseudo-Rinigltctilws este esenţială. Lessing este un filozof şi scopul lui este să sta.•
bikascft un atlevăr general cu privire la natura plasticii şi a
poeziei, a artelor coexistenţei şi ale :nielor succesiunii, în
timp ce Odobescu rămîne şi aici istoric şi artist, un spirit
atent la singularitatea operelor şi la valoarea lor expresivă.
Lunga lui răt:Icire pc urmele aceluiaşi motiv artistic nu vrea
să <lon·dească nici o teză generală. Ea este, pentrn ci, un
simplu pretext pentm a se desfăta prin evocarea unei mari
variNăţi de opere ale tuturor artelor şi timpurilor, în care
se oglindeşte una din formele vigoarei şi sensibilităţii omu lui.
„S-ar putea deştepta într-o asemenea operă -ad:u1gf'L Odohcscn
- mii de idei energz'.ce şi sahebre care ar scălda mintea obosită
şi s1tjletul amorţit fa roua întărz'.toare a timpilor de antică
vîrtoşie trupească; apoi ar veni rîndul wgeMrilor d·11/c·i şi
duioase ce vlăstăresc adesea în traittl singuratic al 'i.'Î11ălorului
şi care, rn lot 11csaţi11l lui de omor,Jac uneori ca o lacri1111i. ,Je.
dor şi de îndurare să-i rameze geana. Într-acea carte şi-nr {!,<7s:·
locii! şi întimplările comfre şi spusele glmnr.fe şi pctrcc,·rifr.
zgomotoase, care înveselesc v1·aţa vînătorească; apoi: intr-insa
s-a1' vedea încc1 cum artele şi poezia ait stiut să-si în-s11-scasâf
şi a-u 1:z/mtit să resjrîntă in producţi1tni 'de mcrâ toate 'aceste
fel-111·ite fapte şi simţiri". Cartea va fi deci compusă dintr-un
mozaic de citate erudite, apoi din numeroase analize de opere
plastice şi muzicale, printre care se amestecă amintiri le
personale ale omului iubitor de natură, de viaţrt populară,
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de toate desfătările vieţii, aJe unui temperament sociabil
şi jovial. An1estccul acesta de curiozitate erudită, de vigoare populară şi de ycselă vitalitate întruchipează una din
figurile tradiţionale ale umanismului. Lorenzo de Medicis
sau Rabelais, printre alţii, l-au întruchipat în configuraţii
variate la începuturile epocii moderne. Anatole France l-a
creat din nou, în el însuşi şi în mai mulţi din eroii săi,
în vremea noastră. Odobescu aparţine aceleeaşi serii umane
şi Pseudo-Kyneghetikos este, din acest punct de vedere,opera
lui cea mai reprezentativă.
Scriitorul începe prin a se recuza. Îi lipseşte competenţa
cinegetică. Este ca „agiarniul" care vînase curcile babe lor
sau ca simigiul căruia-i mîncase plăcintele dascălul Carcangea. A luat parte totuşi la unele vînători, s-a oprit la circiuma unchiaşului Dor-Mărunt, sporovăind cu tămădăienii
in căruţe şi admirînd întinsurile Bărăganului. ,,E t i n
A r c a d i a e g o I Şi e-u, am văzut cîrdurile de dropii,
cutreierÎ1ld, cu pas măsurat şi cu cap1tl aţintit la pază, acele
şes-uri fără margine, prin care aerul, răsfirat în unde diafane
subt arşiţa soarelui de vară, ogli11deşte ierburile şi bălăriile din
depărtare şi le preface, dinaintea vederii fermecate, în. cetăţi
cu mii de minerale, în palate rn mii de încîntări". A văzut
movilele din vechime pe malul Ialomiţei, ,,sentinele ttmte
şi gîrbovite subt ale lor bătrîneţl". Cîntecul cocorilor îi amintea
versurile lui Dante din Infernul. Bărăganul seamănă cu stepa
malorusiană din Taras-Bulba a lui Gogol. Scriitorul cunoaşte
Jiteratura rusă pe care o citeşte în origina], după cum o
dovedesc citatele în ruseşte, tălmăcirile de expresii ruse
pe-alocuri. Vechi amintiri vînătoreşti a păstrat Odobescu
de pe vremea petrecerii sale, ca copil, ]a Balta Albă, unde
ar fi putut nimeri cu puşca cite un graur. De ce autornl
Manualului nu pomeneşte nimic de grauri, confundaţi de
unii cu păsările pe care francezii le numesc grives, delicioase
speţe culinare, care pot fi consumate în restaurante]e bucureştene ale lui Capşa şi Hugues. Acele păsări sînt sturzii sau
cocoşarii româneşti . Despre grauri şi sturzi, stmnus şi turdus
ai latinilor, s-au ocupat Marţial, Horaţiu, agronomul Terentius Varro 71 PJiniu cel bătrîn. Erudita incursiune ornitologică
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se completează cu consideraţii asupra grangureluf, ortola-1
nului şi ieruncii, despre care au ,·orbit poeţii. lcnăkiţă
Văcărescu a cîntat turturica, nesocotită de asemeni de Cornescu„ Manualul nu aminteşte apoi nimic despre legiuirile
prohibitive ale vînatului în epoca fecundării, cînd domneşte
Venera, ,.născătoarea spornicei ginte romane, deznzierdătoare-a
zeilor şi oamenilor", cîntată de Lucreţiu la începutul poemului său, Vînătorul porneşte deci cu copoii lui în lunile
primăverii şi scriitorul se lasă încă o dată să alunece, pentru
. a ne vorbi despre cîinii de vinătoare, pe care „nerăbdarea îi
f"e să tremure mai mult decît frigul". Este intercalată anecdota despre vînătorul lăudăros care se lasă tras de m1nccă.
Abia acum ajunge scriitorul să urmărească istoria plastică
şi literara a motivului vînătoresc, Începutul îl face descriere.a
a trei.,mari operei Diana cu citita, grupul monumental antic
scos altădată din lacul Nemi şi expus astăzi în galeria
Luvrului, Diana di'.n Poitiers a lui Jean Goujon şi gravura lui
AlberţDUrer înfăţişînd întimplarea sfîntului Hubert, patronul-vîriătorilor. Pagini descriptive,in concurenţă cu acele ale
Ist.oriei arc/te(Jlogiei, ne întîmpină aici: ,.A fost fără îndoială
un· vînâtor inspi-rat şi a ştiut să mîniiiască bine arcul şi siigeţils. artist1d subt a cămi daltă s-a mlădiit statua Dianei de
la Luvru, acea·,nîndră şi sprintenă fecioarli de 1nar11tttră, care.
s-avîntă, ageră şi 11şoară, subt ere/urile dese ale tunicci ci
spartane, scurtă în poale şi larg-despicată l<t wneri. O
mişcare vie şi graţioasă a grumazului a înălţat cap1,-i, cu perii
ridicaţi la ceafă în corimb, şi pe fmntea-i coronată c11, o îng1istă
diademă, se strecoară ca 1m prepus de minie" etc. Măreţia
antică a statuii este pusă în contrast cu morbideţea, ,.modulată în lin,ii mtdiiloase" a operei lui Jean Goujon, .,trăit
la ,1"tea desfătată a regel1ii Henric al I 1-lea de Valois" şi cu
geniul reflexiv şi iubitor de „naive amămmte" al artistului
german, al lui Albert Dilrer. ,,Mă opresc, ci'ici mi se pare că
iar am greşit calea!" exclamă scriitorul. Linia dreaptă a
expunerii nu este totuşi cu putinţă. Coborîndu-se în trecut
sau avîntîndu-se în viitor, fără ordine şi plan, cedînd oricărei
ademeniri, el trece de la artele plastice la literatură şi va
reveni la cele dintîi, vorbindu-ne pe rînd despre tratatele
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cinegetice ale celor vechi, despre sculpturile de pe arcul
roman al lui Constantin cel Mare, despre desenele preistorice
de pe pereţii grotelor din Franţa meridională, despre altoreliefurile egipţiene şi asiriene, despre picturile lui Rubens,
Snyders, Ruysdael şi atîţi alţii, despre compoziţiile lui
Rossini, Haydn, Weber, despre vînătorul Wilhelm TeJJ,
imortalizat de Schiller, despre ecourile vînătoreşti în poeziile lui Musset, Lamartine, Villon, despre uitatul poet român N, Rucăreanu, autorul baladei Vînlitorul Carpaţilor,
pentru a ajunge la basmul povestit de călămml lui, chipeşul
yoinic din Bisoca, basmul feciorului de împărat cel cu noroc
la vînat, prelucrare în manieră lirică a legendelor buzoiene
în jurul fiului unei doamne Neaga, a cărei amintire arheologul
o înregistrase în legătură cu unele ruine din codrii Cislăului.
ln această lungă preumblare prin domeniul artei şi literaturii, Odobescu este unul dintre cei dintîi care vorbeşte
cititorilor români despre scriitorii ruşi, nu numai despre
Gogol, a cărui comedie Revt'.zorul fusese jucată la Teatrul
Naţional în 1873, într-o imitaţie prea liberă a lui P. Gră
dişteanu, cu toate protestele ridicate de el în comitetul
teatrului, dar şi despre Aksakov şi Turghenicv cu ale sale
Povestiri ale unui vină tor. Se înfrîngea astfel o judecată a
cercurilor latiniste: ,,La noi acum - scrie Odobescu - cînd
vorbeşte cineva despre slavoni'., fie în materie de literatură, de
filologie, de istorie şi mai ,iles de agricultură, apoi îl ia lumea
la ochi şi-şi aprinde paie în cap. Se găsesc chiar unii mai
radicali, mai purişti, mai roniâni decît toatit „sementia rom,anesca", decît toată „terrina romanesca", ba şi decît toţi „boii
romanesci", cari-l izbesc şi c1-i cite „1ma mostra de critica"
de-i resună creierii. Sper însă că eu mwl ani să rămîi nevătă
mat ..." Cu excepţia lui Hasdeu, nimeni dintre contemporanii
lui Odobescu nu arătase un orizont mai larg al culturii, pe
care el de altfel n-o afişează cu pedanterie, ci cu graţia unui
amator pentru care erudiţia este un obiect al desfătării sale.
)foit învăţatul, preumblat prin toate literaturile şi arheologia lumii, este un om cu sevă românească şi populară.
Cunoaste tara
si
ei: înainte de Vla,
' se bucură de înfătisările
' ,
huţă, Hogaş şi Sadoveanu a dat geografia poetică cea mai

.
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întins(t a pămîntulni nostru. I-a pl:kut să stea sub umbrarul
lui Ioniţă Bnzdrun de la morile Ciurelului, s-a n<lăpostit în
bordeie ele tîrlc, printre sa iele şi olumuri pentru vite. Ştie
bine datinele poporului, îi adună legendele şi poeziile, intcrcalînd în basmul bisoccanului o mică antologie fo1clorică.
A11torii români prder,Lţi sînt acei care au păstrat legătura
cca mai strîns[t cu inspiraţia populară, Anton Pann,pocţii
Văcăreşti, Petre Ispirescu. Întocmai ca poporul stă într-o
marc apropiere de naturiL A observat animalele, pe calul
de brac şi pc cîini, pc care îi numeşte cu vechile lor numc-:
Capişoana, Braica, Grivei şi Dudaş. Culege numele florilor,
a k ierburi lor si buruieni lor si stie să distingă dobrisornl si
ghizdeiul, laptelc-stîncci ;i 'zîrna-mitoasă, brlndusa si
dedi ţci i. loboda şi drobul. vî~doaga şi siminocul, iarba-ciutei'
pipirigul, pojarniţa şi sciterC'aua. Adună nume ele păsări şi se
înveseleşte de varietatea pitorească a neamurilor lor: dumbrtt vc·nce, pitulice, presure şi sfrîncioci, pctroşei şi sfrcdc luşi,
toi, tintewi si pitigoi. Sălbăticiunile îi sînt tot atît defamiiiarc..': .,Viez-urii c1~ perii suri, cari ies numai noaptea din vizuini; jdr.rii pădureţi, c1t blana ruginie, deasă, moale şi jmmos
11clc:it,î şi vidrele colţate de pe malttl bălţilor; nevăstuicile cu.
trup prelung şi mlădios şi cu guşe albe" ... , apoi veveri ţc le,
pinţele, căţeii pămîntului, suiţele, mişunii, cîrtiţele, guş

terii si sopîrlele, fiecare cu înfătisarea şi moravurile lor.
Vorb~şt~. în fine, graiul poporului,'nu numai cînd reproduce
vorbirea unui personaj popular, dar şi în propriul lui referat,
folosind nu numai vocabularul corespunzător, pe care îl
altcrnrază de altfel cu arhaisme, cu neologisme ale culturii
şi cu unele formaţii personale, dar şi ziceri şi exclamaţii,
. Dar ce ,~
.
.d
. ) " D
I
t , ..
precum.,,
1 <tctti, vai e mme . ..... oam11e 1 ereş.e . ...
,,llai· s-o lăsăm înwrcată ! . .." ,,O dă pe pîrlitmă" ş. a. Culege
proverbe ş.i le răspîndeşte cu atîta profuziune jn paginile
lui, încît unul din fo1cloriştii cei mai de scamă, I. Zannc,
culcg:ătornl

Prove,rbelor 1·omânilor,

foloseşte

Fals11l tratat de

1•î1117toa1'e ca. una din sursele lui cele mai preţuite. Ca la

lfahclais, citatul popular face concurenţă. celui umanistic.
S-ar putea întocmi antologia locuţiunilor, maximelor şi
sentinţelor populare din Pseudo-l{y11eghet1·1ws, printre care
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subliniem ca mai curioase : tararaua neamţ11lui pcntrn un
cîntec monoton; a prinde iepurele cn carul pentru o operaţie
executată cu încetineală; din coadă de cîine sitâ de 111,Uase
mi se poate jace pentrn încercări le de a da un scop mai îrw lt
unor lucrnri de rînd; a vedea cam sus găina pentru cine e
gata să adoarmă şi atîtea altele mai rare sau mai cuno:-cutc.
Materialul lexic şi figurativ intră in construcţii sintactice
desfăşurate larg, într-o ritmică lentă, în largi perioade binare
sau ternare, compuse din propoziţii principale coordonate, pe
trunchiul cărora se anină determin5rile în grupuri de cite
două sau trei. Aceste vaste si linisti te perioade nu sînt însă
ale unui orator, ci ale omuh{i sfăt~s. care are timp să povestească şi care nu lasă deoparte nimic din ceea cc se înfăţi
şează memoriei lui bogate şi ochiului care vede tablourile
întregi. Prin Pseudo-J(yneghetikos, după ce o făcuse în atîtca
opere anterioare, Odobescu a creat unul din monumentele
cele mai de seamă ale stilului narativ şi descriptiv în liter.1tura română a secolului al XIX-lea. Scriitorul îsi dă acum
întreaga măsură. Omul de stiintă si patriotul mai ~veau ceva
de adăugat.
'
' '
douăzeci

•

de ani de activitate literară următori
publicării Falsului tratat de vinătoare, Odobescu revine la cele
mai multe dintre temele de pînă atunci ale scrisului şi cercetării sale. Folcloristul este interesat de lucrarea tînărului
G. Dem. Teodorescu, !ncercări critice asupra ttn-0r credinţe,
datine şi moravuri ale poporului român, 1874, indicînd folosul
studiilor clasice pentm înţelegerea folclorului naţional.
Povestitorul dă în 1875 două basme în „Biblioteca ilustrată
pentru copii" ·a lui Socec: ]t_tpîn ~~-niciî Vulpoţul, p_e 1!~
motiv împrumutat RomanHlm vulpii al francezilor ş1 1 igml păcălit, o istorie marinărească. Povestitorul se va încerca încă o dată, mai tîrziu, în 1887, cu Zece basme 111itologice,
prelucrate după cartea englezului G. W. Cox, Tales of ancient
Greece. Temele antice sînt tratate în limbă populară şi cu o
psihologie a eroilor, care-i înrudeşte rn personajele basmului
autohton. Prometeu se adresează murito1ilor: ,,Jfăi oattienilor !
În cei
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acel Zeus e lacom de avu-fii şi de darnri ... " Cînd Pandora este
întruchipa tă <lin humi:i de Efcst (Hcfaistos), c I o ia de mină
şi înfăţişînd-o lui Epimctcu, îi \·orbeşte: ,,Ştii ceva? M-am
gîndit că 'l)Oi oamenii s11ntcţi, biet, împm•iiraţi de muncă m11ll<i
pre piimî11t" etc. În jurul lui Zcus, ,,toată ziulica, agerul liti
,·cstitor Ermes trepiida în sus şi în jos, ca să dzecâ în toate păr
ţile poruncile sale". Cîntl Zeus sc coboară pe pămint spre a se
încredinţa de traiul desfrînat al fiilor lui Licaon, el apare ca
,.un biet unchiaş bătrîn". Cînd Dcmetra o caută pc fiica ei, pe
Pcrscfona, ea se arată, de asemeni, ca o bătrînă a basmelor
noastre şi dicţiunea poetului împrumută pe a folclorului:
,,Mare jale coprinse pe mama Demetra, cînd află mia ca aceasta.
Ea îndată se îmbriică cu veşminte de lină neagră, luă în
mini făclii aprinse şi se duse să caut.e pret'lttindeni pc fiică-sa
Persejona, a1ergînd pe cîmpi şi preste ape, din ochi lâcrimînd
şi pe toţi întrebînd daca nu ci.tmva o a văzut cineva". Îl întîlneşte pe Elios şi-l întreabă de fată: ,,Spune-mi adevărat, EU.os,
fătul nien". Stilizarea era deci făcută în felul lui lspirescu
din basmele lui „păgîneşti". Apropierea prototipurilor clasice de folclorul naţional a rămas în tradiţia traducătorilor
români ai clasicismului, de pildă în versiunile poemelor
homerice date de G. Murnu. Chiar cînd nu era vorba de opere
narative, ci de lucrări istorice, a căror traducere Academia
o pune la concurs începînd din 1873, Odobescu afirmă nec{"sitatea de a folosi limba vie a prezentului. Călăuzit de aceste
principii, îşi redactează el raportul asupra tălmăcirii Comentariilor lui Cesar în 1873, ale lui Polibius, Dionis din Halicarnas, Dion Cassius şi Plutarc în 1874, a lui Herodot în
1878. Provincialismele, arhaismele, stilul plat şi vulgar,
da.r mai cu seamă jargonul latinist, propagat pe atunci
prin presă şi şcoală, aducea mari vătămări acestor lucrări,
de la care se aşteptau progrese în opera de formare a limbii
li.terare. Buna cumpănire ecre ca limba traducerilor să fie
aceea a timpului de faţă şi a poporului întreg: ,,A scrie limba
trt,(mtitlu.i este im joc retrospectiv, o petrecere de anticar ca,·e,
chiar cind e perfect executată, rămîne a m11lţ11mi numai 1m
foarte mic număr de amatoi·i. A 11oi din contra sr1 scrie c-i11ri•a
·limba ,,iitorul11i este o 11topie Jifră de nfri 11n temei, este a cerea
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după

calcule iluzorii viitor-ul limbilor, precimi necromanţii
~i vriîjitorii ccarc,1 în zoclii şi czt bobi vi-itor·ztl s-ztfletclor". Franţnziswu l nu era o primejdie mai mică <lecit latinismul
p1)ntru fireasca dezvoltare a Jimbii literare. Pe aceasta o
dcnun~ă Odobescu în 1887, scriind. în Epoca despre Şcoala
dra.maticc'i, pc care unii <lin actorii noştri, căutînd-o în conservatoarele franceze, aduceau pc scena românească sunete
şi inflccţiuni străine. Lipsif-ne de aşa poamc'i rea!".
Buna limbă românească si buna ci literatură o slujest~
OdobC"scu, în această epocă,' nu numai prin critici şi îndemnuri, ca cele de mai sus, dar şi prin activitatea lui de
critic şi e<litor. în 1879, prezintă publicului Poveştile ttncliiaş·uliti sjâtos ale lui P. Ispircscu, despre care va vorbi
apoi, cu înaltă recunoaştere a meritelor lui literare, în
1887 la Academie, cu prilejul morţii povestitorului, În
1877, Odobescu publică Istoria românilor sub Mihai-vodc'i
Viteazul <l.e N. Bălcescu, <lin care apucase să <l.ea, cu vreo
cincisprezece ani mai înainte, primele două cărţi şi o jumă
tate dintr-a treia în Revista română (1861-63). Scrierea
aşa cum a lttsat-o Bălcescu, de altfel neterminată, apare
abia acum, şi „precuvîntarea" cu care editorul ei o însoţeşte
este cca dintîi prezentare a personalităţii şi operei marelui
scriitor rcvolutionar, care a exercitat o influentă atît de
adîncă asupra· lui Odobescu, desigm cea mai '<le seamă
pe care a suportat-o acesta în epoca formaţiei lui. Era plă
titi"t astfel o datorie de recunostintă. Din curata figură a
înaintaşului, din frecventarea' operei sale, s-au întărit
atitudinile sociale şi naţionale ale lui Odobescu. Mijloacele
literare ale lui Bălcescu n-au rămas nici ele fări"t răsunet
asupra artei emului său mai tînăr. Bi"tlcescu îi atrăsese mai
întîi atenţia asupra cronicilor şi folclorului ca tezaure de
limbă; el îl îndrumase către temele literare cuprinse în
cronicarii munteni, publica.ţi de llfagazi111tl istoric pentru
Dacia. Există şi o înrudire stilistică între cei doi scriitori,
prin întrebuinţarea pe care o dau dcopotrh·ă amplei perioade
c1dcntatc: o înrudire sub care nu poti să nu întrrzărrsti
înriurirea scriitorului mai vîrstnic asu.pra aceluia. YCnit 'în
urma sa. Din generaţia înaintaşă poate numai Vasile
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Alecsandri vorbise cu aceeaşi putere tînărului Odobescu.
Acesta va avila prilej să înfăţişc-ze omagiul rPc1moştinţf'i
sale, înfăţişîncl Acackmici, în 1881, raportul <le pn·mine
a întregii opere a poetului.

*
În 1876, Odobescu începe să colaboreze la Românul
lui C.A. Rosetti, cu articole politice şi culturak. După o
lungă întrerupere, scriitorul revine deci pc arena acţiunii
sociale militante. Scria articolelor <lin Româmtl, publicate
din nou de Odobescu în c<litia Scrierilor istorice si literare
,lin 1887, a dispărut apoi
ediţiile ulterioare: îngrijite
de alţi editori, cu mare pagubă pentru cunoaştrn'a figmii
sociale a scriitorului. Începutul colaborării la Românul
îl face articolul E pur si m11ove, o profesiune· <le cr<'<linţă
în progres: ,, ... pe c·ind în spaţiele 11cmlis11rate ale universului
pifotîntul 1şi urmea:::ă eterna sa mişcare, pc faţa pirmîntului,
pe apele lui, în adî11c11l sînu111i său şi-n atmosfera ce-l înconjoară, omenirea vie, vegkiatâ şi neobositâ, se 111iscii în tot
sensul, dovedind pe fiecare zi cîte 1m nou folos, cite o nouă
sporire, cîte o nouiî mişcare spre bine". Scriitorul nu uită
descendenţa lui paşoptistă. ,,Rcvoluţiu-nea 11aţio11alc'i de la
1848, w un avînt plin de sublimut entuziasm al jnneţei, a
armzcat în poporul român sămînţa tuturor libtrtiiţilor."
Fată de situatia momentului, el reclamă „o viat11 soc-ială
bhie întemeiatii pe legi potrivite c1t trebuinţele ş{ dorinţe/6
poporului". În articolele următoare, Odobescu cere cultivarea sentimentului patriotic în şcoale, prin învăţămîntul
limbii române, prin studiul istoriei şi geografici ţării;
vechi exigenţe, formulate cu patruzeci de ani mai înainte
<le Petrache Poenaru, dar care nu-şi găsiseră încă realizarea.
Constituţia de la 1866 introdusese principiul obligativităţii
şi gratuităţii învăţămîntului primar, fără să se indice şi
mijloacele capabile să-l înfăptuiască. În felul ac<'sta, principiul era de fapt anulat. Scriitorul intervine rcclamînd o
întinsă campanie de construcţii şcolare. Grija lui principală se îndreaptă dttre ţărănime, clasa socială cea mai
numeroasă, dar şi cca mai vitreg tratată de conducătorii

în
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timpului. Era grabnică nevoia instrucţiunii pentru ţăF.1nime şi a ridicării stării ei sociale şi Odobescu îşi face iluzia
că acest îndoit scop poate f.i atins prin difuzarca învăţăturii
la sate si înlesniri bănesti pentru ca tărănimca să dstige
condiţii ~nai bune de mmică şi trai.
'
'
În vremea aceasta nori grc-i se adunau în Balcani şi în
Orient. Masacrele din Bulgaria, răscoalele din Bosnia şi
Herţegovina alarmaseră opinia publică mondială. Turcia
apărea ca o despoţie anacronică, ca „marele bolnav al Orientului". În ţara care nu-şi cucc-rise încă neatîrnarea ei, Odobescu are curajul sft seric: ., ... prelungirea domnirii Turciei în
orientul F:uropei este n rană Firii vinde.care, în mijlowt căria
11a trebui 11ea/>iirat sii se îujigă 8calpelul". Guvernul turc înteţeşte presiunile sale. Rusia e gata să intre în acţiune.
Momentul era fayorabil pentru aspiraţiile de independentă
aie poporului român, dar părerile sînt în ţară împărţite. 1n
broşura intitulată O Cl/{{Clare po!ilicâ, Ion Ghica se pronunţă
pentru neutralitatea lfomâniei în cazul unui conflict rusoturc, retragerea în munţi a armatei romfrnc în faţa armatelor
străine care' ar pătrunde pc teritoriul naţional şi simpla
protestare faţă de o astfel de eventualitate. Odobescu ana1izează broşura în patru articole, apărnte din februarie
pînă în aprilie 1877 şi, <lemonstrîn<l absurditatea propuneri lor lui Ghica, cere alianta cu Rusia1 si intrarea în actiunei
„Naţim1ea simte cii poate face astăzi 1;tai 1melt decît c'eea ce
:;e vedeau siliţi a Jace părinţii noştri". Convenţia cu Rusia
fusese încheiată si armatele rusesti, după declaratia de război
din martie, trec Prutul la I I' aprilie. Odobescu nu osteneşte să îndemne la acţiune. La 28 aprilie, adică după ce se
1 Atitudinea sa pozitivă faţă de alianţa cu Rusia şi, în genere.
simpatia pentru marea vecină a ţării sale, a mărturisit-o de mai
multe ori. De aceea nu trebuie să credem că în studiul Poeţii V(ică
·1·eşti, de pildă, comentariul să.u favorabil în esenţă comportftrii
cel puţin echivoce faţă de ruşi a lui fonăkiţă Văcărescu ar fi caracteristic. De altfel, în afară de faptul că acest comentariu parc inspirat mai degrabă de admiraţia pentru şiretenia boierului decit
pentru politica lui propriu-zisă, Odobescu însuşi blamează în
cuprinsul aceluiaşi studiu sen•ilismul lui Văcărescu faţă de turci.
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produsese bombardarea Calafatului, el scrie: .,Nici patria,

11ici lumea nu va avea de cc s,l ne învinovăţească. Deşteptaţi
mJastră de aproape două secole, iată-ne întorşi
la vechea tradiţiune de biirbăţie românească". Declaraţia

din letargia
oficială

de război întîrzia însă şi pînă ce să se producă votul
Parlamentului din 9 mai, care constată ruperea legăturilor
cu Poarta, dezlănţuirea războiului şi independenţa României,
Odobescu scrie la 2 mai, cu minie împotriva celor care
intîrziau acţiunea - vechile cercuri aliate cu opresorii suportînd stigmatul îndclungei lor înjosiri, dar cu încredere
faţii de r._oporul liber şi luptător, care va şti să asigure victoria: ,, lndestule, mai mult decît î11dest11le sunt temeiurile
spre a 11e lepăda de orice vechi legăminte cit făţarnica şi barbara
putere turcească... Omul vechi, 01mtl trecutttfoi, r a i a u a
secolului trewt, sofistul fanariotizat, poate chiar şi tipicarul
plin de arg1eţii a litat-o şi în rîndut acesta pe dinainte, in
clasaceacttltădelanoi, în haina albastră. 11,Jai
sunt însă milioanele de români cu, optică, pe care azi ii vedem
cit arma la 11,măr, păşind apăsat către malurile Dunârii,
din toate înjundăt·iwile Carpaţilor şi de fie toate .~esurile
româneşti; mai sunt şi acei oşteni şi acei /iira11i rom,ini, car,:
n-an stat să îmlmge sofisme cu cărturarii din Stambul; mai
sunt aceia care mîine, poimîine vor şti sii proclame în faţa
tuturor că ţara lor, R o rn â n i a, apărată Cit pieptul /o;-,
este şi va rcimîne pur·11ri un stat de sineşi stiitiitor, pe care
turcii - de vor mai fi - an S<t-l teamă şi si'i-l onoreze". În
împrejurările de la 1877, Odobescu s-a ridicat aşadar cu
limpezime şi vigoare pC'ntru a arăta rom,\nilor drumul care
trebuia să-i ducă la independenţa naţională.
În primăvara anului următor, apare din nou la tribuna
Ateneului român, pentru a comemora ră:;coala moţilor,
al cărei centenar trecuse neluat in scamă cu trei ani mai
înainte. Odobescu descrie „răscoala iobagilor sub căpetenia
lui Horia", stabilind analogia cu mişcarea de la 1848 ~j
avertizîndi „Ceea ce s-a petrecttt cu românii âin Ardeal la 1785
•.. se aduce aşa de mult cu ceea ce s-a întîmplat, tot acolo, rn
şasezeci şi

patru ani mai în urmă, ... încît riintÎ1le sâ ne întrebâm

dacă cumva

veninul social care a Provocat, în acea
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nenorocită

{ară surorii a noastră, aşa

periodice ş·i desperate Jrenezii,s-astîrpit
c11 fotu./ san nu cmm•a mine, poim-înc el arc să izb-ucncască.
din nou. prin şi mai crÎncenc şi mai sp({imîntătoare conv11-lsi1111i"? Odobescu pune în lumină caracterul social al ridicării
românilor împotriva „domnilor" unguri şi, întocmai ca
Bălcescu, el înţelege că numai unirea ţăranilor români şi
unguri va putea aduce îndepttrtarea vechii asupriri, împreună cu a mon:whiei habsburgice care o patrona, ,, ... Numai
st·înd strîns lipiţi de noi, 11.nu'ir la 11măr, coapsă la coapsă,
1·11imă la inimă, dînşit'., w1g11rii, şi noi, românii, vom putea
sprijini şi domoli zborul, din ce în cc mai semeţ, al marilor
sgrlpsori cu cîte două capete, care, şi nouă şi lor, ne Jîlfîie
mcre1-t deasupra". În aceeaşi primăvară are loc conferinţa
Curcanii, evocînd luarea Rahovei în luna noiembrie a anului trecut. Descrierea arc un catacter epic, prin înfăţiş:-irca
largilor mişcări de trupe, dar şi prin aceea a eroicelor acţiuni
individuale. Paginile acestea pot sta alături de cele mai
bune ale lui Bălcescu din Iston:a românilor s11b Mi/zai-v,odă
Viteazul. Teatrul luptelor este descris în toate amănuntele
lui şi prilejul este folosit pentru a atrage atenţia asupra aşe
zărilor romf'Lneşti din jurul Vidinnlui. ,,Curcanii", care
uneori erau numai ţărani, recrutaţi în grah:t, cu zeghea şi crtciula lor de-acasă, sînt prezentaţi în Yoioşia şi umorul lor.
Cînd sapă, ,,branciogul sterp al dealurilor l'lcvnei", gloanţele
si obuzele turcesti le snicri"t în jur. ,.Cit colo plcsneslc mz
g-row;nic obur de' calibru 11rias si /(111(li°irilc lui scor/nnncsc
aprig ţii.rina, ca rîturilc lacom~ şi f,ripitt· ale 1mei turm,i de
rimători înglotaţi. Săpătorii noştri, cari l-au urmărit cu
'ltiducl-i pref.1!-ngite în calea lui d-a rostoţoh! I, rid c1t hohote de
purceaua turcească, care le-el fătat în pr,,a_jmă aşa pocită pră
sile, de pmcci". Alecsandri fixează şi. el umorul momentului
în /fora de la Plevna: ,,Iaca mr7 ! din pampctc/Vi11-c-o scroafă
t:a siifctc/ Opt godaci ş-1mgodiiccl/ Toţi cu ritul de oţel!" Împreun{t cu Alecsandri si Cosbnr, Otlobescn este unul din putinii
scriilori care au p1{s în 'inmina cuvenită semnificaţia ră~bo
iulni. din 1877-78, în care, dnpă o vreme îndelungată,
n,manii nu numai că-şi cî~tigau independenţa, dar vădeau
din non valoarea lor mili.tarft şi întemeiau „siguranţa că
awm
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putem tr.ri pe viitor w o deplină încredere în virtuţi le poporului

noslrn". În fine, pînă a-şi continua lucrările lui ştiinţifice,
scriitorul ţine să-şi spună cuvîntul într-o altă împrejurare
politică, adusă în discuţie de hotărîrile Conferinţei de pace
,le la Berlin, care cereau ţării modificarea articolului 7 din
Constituţie. Vechiul democrat se pronunţă pentru „împă
mîntenirca israeliţilor", tn patru articole publicate în Românul în iulie 1879, invocînd trecutul de toleranţă religioasă.
al poporului românesc.

*
În toiul evenimentelor din 1877 şi cu toată participarea
atît de vie la pregătirea morală a războiului, Odobescu gă
seşte timpul pentru a grupa răspunsurile primite la Chestionarul <lin 1871 în legătură cu antichităţjle judeţului Romanaţi. Vechile mărturii ale acestui judeţ erau dintre cele
mai bogate. Cercetările mai vechi arătaseră o preferinţă
deosebită acestor locuri. Aci se găseau şi valuri, şi cetăţi de
pămînt, şi inscripţii romane, şi urme ale drumului lui Traian, şi brazda lui Novac, şi multe produse ale ceramicei
preistorice, apoi atîtea vestigii aparţinînd perioadei naţio
nale a istoricii curţi boiereşti, schituri şi biserici, printre
care aceea din Străjeşti, unde se află mormîntul ultimului
descendent al Buzeştilor. în legătură cu unul din aceştia, soţ
de arme al unui Mihai <le la începutul secolului al XVII-iea
(mai probabil Radu Mihnea, fiul lui Mihnea Turcitul),
Odobescu culesese, încă din timpul călătoriei sale arheologice din 1861, o baladă populară conţinînd naraţiunea luptei
lui Radu Calomfirescu cu năvălitorii tătari şi uciderea
lui, după victorie, de către fraţii Buzeşti şi Că pleşti: sumbră dramă, rămasă nelămurită, oglindită şi în balada lui
Radu Calomfirescu, culeasă de Alecsandri.
Folclorul şi arheologia erau chemate să colaboreze şi în
legătură cu problema pe care o punea biserica de la Curtea
de Argeş, a cărei restaurare prin silinţele arhitectului fr:rncez Andrc Lecomte du Kouy se găseau acum în curs de <lesfăşurare. Membrii Academici plănuiesc o vizită la şantiernl
restaurării în iunie 1879 ş1 Odobescu compune, pentru
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împrejurare, disertaţia sa Biserica de la C1irtea de
legenda meşterului Manole 1. Legenda vorbeşte de un
„fabulos" Negru-vodă si de un „mitic" Manole. Biserica a
fost ridicată tnsă sub Neagoe Basarab. Cine a fost arhitectul ei? Manea, vătaful zidăriei, Manole allegendci, poatefi
identificat în persoana aceluiaşi meşter, care la finele secolului al XVII-lea, în timpul lui Şerban Cantacuzino, a executat diferite lucrări la mănăstirile olteneşti. Intervenţiile
lui la Argeş sînt inferioare, ca artă, operelor dăltuite de
rnml sau de mai mulţi meşteri cu mai bine de un veac şi
jumătate înainte. Relatări descoperite în urmă ne vorbesc însă
dP un l\fanolli din Niaesia (Nyssa din Capodocia sau Nysia
din Asia Mică), pe care Neagoe Basarab l-ar fi adus de la
Constantinopol. Identificarea făcută de Odobescu între Iei:;endarul Manole şi meşterul Manea de la Horez poate fi deci
o ipoteză inutilă, deoarece un adevărat Manole pare a fi trăit
mai înainte. Cît despre legenda meşterului care şi-ar fi închis soţia în ziduri, pentru a le asigura trăinicia, Odobescu
ne-o arată circulînd în folclorul balcanic, balada podului
de la Arta în Grecia, a cetăţii Scodra din Albania şi a Semendriei de pe ţărmul sîrbesc al Dunării. Nu cumva popoarele balcanice au primit-o, la rîndul lor, din folclorul apusean, unde motivul pare a putea fi regăsit pe Rin şi în Nord,
prin intermediul cavalerilor cruciaţi? Apropierea motivelor
înăuntrul ciclului folcloric balcanic a rămas un bun statornic- al ştiinţei. Dar ipoteza relativă la îndepărtata lui desn·nclenţ[1 apuseană, asupra căreia de altfel Odobescu n-a
insistat, nimeni n-a reluat-o, după cît ştim, şipresupunere.a
a rămas necontrolată.
Tot în 1879, Odobescu face Academiei Române o comunicare asupra ternei Antichităţi scitice - Cununa mare. di,a
această
Argeş şi

1 Un alt aspect interesant al actiYităţii lui Odobescu la Acackmie ii constituie propunerea pe care o face in şedinţa de la 2
septembrie 1878, pentru ridicarea unui palat al Academiei şi unul
al Bibliotecii Statului, unite printr-un portic semicircular cu co_
Ioane, în centrul căruia s-ar fi ridicat un peristil monumental.
l'roicctul a fost desenat de arhitectul G. Duca şi publicat abia fn
1930, in revista Boabe de griu.
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tezaurttl de la Novo-Cerkask, cte prit•ire asupra unor gim:ele
scitice din museul Ermitagiufoi de la ~f. Petersburg, apărufa
în Analele Academiei cu ortografie latinistă. Stabilind ana-

logii între acest odor, însemnată descoperire a arheologiei
ruseşti, şi unele din obiectele scoase la iveală de arheologia
apuseană, urme ale artei triburilor france, longobarde, vi:.,;igote şi herule, cercetătorul ajunge la concluzia că Sciţia a
fost cuibul întregii arte barbare, în care s-au amestecat elementele locale cu acele provenite de la perşi şi de la greci.
Tezaurul de la Novo-Cerkask mai prezenta interesul de a
înfăţişa un premergător al artei care produsese obiectele
găsite la Petroasa.
Preocuparea de căpetenie a lui Odobescu rămăsese, în
tot acest timp, tezaurul de la Petroasa, ,,Cloşca cu puii de
aur". De cînd în 1865 făcuse asupra acestei teme o comunicare Academiei de inscripţii din Paris şi de la 1867, cînd
publicase notiţa sa în catalogul Expoziţiei universale, reprodusă în actele Congresului de la Copenhaga din 18691 ,
Odobescu nu încetase să urmărească problema. Avea însă
neveie de o documentare .pe care n-o putea duce la bun sfîrşi t în ţară. In 1880 se instalează deci în capitala Franţei,
acceptî!}d postul de prim.secretar al legaţiei, pe care îl păs
trea~înă în 1885, cînd se înapeiază în ţară. Epoca aceasta
ni-l înfăţişează pe Odobescu sub o faţă nouă. Cercetătorul
rămîne un mare muncitor, cu vaste şi întinse interese
ştiinţifice. în arhivele Ministerului de Externe al Franţei
el copiază şirul documentelor privitoare la istoria românilor în epoca de la 1518 la 1812, care vor alcătui apoi trei
mari volume în colecţia Hurmuzaki şi studiază întregul
material necesar întocmirii monografiei despre Tezaurul de
la Petroasa. Un contemporan, George Bengescu, colegul său
la Legaţia română şi bibliograful lui Voltaire, îşi aminteşte 1
1

Congres inlernatiot1al d'anthropologie et d'archeologie prt-

histOYiques Compte Yendi, de la 4-bne session, Copeuhag-ue, 1869,
apămt

abia la 1875 (Copenhague, Imprimerie de Thiele).
a In ale sale Cîteva suvenire ale cMierii mele, un volum de
376 pagini, apărut la Bruxelles în 1899.
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ckspre felul de a lucra al învăţatului, mai bucuros de
a-şi procura, cu mari sacrificii materiale, costisitoarele volume de care avea nevoie, decît sf't le consuHe în bibliotecile
publice. Odobescu duce, în general, in ,rcmca aceasta, o
<·xistenţrt risipită, care depăşeşte adeseori mijloacele sale.
~ituaţia este confirmată de scrisorile pe care le adresează
soţ i<'i sale, publicate mai tîrziu, pline de alarmele omului
hf,rţuit de creditori. Legăturile pc care le stabileşte însă cu
cercurile ştiinţifice îl fac să întrevadf't posibilitatea întrnnirii unui congres internaţional de antropologic şi arheologi<' preistoridt la Bucureşti. Proiectul, dus de Odobescu
pinf1 la preconizarea amănuntelor practice ale organizării 1 ,
nu s-a putut însă realiza din pricina indiferenţei oficiak.
Din vremea acestei noi şederi la Paris se cristalizează însă
~tndiul d('spre C11pa zeiţei No11a-Anat, păstrat la cabinetul
d1· medalii din Paris. Studi1t as1,pra cîtorva piese de orfăurărie
Prirntalr1, posterioarii rncerfrii Asiei Centrale de c,itre Alexandnr cel Mare. (La co11pe de la di!esse Nona-Anat de.), publicit în Gazete archlologique din 1885 şi extrasă de acolo cu
data anuhii urmritor. Tczaur11l făcuse şi el progrese, dar n-avea srt intre suh tipar decît mai tîrziu.
înapoiat în tară, Odobescu îsi reia activitatf'a la Facultatea de li terf' ii îngrijeşte tipăr'irea docnmrntC' lor aduse de
la Paris. În 1887 publicii la Socec cele trei volume alC' Scrierilor istorice şi literare, baza tuturor ediţiilor de mai tîrzin
ale operelor sale. În anul următor este numit director al
Scnalei normale superi.oare, care luase fiintrt atunci si se
~nnsacrf'l, timp de mai mulţi ani, condncerii acestei institnţi i, în care educaţia Yiitorilor profesori completa instrucţia lor ftiinţifică. Directorul se ocupă de aproape de elevii
lui, îi cheamrt pe rînd la masă, îi întruneste în sedinte litt-rare, le supraxcghează purtările ŞÎ conti~uă să' SC intereseze ele soatia lor după cc părăsrsc şcoala. O amărăciune arc
Odobescu ci nd secretarul general al Academiei, D .A. Sturdza,
mani(estă ncriibdare şi cutezf't a-i suspecta buna credinţă
ttţ:"t de întirzierea apariţiei Tezaurului şi a documentelor
1

r.

H~;·ista de preistorie

şi a11ficl1ittifi

11a/ionale, ~. 1 scptcm-

brit·, 1937.
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culese la Paris. Odobescu r0plică ushtrător într~un memorin
adresat Academici şi multiplicat prin litografiere. Un
frah'ITIC'Ilt al Tezaurului apare de altfel în Epoca din 27 srptrmbrie 1887. Din aceeasi \-Teme dateazii si studiile despre
lmpărat11l Traian după' monmnentcle a1·~lr<'ologicc, Iconografia foi Traian, în Convorbiri. UtcrMe din 1886 şi 1888. La
începutnl acestui an, cu prilejul inaugurării Ir-stive a Atenc·ului român, Odobescu pronunţă conferinţa A f('11c1tl rom.un
si cllidfrile antice c1t dom circ1tlar, schitînd istoria acestui
fel de construcţii din timpurile preistorice pînă la arta romantt şi gotică şi pînă la monumentul de la Adam-Clisi,
în Dobrogea, aflat pc atunci în cercetarea lui Gr. Tocilescu.
O comunicare academică din acelaşi an despre lfrraldica
11aţio11ală stabileşte înrudirea figurii patnipcdului îna1ipat
androcefal, aflat într-unul din medalioanele de pe zidurile
bisericii Sfîntului Nicolae din Dorohoi cu monstrii andrnccfali de origine asiatică, dar şi cu aceia semnaÎaţi pe monedele bretone şi irlandeze: o consta tare care venea să spriji nc ipoteza, reluată de mai multe ori de Odobescu, a influenţelor asiatice propagate spre occident prin tărîmurile
noastre. O lumină nouă cădea astfel asupra zimbrului din
stema Moldovei.
În fine, Teza11r11l intră sub tipar la editorul Rothschild
din Paris şi Odobescu porneşte din nou acolo, în septembrie
1888, pentru a supraveghea imprimarea, Primul volum, în
format imperial de XXXVIII + 514 pagini şi 16 planşe,
apare în 1889, sub titlul Le tresor de Petrossa. Historiq'lte Descrt"ptio11. El11de sur l 'orfevrerie antique, cu 372 ilustraţii;
cromolitografii şi heliogravuri. Este singurul pe care l·a
văzut Odobescu. Al doilea şi al treilea volum (de 111 şi 26
pagini) nu vor apărea drcît după moartea autorului; în 1896
şi 1000, sub îngrijirea profesorului bucureştean G.lonescuGion.

*

Odobescu a afirmat odată că Tezamul de la Petroasa este
opera sa ştiinţifică cca mai de scamă. Ea este, în tot cazul;
acera pentru a cărei elaborare a depus silinţele cele mai îndrlungi, în cuprinsul căreia a concentrat informaţia cea mai
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întinsă şi aceea. care a provoc-at inkn'sul cel mai viu/în cncurilc stiintifice. Tezaurul trezise, în adevăr, o curiozitate
generaiă. n'upă ieşirea lui la iveală prin fapta întîmplătoarc
a doi tărarri buzoieni si după ce suferise mutilările achizitorulu'i lui necinstit, 'numitul Verussi, este expus la Expoziţia internaţională din Paris la 1S67 şi la Ke,1sington Museum din Londra, timp de şase luni, apoi în 1872 la Viena.
Studiat, in componenţa şi forma păstrată după pierderea
unei părţi din obiectele care-l alcătuiau şi după vătămările
ce-i adusese Verussi, de către o serie de arheologi străini în
epoca. de la 1841 pînă la 1867, i-a fost dat să sufere noi deterierări, cînd un student teolog, Pantazescu, îl sustrage din
sălile Muzeului Naţional şi-l turteşte pentru a-l putea transperta. Arheologii au recunoscut de la început însemnătatea
acestui monument. Monografia lui Odobescu, apărută după
un şir întreg de cercetări anterioare, începe prin a nara
împrejurările descoperirii tezaurului şi a peripeţiilor lui,
analizează contribuţiile arheologilor înaintaşi şi trece apoi
Ja descrierea obiectelor înseşi. Din cele 12 piese păstrate,
primul volum n-ajunge însă să descrie decît primele trei,
tava mare, cana şi cupa sau patera. Celelalte nouă obiecte
(un colan de gît, o brăţară, patru fibule sau paftale, un coşuleţ, octogonal şi unul dodecagonal, un colan cu încheietoare) sînt descrise în al doilea volum. Cel de-al treilea conţine concluziile generale şi ipotezele despre provenienţa
obiectelor. în descrierile sale, partea cea mai masivă a lucră
rii, Odobescu procedează conform manierei sale digresive,
întîlnită nu numai o dată. Descriind, de pildă, tava mare, el
face istoria acestui fel de obiecte la greci, la romani, la sciţi,
la perşii sasanizi, la triburile germane, la bizantini, folosind
deopotrivă descoperirile arheologiei şi referinţele literare.
În cele din urmă stabileşte raporturile tuturor acelor obiecte cu tava descoperită la Petroasa. Procedeul se repetă
pentru toate celelalte elemente ale tezaurului ţ-i cercetarea
devine, de fapt, o istorie generală a orfăurăriei antice, in
care obiectul special al cercetării îşi pierde oarecum relieful. Procedarea pornea din factura intelectuală a autorului,
spirit cu tendinţe spre dispt>rare, cedînd ademenirii faptelor
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i;:i aspecte lor particulare, înclinări care-şi dăduseră mai de
unilt l"xprcsia în opere atît de atrăgătoare ca Pswdo-Kynl'-f.;_/idilws şi Cîteva ore la Snagov. Fără ca intenţia literară să

tie de data aceasta

prezentă,

autorul

continuă să

procedez{·

cu vechea libertate a curiozitătii sale rătăcitoare, nesătioasă

să cunoască şi să se bucure de descoperirile ei. Astfel, în colaborarea dintre intuiţiile particulare şi ideile generale care
le organizează pe cele dintîi, o colaborare care singură asi~urf1 echilibrul operelor ştiinţei, în creaţia lui Odobescu
pn:·cumpănesc faptele particulare. Concluziile ajung astfel
să se estompeze şi nici nu alcătuiesc partea cea mai originală
a lucrării. Ele sînt, în definitiv, acelea pe care le întrezări
seră din primul moment cercetătorii tezaurului, încă de
cind nu fusese expus decît la Bucureşti, pastorul evanghe1ic Rudolf Neumeister, pe atunci profesor de germană în li„
cc-ele bucureştene, emisese ipoteza că tezaurul de la Petroasa
trdmie să fie de provenienţă gotică. Neumeister recunoscuse
o inscripţie runică pe brăţara groasă (armilla) şi o tradusese
în felul său: Guta111: Ocny ltailag = lui Odin, Sâţia con.sa•
na/li. Descifrarea prezenta însă greutăţi, deoarece inscriptia devenise neclară prin deteriorările provocate de Pantaz(·scu. Diferite le ci interpretări confirmau însă deopotrivă
originc>a gotică a obiectului. Neumeister mai credea că tezaurul aparţinuse regelui got Athanaric, care, nevoit să pără
~ească Dacia în faţa invaziei hunilor, îl îngropase în munţii
:Buzăului, înainte de a se refugia la Constantinopol, unde a
murit în anul 381. Neumeister nu şi-a făcut cunoscute ipotr7.C·lc saJc decît tîrziu, într-o modestă conferinţă ţinută la
Liiheck, despre care n-au referit decit unele ziare locale.
Aceeaşi ipoteză însă a fost reluată şi susţinută cu documentarea <le rigoare de arheologul vienez Fr. Bock. Primind, la
început, presupunerea care atribuia tezaurul regelui Athanaric, OdobC$CU a reţinut mai tîrziu din ea numai ideile că
obiectele descoperite la Petroasa au aparţinut unui trib german - probabil goţilor - care au locuit în Dacia din secolul al III-iea pînă într-al V-lea al erei noastre, apoi că
aceste obiecte erau odoarele, vase sfinte şi ornamente sacerdotale, ale unui templu păgîn şi că, de~i nu toate păreau a
91
https://biblioteca-digitala.ro

data <lin aceeaşi epocă, ele mărturiseau totuşi despre t'xistenţa unei arte indigene, proprii goţilor din Dacia. Concluziile lui Odobescu privesc atît pc posesorii primitivi ai tezaurului, dt şi caracterul artistic al acestuia. Astăzi păre
rile autorizate, confirmînd originea gotidt a tezanrnlui, încJină a se îndoi de originalitatea lui artistică. Cercetările
mai noi disting între cele 12 obiecte păstrate pc unele caracterizate ca fiind de origine persană (prin tehnica inserţiei
de pietre preţioase în alveolele <le aur, prin ornamentele
care figurează animale asiatice: papagali şi koparzi), pe
altele care par a fi lucrate de alţi arti~ti, străini, sau poate
chiar goti, dar care îsi însusiscră uncie din în<lemînărilc
giu\'ac-rgiilor bizantini,' după cum arată drapări Ic în hlamidă
greacă a figurilor de pe pater:1. ld('(·a unei arte gotice în
Dacia devinc, în urma acestor constatări, contestabilă.
Odobf'scu n-a mai trăit destul pentru a înregistra toate
ecourile lucrării sale. Acestea an fost numeroase si s-au
contin11at pînă azi, încît deşi rezultatele sale sînt în parte
<lepăşitc, cartea lui Odobescu continuă a fi utilizată mai
pretutindl'ni unde este studiată arta epocii barbare .

•
Revenind la catedră şi la direcţia Şcoalci normale superioare, Odobescu se luptă mereu cu greutăţile materiale.
Acceptă, în această situaţie, să dea lccţii în institutul particular de învăţămînt al lui Anghel Dcmctricscu, liceul Sf.
Gheorghe. În toamna anului 1891, Teatrul Naţional din
Bucureşti se deschide cu drama istorică în cinci acte Doamna
Chiajna, prelucrată de N. G. Rădulescu-Niger şi N. Tincu
după nuvela lui Odobescu. În anul următor, Hasdeu ţinc
1a Ateneu conferinta Noi în 1892, cxcrcitîndu-si sarcasmul
lui obişnuit împotriva supcrficialitrtţii vremii. Odobescu
îi replică ·în Familia, de la Oradea, afirmîn<l optimismul său
şi încrederea în progresele viitoare ale ţtirii. Proit>cic dramatice vin să-l solicite în acelaşi timp. Din această vreme
dateazi"t probabil schita unei drame istorice în cinci acte si
în versuri albe, Decebal, din care manuscrisele lui Odobesc'u
nu păstrează decît un scurt fragment şi planul pc acte.
!)2
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Drama trebuia sft înfăţişeze înfrîngerea. lui .Decebl ele
Traian, <lar şi de intrigile unui personaj tenebros
-- Sencovis - care îl face să crl'adft că soţia lui, Ocella, îi este
necredincioasă. În cele din urmă, după lupta nenorocită
de la Tibiscum (Timişoara), Decebal sugrumă pc Occlla
şi se azvîrle el însuşi în apele unui rîu. Sarmisegetuza
arde în depărtare. Ideea de a scrie pentru scenă îl face, în
1893, să localizeze, împrc·ună cu lonescu-Gion, comedia
mult gustată pe vremuri, a lui Erckmann şi Chatrian,
L' Ami Fritz, sub titlul Nea Frăliliî. Lucrarea este citită într-o
seară normalienilor adunati în salonul directorului. În ace~
laşi timp, el primeşte propunerea profesorului V. G. Borgo-,
van de a întocmi împreună manuale pentru clasele primare.
Pentru a găsi un loc bun de odihnă şi lucru, pleacă împreună
cu Borgovan în nordul Ardealului, poposind pe rînd fa
Bistriţa-Năsăud, Borsec, Sîn-Georgiu, de unde se înapoiază
prin Vatra Dornei. Scrisorile trimise soţiei sale, datate din
iulic-irngust 1894, ni-l arată din nou pc Odobescu călăto
rind, bucurîndu-sc de natură şi de oamrni, sănătoasa ţără~
nimc a locului si mediile intelectuale cu care comunică în
aceleaşi aspiraţii naţionale. Buna dispoziţie a călătorului nu
se umbreşte niciodată; ia parte cu plăcere la serbările popu~
lare, întîlneşte vechi cunoştinţe şi nu prcgetă să facă altele
noi. Înapoiat la Bucureşti, primeşte vizita arheologului
nis Smirnoff, venit să-l consulte în chestiunea vaselor sasanidc pe care le studiase în Tezaurul de la Petroasa. În octombrie 1895 prezidează la Iaşi comisiunea concursului univrrsitar la care se prezintă, printre alţii, tînărul candidat
Nicolae Iorga, pe care îl susţine, provocînd atacurile presei.
locale. Soţ-ia lui trlia acum la Curtea de Argeş şi scrisorile
pe care i le trimite scriitorul sînt pline de cel mai afectuos
interes pentru ea şi pentru fiica lor. O amărăciune străbate
totuşi prin aceste scrisori, provocatft nu numai de asaltul
necontenit al grijilor materiale, dar şi pentru un alt motiv,
rămas deocamdată învăluit. Trei să.ptămîni după înapoierea
de la Iaşi, la 10 noiembrie 1895, Odobescu se sinucide şi;
într-o scrisoare trimisă prietenului Anghel Demetriescu, îşi
către
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rxplică

gestul prin apariţia funestă a unei femei în via•
lui.
· Odobescu avea atunci 60 de ani. Omul de a cărui înfă
t.isarc plină de frurnusete si distinctic îsi amintesc toti contemporanii începuse sfi î~nbătrînească'. Portretul executat
,le C. D. ţlirea cu puţini ani înainte ne arată o figură nobilă,
rn ochii visători şi fruntea înaltă, încadrată în pletele albite
ca de o aureolă. Sfîrşitul lui Odobescu a surprins dureros
pe contemporanii lui şi continuă să ne uimească pe noi.
Omul era un temperament robust, capabil să se desfăteze de
toate bucuriile vieţii, o minte curioasă şi iscoditoare, un
artist. l\Iotivele lui de a trăi păreau atît de numeroase şi de
bine întemeiate. Felul neaşteptat al morţii lui contrastează
cu imaginea pc care oricine şi-o poate face despre el.

1.a

*
Alexandru Odobescu a fost unul din cef mai de scamă
scriitori si învăţati români ai secofi"i"Iui al XIX-ka si una
din figurile cele mai atrăgătoare ~le generaţiei lui. I~trind
în viaţă o dată cu oamenii de la 1848, el a primit din îndemnurile acelei vremi şi a păstrat, de-a lungul întregii lui activităţi, aspiraţia de a întemeia societatea românească pc
baze noi şi mai drepte, un patriotism ardent, o marc iubire
pentru tot ce a fost curat, drept şi frumos în trecutul ţării
şi o încredere nezguduită în viitorul ei. Înălţimea şi puritatea inbirii sale de ţară şi de poporul ei îl alătură pe Odobescu
rlc N. Bălcescu, de care îl leagă de altfel nu numai comunitatea idealurilor lor naţionale şi sociale, mai ales în
anii tinereţii, dar şi o mulţime de alte aplecări intelectuale
şi artistice. Bălcescu a dispărut dintre cei vii cu patruzeci
şi trei de ani înaintea lui Odobescu. în vremea scursă de la
moartea lui Bălcescu, o generaţie a înlocuit pe alta, societatea românească s-a schimbat şi vechile idealuri revoluţio
nare au fost necontenit trădate. Putem spune că Odobescu
n-a contribuit la această cădere. Este drept însă că omul n-a
fost un luptător şi că înflăcărarea tinereţii lui s-a potolit cu
timpul, fără să se fi stins cu totul vreodată. în 1876,
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într-unul din articolele din Româm,,/, apărîndu-se împotriva
bănuielii că ar putea fi în contra unui anumit principiu al
progresului social, învăţămîntul gratuit pentru tot poporul.
el scrie: ,,Am lipsi tuturor credinţelor noastre cerind o asemenea măsură". Aceste credinţe erau ale paşoptistului. Un paşoptist a rămas Odobescu totdeauna şi de aceea îl aflăm mereu alături de toate poziţiile patriotismului şi ale progresului, pc care însă nu-l putea înţelege altfel dccît în felul timpului său. Se ştie că pentru ntîţi din politicienii vremii paşoptismul devenise o finnă profitabilă, cînd nu era o lozincă
rău mistuită. Caragiale a fixat situaţia în unele din comediile sale. CH'Ldind edificiul vieţii lui pe temeliile de la '48,
cînd tinerilor intelectuali ai vremii li se deschidea orizontul noii culturi progresiste şi al viitorului pe care ţara şi-l
putea asigura prin asimilarea acestei culturi, Odobescu a
11,butit să îmbine paşoptismul cu umanismul. Faţă de nchea cultură religios-dogmatică a trecutului, aliata feudalismului într-un lung trecut, mişcarea înnoitoare de la 1848
d<:schidea largi perspective asupra artei antice şi mai noi,
ca şi asupra ştiinţei moderne. ln timp ce epoca de după
1850 face adeseori să degenereze avîntul social al lui Băl
cc·scu în frazeologie politicianistă, Odobescu îl însoţeşte cu
interesul superior pentru ştiinţă şi artă. Elanul său naţio
na I şi social devenea astfel temelia operei sale de cercetător
în atîtea domenii ale ştiinţei, în folclor. în filologie şi ling, istică, în istoria patriei şi a vechii literaturi, în studiile
clasice, în istoria artelor şi în arheologie, tot atîtea domenii în care a adus contribuţia unui înaintaş. în diferitele
lui cercetări, Odobescu nu apare însă ca un rece şi abstract
om de ştiinţă. Cercetarea este pentru el o formă a vieţii, o
manifestare a temperamentului său iubitor de artă, de natură şi de popor, deschis bucuriilor vieţii, plin de umor în
orice moment: o figură de învăţat jovial şi artist, cum au
produs veacurile cele mai bune ale umanismului. Filonul
clasic, fonnat în studiul atent al Antichităţii, se îmbină
Ia el cu cel popular, nutrit din cunoaşterea ţării, din observarea iubitoare a poporului, din cukgerea cîntecelor şi clin
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folosirea limbii lui din trecut şi de astăzi. S-a alcătuit astfel arta lui Odobescu, clasică şi populară în aceeaşi măsură,
inspirată de urbanitatea modelelor sale savante, dar şi de
pilduirea popornlui şi a scriitorilor care i-au stat mai
aproape. Realizînd această sinteză originală ca învăţat şi
artist, opera lui Odobescu a rămas tînără pentru noi. O citim astăzi cu plăcerea cu ca.re pare a fi fost scrisă şi pc care
o vor regăsi tot alte şi alte generaţii de cititori.
TUDOR VBNU
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NOTA EDITORULUI

Această primă antologie, în colecţia <Ly•
ceum >. din opera lui Alexandru Odobescu, cuprinde, în două cărţi, scrierile lui cele mai răs
pîndite: Scene istorice din cronicele rom,foeşti
(Miimea Vodii cel Rău - Doamna Cltiajna),
Clteva ore la Snagou şi Pseudo-cynegeticos 1 , rcprodu,;e după ediţia Scrieri literare şi istorice
,1Je lui A. I. Odobescu, Bucureşti, Editura libră
riei Soccc &Comp. 1887, volumul I, p. 61-175,
373-464 51 respectiv volumul al Iii-lea,
p. 1-219.
Transcrkrca textelor a fost făcută după
normele generale pe care le-am expus în Notă
asupra ediţiei, publicată ca prefaţă filologică Ia
Alexamlru Odobescu, Opere. <Volumul> I.
Scrieri din anii 1848-1860. Antume. Postume.
Varia11te. Note. Anexe. Text critic şi variante
de G. Pienescu. Note: acad. Tudor Vianu şi
1 Preferăm, ca şi în ediţia A.I. Odobescu, Scene istoriee, Citeva ore la Snagov, Pseztdo-cy11egeticos, <Bucureşti;:., Editura
pentru literatură, <colecţia> <(Biblioteca pentru toţi)>, < nr.
91 >, 1961, această transcriere a titlului 'Feu8o-xu\17jye·mt6; în
locul celei recomandate de tradiţia didactică, Pseudo-kineglietikos, pentru că Odobescu însuşi transcrie «tractatele în proză, KuVTjys·nxol, ale lui Xenofon şi ale complinitorului său ;\rrian •> cu Cy!iegeticele: <(Apoi mi-a fost milă de noi amîndoi, cînd-m-am gindit
că. ar trebui să traduc pe d-întrcgul, 13 capitole ale Cynegeticelo,
lui Xenofon, altele 35 ale urmaşului situ Arrian şi vreo 85 paragrafe
din Onomasticonul lui Polux •> ( Scrievi literave şi istorice ale lui
A. I. Odobescu, volumul III, llucnreşti, Editura librăriei Socec
& Comp., 1887, p. 61 şi 63).
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V. Cîndea. <Bucureşti> . Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1965, p_ 10-23,
norme corectate intre timp pc baza unor noi
confruntări ale ediţiilor originale cu manuscrisele odobesciene autografe ~i adaplatc pro{ilului colecţiei «Lyceum», altul dccît profilul seriei academice. Comunicăm în rînclurilc cc urmează. normele corectate.:
e. din grafiile do11e, 11011e, reu, seu, f.f.U. etc.
şildindo11l,noul,rlu,si!u, tb1 etc. a fost transcris <i, deci: două, 11ouă, rău, s(iu, /ii.11 etc.; l
clin grafia latinizată t•i!rbi (şi chiar 1•erl>il a fost
citit o: vorbi; am restabilit pc ,, în prefixul nidin cuvintele vechi, scrise uneori, în manuscrise şi în tipărituri, i·emforn., 1'f.J,osnt, res<iri,
resipi'., 1·csuna etc., şi în prefixul 1·ăs- (nii-),
scris şi tipărit adesea 1·es-, deci: rt,swmpăra.
resfăfa, resfoi, respîndi, rcspimde, reslc/i ele.) (notate în manuscrise şi ediţii şi ri'scwnpărn, rcsjâfa,
resjoi, rcspîndi, 1·/lspmide, ri'slcţi ele.), au fost
transcrise 1-ăscumpăra, i·ăsfâ/a, 1·ăsfoi, riispindi,
njsp1mde, 1·ăzleţi etc. Din aceeaşi categorie am
reţinut şi transcris ca atare grafiile resfirti, ~i
1·esfr1.nge restrişte a căror frecvenţă ne face să
presupunem că Odobescn le acorda valoare fonr.tică paralel cu formele răsfiră, ,·ăsfrîngc şi riis trişte.
i după consoană. continuă a fost transcris
i, deci: omărît, /rîngliie, i.ivorî, osîndit, du,
sin, zîmbitor etc., nu om.drit, fringliie, isvori,
osi11dit, riu, sin, zimbitor etc., dar alături de
sctrţîi, sMmt, 11rîcios şi zădărî am păstrat fonetismele curente în graiul muntenesc: s,îi-ţii,
strimt, uricios şi zădări'.
Hiatul vocalei ii, fluctuant atît îu manu!icrise cît şi în tipărituri (m·iie şi mie, prii:mi
şi primi, priivi, şi privi, fiiul şi fiul, pusJiiul
şi pustiul} I.am considerat, pentn, timpul in
care scrie Odobescu, tradiţie şi modă ortografică.
dar pentru că, .• gramatici cei-ta.nf. asupra valorii
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lui fonetice în secolul al XIX-lca, l-am notat cu
semnul i.
Diftongii ea, ia ţ;i ie, notaţi de regulă - tn manuscrise ca şi in texte!@ tipărite cu
caractere latine. şi uneori in textele scrise sau
tipărite cu alfabetul mixt - e, ie sie, dar si
ea, ia şi ie, au fost transcrişi, în g~nerc, după
indicaţiile ortografiei actuale, cu o singură. excepţie: diftongul ia notat ie, a fost transcris
ia.

s intervocalic şi final a fost transcris z, <lara
fost menţinut in cuvintele apoteos,i, basen, censor, extas, fantasie, filosofie şi teosofie, care,
probabil; erau nu numai scrise, dar şi pronunţate ca. atare.
Grupul consonantic eh din grafiile arcleidia•
con, archiepiscop, arcltiere-u, architect, architravă,
cliirtle, chram, cltrisov, psicltic etc. a fost transcris
h ! arMepiscop, arliereu, arhitect, arltitravă, Mrtie,
hram, hrisov, psihio etc.; dar a fost menţinut în
grafiile anaclt1'onism, arcltaism, archanghel, arcl1eologie, chaos, character, cltor, choră, Cltrist, cliro·
1zică, cl1ronicar, dipticlt, echo, inoroch, monach,
monachal, metoch, patriarch, pa triare/ia l, polichromie, psichologie, tecltnlcă, tripticlt etc., pentru
că fiecare din aceste grafii propune două lecţiuni
şi pentru că in textele odobesciene întîlnim şi
grafiile caracter, cor, eco, inoroc, patriarcal,
policromie, psicologie, tecnicti etc.
Printre notele lui Odobescu, transportat0;
din raţiuni de tehnică tipografică, din subsolul
paginilor la finele fiecărui volum şi marcate cu
sigla. (Od.), aru intercalat, revizuite şi adap.
tat.e exigenţelor didactice ale colecţiei <Lyceum;;:,. atinotărilc noastre din antologia A.I. Odobescu, Scene istorioe, CUeva ore la SnagoJu;
Pseudo-cynegeticos, <?Bucureşti>, Editura pentru literatură, <colecţia> <(Biblioteca pentru
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<nr. 91 >, 1961. Ediţia se încheie cn
un glosar, pentru alcătuirea căruia am utilizat
toate explicaţiile lui O<lobcscudin Scrieri literare
şi istoricr. ale lui A.I. Odobescu. <::I volume>,
Bucureşti, Editura librăriei Socec & Comp., 1887,
şi 111iltnea Vodli cel Rău şi Oo<t1111111 C/1ia}na.
toţi"1>,

Scene istorice din c,·onicelf:

rnmiineşli. Ediţiunea

a V-a. <Colectia> <•Autorii ro1rn\11i, vechi şi
contimporani ,>. Edifiune şcolarii, aprobată ele
l\linisterul Instrucţiuuii J'nhlicl' :;;i al Cnllclor.
Bucureşti, Editura librăric-i Socec&Comp., 1894,
mai:cîndu-lc cu siglele (18li7) şi ( I S94 j.

G. l'JEN'E.SCU
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SCENE ISTORICE
DIN CRONICILE ROMÂNEŞTI
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<

PREFAŢA EDIŢIEI

DIN 1860>

După titlul şi după coprinderea acestui mic
fieşcine va vedea c-am avut drept model frumoasa
nuvelă istorică a domnului C. Negnuzi asupra lui Alexandro Lăpuşneanu. Ca orce imitaţie, încercările mele sînt,
negreşit, cu mult mai prejos de acel mic cap d-operă; în
lipsa talentului, m-am silit cel puţin să păstrez, pre cît s-a
putut, formele şi limba Letopisiţelor naţionale, cu care, în
dreptate, se poate lăuda mai vîrtos Tara :Moldovei; să adun
date, numiri şi cuvinte bătrîneşti, spre a colora aceste două

volum,

episoduri culese din cronicele ycchi 1 .
Faptele istorice ale unei ţări sau ale unei epoce au totdauna un interes mai viu cîn<l traiul şi ideile, obiceiele şi
graiul de acolo sau de atunci ne sint cunoscute. Scopul romanţelor istorice este, în parte, d-a ni le arăta; ăsta este şi
folosul lor instructiv.
Cei ce pot mult izbutesc a caracteriza, într-asemenea
scrieri uşoare, o epohe sau o naţie; cei cu bunăvoinţă, dar
cu mai slabe mijloace, fac, ca mine, încercări!

1 Miimea Vodă a fost publicat in foiţa ziarului Ram4nul din
1857; Doamna CMajna s-a. tipărit in Revista Carpaţi Io, din 1860.
Am însemnat, pretutindeni, cu numele autorilor, in note.
faptele adunate în istorie (n. Od.)
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<PREFA'fA

EDIŢIEI

DIN 1886>

Curîncl se n>r împlini treizeci de ani de cînd
am dat mai întîi în tip:-ir aceste două mici încercări de restituire~ a vechilor d:-itine strămosesti, scrise într-o limbă care
crn indi întrchuinţatrt şi preţuită'. pe vremea copilăriei mele.
Ahia m-aş fi ginclit sft le dezgrop, azi, eu însumi, din
uitare, clupft aşa lung rftstimp, daca nu m-ar fi îndemnat cu
tot dinadinsul la această faptft cîţiva tineri din Craiova, iul,itori 1k literatură romttnft, printre cari, în primul rînd,
domnii N.l'. Roma11csw, l\I. Săulesw şi N. P. Guran, precum
f'- meritosul editor craiovean al <<Bibliotecii literare•>Domnia-lor, -- şi nu e11, -- au judecat aceste prime ale
nwk scrieri dcmnC' de :i figura în acea culegere naţională.
Totnşi, clacft grneraţinnea cititorilor de astăzi ar găsi
cumva dt (\<omnia >-lor nu s-au înşelat pe deplin, atunci
pc•;i_k ci"'t mi-as Ina si cu scama si, la vîrsta înaintată la care
~-m ajuns, m-:1ş cerea, chiar de' acum înainte, să dau fiinţă
la mai multe alte studie şi plăsmuiri de aceeaş natură, pc care
m·păsan·a ţ1nţin îmbietoare a publicului nostru m-a făcut
să le \as, de mari de :-ini, în stare de schiţe, de note, de
1-roiecte, ck- visări.
La 1860 însă, atunci cînd încă credeam, - ierte-mi-se
o zicătoare poporană, - că tot ce poate zbura se şi poate
mînca, iată cu cc prccnvîntarc am dat zbor în lume modestelor melc- încercări tincrcsti:
«După titlul şi după coprinderea acestui mic volum, fieş
cine- va vedea c-am avut drept model frumoasa nuvelă istorică a cl<omnu >lui Constantin Negruzzi, asupra lui Alexandru Lăpuşneanu. Ca orice irnitaţiunc, încercările mele sînt
cu mult mai prejos de acel mic cap d-operă; în lipsa talentului, m-am silit cel puţin să-i păstrez, pre cît s-a putut, formele şi limba Letopfriţelor naţionak, cu care, îndreptate, se
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poate Uiu<la mai vîrtos Ţara Moldo\'ii; să a<lun datjne, numir.i
şi cuYinte b5.trîncşti, spre a colora aceste două episod uri cukse din cronicele vechi.
Faptele istorice ale unei ţări sau ale unc·i epocc au tot<launa nn interes mai Yiu, cînd traiul si ideile, obicciek si
graiul de acolo sau de atnnci ne sînt ~nnoscutc. Scopul
manelor istorice este, în parte, d-a ni le arăta; acesta c-stc
~i folosul lc,r instruch\·.
CC'i cc pot mult, izbutesc a caracteriza într-asemene-a
scrieri uşoare, o epocă san o naţiune; cei cu bunftvoinţă,
dar cu mai slabe mijloace, fac, ca mine, încercări!)>
Mihnca-vodâ cd R,iu a fost publicat mai întii în foiţa
ziarului Românul din 1857 ~i tras atunci în broşură oscbilrt;
1Joam11a Clriajna s-a tipărit pentru prima oară în Rci,ista
Carpaţilor din 1860; în acest din urmă an, am format din
îmbe un mic Yolum tipărit c11 litere chirilice, sub titlul general: Scene 1·storice din cronicele româneşti. Bune sau rck,
<<Biblioteca literară>> mi le retipăreşte ac-nm tot cum au fost
de la început. Abia se ,·or ivi vreo trei-patru neînsemnate
îndreptări de fapt<'.

rc:-
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MIHNEA-VODĂ CEL RĂU
1508-1510
1
MANEŞTC
tSă

11-aibi

milă!•

Ca la două ceasuri cale-.n jos de Ploieşti
curge apa Cricovului, care, cu mii de pîrîie ce se resfiră şi
se-rnpreună, împestriţează matca sa răzlăţată ş.i năsipoasă;
d-a stînga, cîmpia şeaţă se lungeşte pînă în poalele munţilor; d-a dreapta, malul se-nalţă rîpos şi acoperit tu pă
duri vechi şi stufoase. Pe o culme mai semeaţă a acelei
coaste sta, pe la leatul 1508, cetăţuia lui Dracea, armaşul
din l\lăncşti ; din zidurile ei înegritc, vederea coprlndea toată
lunca, cu bordeiele şi coşarele ţărăneşti răsipite prin tufişe
~i bălării ; mai departe, turnurile bisericei din Tîrşor, pe
care o zidise, cu vreo ctţiva ani mai nainte, Vladislav
Vodă, ce chiar într-însa, zice Cronica 1 , <cau pierit de sabie»;
şi, în fund de tot, plaiurile aburoase ale Cimpinei şi ale Brea~
zei.
Într-o zi noroasă de primăvară, puţin în urma Paştilor,
crivăţul sufla iute şi-ngheţat din fundul văilor, iar jalnicele sale gemete aduceau de departe, împreună cu freamătul
bătrînilor stejari, chiotele de vînătoare ale bătăiaşilor şi lă
tdltura chelălăită a copoilor; căci departe, tocmai în Valea
Comanacului, Mihnea, fiul armaşului, se desfăta vînînd fiarele sălbatice, <lupe obiceiul boieresc de pe atunci, cînd stl'Lpînul, pentru a sa mulţumire, rădica de prin sate toţi vecinii
cu gloata, de rămîneau ţarinile nearate şi ogoarele pustii. 11
Un glas de bucium s-auzi dodată sunînd tare din cetă
ţuie, şi vinătorii, deştepta ţi din zgomotoasa şi sălbatica lor
beţie, printr-acea grea şi pacinică chemare, se întoarseră cu
formă spre casă, unii purtînd pe umeri dobitoacele ucise,
a tîrna te pe bîrne, al ţii d ucînd cînii de zgarde şi curuii în
lănţuşe. în fruntea lor mergeau călări, cu frîul legat de oblînc,
Mihnea şi feciorul său, :Mircea Ciobanul: tatăl, om matur şi
vîrtos, avea scrise pe faţa sa păroasă şi posomorîtl şi-n ochii
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săi arzoi şi-ncruntaţi, străşnicia caracterului său; băiatu),
abia iesit din copilărie, vădea o fire si mai sălbatică, care-i si
meritase porecla de Cioban.
'
'
Amîndoi purtau cioboate de piele groasă, pînă Ja genunchi, poturi de dimie albă, un cojoc scurt, de oaie neagră, cu
~lugă la spate, şi chimir cu oţdc; la gît aveau grumăjer rotund de zale de fier, şi-n cap o ţurcă flocoasă, adusă la o
µarte; la brîu, satir şi jungher. l7nii din vînătorii pedeştri
purtau săneţe, ceilalţi, arcuri şi săgeţi, Astfel păşea ceata
înainte, şi înoptase bine cînd ajunse în curtea cetăţii.
- Descalică mai în grabti şi sui-te-neoa! - strigă lui
Mihnea, din capul scărei şi cu glasul n[tbuşit de lacrîmi, o
femeie cam trupeşă, cc nu-i puteai zice nici tîn.:iră, nici
fntmoasă, - boierul socru, biet, trage ca sfi-şi dea sufletul,
si mereu cere de domnia-ta.
' - Iată-mă-nelată ... si l\Iihnea dcscălicasc, urcase în~usta
şi dircapta scară de piati·ă, şi, prin tinde întunecoase, m~rgea
la odaia tatălui său.
Cînd deschise mica uşă de brad, el zări pc bătrînul
armaş uscat şi galbin, cu fruntea pleşuvă, cu barba albii,
zăcînd lungit pe spat.c pe o ,·elinF1 albă, în căp:Itîi11l u1111i
pat ce ţinea, d-o parte, toată întinderea odăii. Alături ardea
o făclie de ceară galbină, şi un biet c[1lugăr bogonisea pc
sloveneşte, dar cu glas slab, rugcle agonici ; în părcte, o
mică candelă lumina o wche troiţă de lemn, şi, mai încolo,
pe ziduri, stau rînduite, peste un zăblău vărgat,arme de tot
felul, coifuri, zale de fier, tuiuri, iatagane trunchiete şi dispuieri luate de pe la duşmanii învinşi. O singură armă, o
ghioagă de fier ţintuită, mare şi grea, buzduganul însuşit
slujbei de armaş-marc, sta aşezată pe velinţa flocoasă d-a
dreapta bolnavului, şi mîna-i osoasă, dar slăbită, printr-o
mişcare spasmodică a nervilor, căta încă s-o rădicc.
Cînd Mihnea intră în odaie, ochii unchiaşului, afundaţi
sub cercul albit al sprîncenelor, clipiră ca o candelă cc moare,
şi buzele-i vineţite şoptiră tremurînd aceste cuYintc:
- Fătul meu!. .. fă inimă vitează! ... nu te lăsa!. .. fii
stîlp ţeapăn casii noastre şi nu-ngădui să cază biată moşie
părintească pe mina oltenilor, p-a Basarabeştilor - trăs-
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n1-1-ar Domnul din senin! --- c-asa avem noi lăsat cu blăs
lcm de la mosi strămosi: pace si ;ăgaz să n-avem cu neamul
h,r cd urgisit. .. De-ţi' va da homnul Dnmnezc·u putere şi
tăril', sft nu cruţi, să n-aiui milă, că nici de tine nimeni nu
va avea milă, cînd te vor vl'dca înfrînt si tici"tit... Mina mea
s-a muiat ... nu mai poate răd ica buzdi1ganul ăsta, vechiul
meu tovarăş, bunul mel! prietin; ... ia-l acuma tu în mînele
tak, :-i proască să faci, cînd ,·C'i izbi c11 dînsu 1 în dnsmanii
t·'....~-a n-a111
'·1· m1T'
'
noşr1
a .....
(;(asul i se curmă; ca un fior i se strccmă prin tot trupul
si rămas<> înclcstat ... Atunci, în mijlocul acelei tăceri de
~paimft, prin ca're trecea suflare-a morţii, în loc de sunetul
rnvios a I clopote-lor, se auzi o zîngftie:tură înfundată de cătuş<
si de lantmi. Erau bictii wcini robiti si pusi în fiare de
;ăposatul armaş, cari ziicc·au aruncaţi'
fnntlnl pivniţelor
cetf1ţui i sale, şi acum, în mijlocul nopţii; îşi scuturau durerons(·k lor lantmi.
Apoi toh{l inlr{i în tiiccre; prin odăi abia S(· auzea ceva
suspinuri de frmei, şip-afară văietarea viforoa~ă a crivăţului.
î ntunCTiCll I dc·mnc a pre ste tot.
DC'odaHi îns:t încc·p11r{1 a se clco~ebi tropote de cai, ~i
curînd după aceea cîţi,·a c'i l:m~ti băteau tare cn paloşele
în po:;rt:'t. ~toic:i, c,m ,·cehi al casii, deschise oblonul, scoase
capul pe o îngustă frrestrnie ţi întrebf1:
-- Cine e ?
- ... lhmeni buni ! - - răspunscTft d-;dară.
-·· Cc cfttati asa înoptat JW la c:-tscle crestinilor?
--- Sîntem dP la domnie, noi, boieri ai' ţării, şi venim
si"'1 ne închinăm m,nlni Domn a 1, s de obşte, lui Mihnea

în

0

0

Vodă.

La aceste cuvinte neaşteptate, Stoica
şi hoicrii, ckscălicînd, 1mrscră pînft la
tară mina cu smnenie, iar cel m:-ti bătrîn

dc·schisc poarta,
Mihnea, îi săru
dintre <linşii grăi

într-;1stfc I:
--- Ani mulţi întru nf,nic şi fericire urăm măriii-talc !
Afl:du-fi-vci din zyom1l ţoi j;1k;1 otştii d s-au pristăvit
frricitul Honm ţi hun crc~tin H:1<lu \'od:t, iar norodul, cerîncl cn o glăsuire ca si"i-i {ii măria-ta sprijin şi părint~,
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boierii ţării te-au ales ca să urmezi răposatului în domnie,
şi pe noi, supusele mări ii-tale slugi, ne-au trămis ca să t,~
rugăm, din partea tutulor îndeobşte, să primt>şti volnic ~j
bucuros această sarcină. Deci fie-ţi, Doamne, milă de moşie
şi nu o lăsa în prada hrăpitorilor, cari de toate părţile pohtesc la <linsa ca să o strice şi să o jăfuiască. La măria-ta
akargă toţi cu nădejdea, ca puii la cloşcă. Nu-i lepăda; în<lnră-te, Doamne, de pămîntenii rnăriii-tale şi le deschidt>
aripii de apărare!
Mihnea stăpîni în sineşi bucuria, mulţumi cu sînge rece
boierilor şi îndată porunci să i se gătească cai de plecare.
La rc\'ărsat11l zorilor, Mihnea cu fiul său şi cu Stoica.
hoi<·rii trămişi în solie şi cîţiva călăraşi se porniră pe dmmul Curţii de Argeş.
Buna jupaniţă Smaranda, acum Doamnă a 'fărif Românr·şti, rămase cu slujitorii şi femeile sale ca să-ngroape, a
doua zi, pc hătrînul Dracca, armaşul din Măneşti, la mă
n;'istirca Tîrşornl.

n
CURTEA-DE-1\ RGE~
<•Nit-i

a.şa c-a1mţiile-·$

amăgitoa1e

i' ... •>

Să aflăm acuma prin care împrejurări acea.stă
cinste nevisată se ddc lui :Mihnea.
Radu Vodă, căzîn<l snb grea afurisanie şi urgie a patriarhului Nifon, se răpusese de o groaznică şi cumplită
boală, ~i, cu toaU cinstea Voievozilor, se îngropase la mă
năstir-t'a sa din Deal. Fratele lui, Vlăduţă, era încă prea
tînăr ca să. ia cîrma ţării; boierii de toate părţile umblau
cu 1.:ivistii, care de care s-apuce domnia; Basarabii, cari
mai t:rau ~i hani moşteni ai Craiovii, Yoiau să aşeze pentru
v1'cie neamul lor pc scaunul domnesc; dar ei erau olteni,
ş1 boierilor de dincoace nu le plăcea a fi mai prejos. Însă
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sila d-a tine tara în vrftjbi îndelungate, si mai aks temerea

d-a vedea viind domn de la Vladislav, Cr~iul Ungariei. care,
prin solul său Emcric de Joborg, făgăduia neîncetat boierilor că le va trămitepe Danciul,fiul lui Ţepeluş Vodă, carele
trăia în Ungaria, la graful Zapolia, şi care negreşit ar ii
închinat ţara protectorului său, în sfîrşit şi frica turcilor ce
ameninţau necontenit <l-a năvăli prestc români, făcurft pl,
boieri ca s-alcagă dintre dînşii pc cel care. prin firea sa mai
seml'aţă, se părea că va ii cel mai viteaz apărător al ţării:
acesta fu boierul Mihnea, fiul Dracii arrnaşului din Mă
neşti.:.:

lată dar pricina pentru care-l vom găsi, cîte,·a zile clupă
moartea tatălui său, în Curtea domnească de la Argeş; însă
nu va mai ii aci asprul vînător cu cojoc de oaie. Azi Mihnea a-mbrăcat chepeneag de catifea roşie cu ceaprazuri şi cu
bumbi de aur, cioareci albi tiviţi cu găitane de fir, cizme cu
pinteni poleiţi ş-un gugiwnan de samur cu surguci de pietre scumpe. Astfel se coboară. el, cu alai. din Curţile domneşti.
pînă-n vale, la biserica pe care Radu Negru Vodă o lucrase
cu mare meşteşug, împestriţînd cărămizile şi scobind flori
"în piatră.
La uşa bisericei îl întîmpină mitropolitul Maxim cu mai
mulţi arhierei, purtind crucea şi Evanghelia, pc care Domnul ]e sărută cu multă cucerie; la urmi'~ merse de-ngenuchie drept la uşa din mijloc a altarului, îşi rezimă capul gol
de sîntul preastol, iar mitropolitul, puindu-i omoforul pc
cap, îi citi cu glas măreţ rugăciunile de încoronare ale împă
raţilor bizantini şi-i unse fnmtea cu sîntul mir.
Sculîndu-sc, Mihnea sărută preastolnl şi icoana Adormin:i 11aicei Domnului ce sta pe iconostasul din dreapta,
ca hram al mănăstirii, şi viind în mijlocul bisericii, mitropolitul îi puse pe cap coroana Voivozilor şi-i dete-n mină
spata şi buzduganul domnesc, ce le ducea, pe o perină
roşie, marele-spătar. Atunci preasîntul părinte împreună
cu marele-postelnic îl duseră de subţiori pînă la strana poleită ce se-nălţa pe trei trepte la dreapta în biserică, purtînd
pajerea ţărei săpată în lemn. Cînd se urcă noul Domn
p-acel scaun bogat, cîntăreţii glăsuiră rugăciunea: Tebe
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Bog,i l,valim! ... •, si oastea de afară slobozi pmtilc si
săneţele cu chiote de bucurie şi începură a suua tli~l tube.
din pauce, din trîmbiţc şi din surle.
Toţi boierii sta rînduiţi şi ascultau liturghia. Cînd sc
sfîrşi dumnezeiasca slujbă, Mihnea ieşi din biscri,;'.i, îmbrăd în tindă caftanul alb cu gukr de s.inrnr, încinse paloşul şi încălecă pc un armăs.ir cu h.irşa de fir şi cu dLhalc
:.;uflate cu aur. Atunci se porni alaiul îndărăt la Curţile
domneşti.

În cap mergeau, ca să deschidă dnmml, <lorolx111ţii cu
girbacc şi vinătorii de plai şi de Olt cu lungi săneţe; în urma
lor veneau roşiorii şi nrzişorii dlări, despărţiţi în c{q>ită
nii, fiecare cu steagul ei, purtînd mintcnc roşii şi VC'rzi; apoi
c::lii domneşti, acoperiţi cu grele harşale <le fir şi de mătăsmi;
îndată <lupe aceştia, :\lihnea, însoţit de patru viteji fcrcnt.-iri
cu lăncile pokitc-n vîrf şi la minere, şi urmat de boierii de
taină, cu vătaşii, aprozii, armăşrii şi lipcanii lor. Apoi
urmau copiii de casă, toţi feciori de boieri, îmbrăcaţi cu
şavarn· le şi cu cabinaţc de felurite stofe scumpe, avînd m;tri
podoabe şi fotaze la cai 5 ; ci şi cu aprozii purtau sîngcacul
sau steagul cel marc s;i două tuinri tnrccsti clate de Ia Îm~
pără ţie. D}1pc dînşii w'neau lefegiii cu hairie galbene, simeni i
şi scutelnicii pedeştri; apoi gloata boierilor mazili şi boiernaşilor, iar la sfîrşitul tutulor cetelor, o grămădire amestecată
<le slugi boiereşti, de orăşeni, de negutători şi de săteni.
Alaiul se opri în Curţile domneşti; Mihnea. dcscălică,
trecu printre boierii rînduiţi în îndoit şireag, intră în sala
mare a spătăriei şi se urcă pe tronul domnesc, scoţînd coroana
din cap, drept semn de jale pentru tătînă-săn cc murise.
Marele-postelnic sta în picioare la dreapta lui.
Mai întîi nni mitropolitul l\foxim ca. si"t-i sărute mina,
şi-i rosti cîteva cuvinte de urare în limba sîrbească. - Că
lugărul Maxim fusese trămis de Craiul Ungariei ca sii împăciuiască pe Radu Vodă cu Bogdan, Domnul :Moldovii,
şi de atunci, deşi era sîrb de neam, rămăsese ca mitropolit
în ţară6 • - Mihnea răspunse pe scurt că-i parc rău unde nu
se pot înţelege d-a dreptul, şi părintele, întorcîndn-sc spre
norod, îi dete obidnuita binecuvîntare.
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Dnp{t dînsul înaintă un boier hătrîn; postcluicul, v,wl>i nd către Domn, îi spuse:
--- Sluga mări ii-ta k, Pîrvu vornicnl Basarab s{m1tft poala
m."1riii-talc.
· Te afli zdrav;111, jupan Pîr\'l1k? - întrebă ~lilnwa
u1 1111 zîmbet de bunătate prdăcut şi amăgitor.
- - Slavă Domnul ni, măria-ta; ne ţinem ~i uoi cum pnt<·m.
-- Dar neica Barbu cum trttieşte? Nu-l vău p-aici.
--- E şezător la dregătorie, m::iria-ta, în Crai(H"a.
-- Bine face. Ei, măre boieri, domnia-voastr.'.'1 - - zise d
aruncîndu-şi ochii asupra gloatei, --- si'i fie în l;ira Hom1ncască multi bărbati (1(' treabă si cu temei, precum sînt ;1n'stia,
(vrîn<l să î~semnez'e pc Basadlw~ti), în frica lui D11mn;'Zl'U
v."t zic c-ar fi .blagoslovenie cerească!. .. Spune-mi, j11pan
Pîrvuk, pare-mi-se c-avcai mai m11lji prunci?
.
- Cu adevăr, am trei feciori, măria-ta, s-au rn s,·nt
flăcăi mari.
'
-- Apoi să le facem de căp,Hîi; să-i însmt,m. CI' nu-i
adti si nonă ca să-i cunoastcm?
~- Nu ştiu cum să dovclk~c mi'iriii-talc mulţumit;\ pentru
atîta milft şi cinste cr dai casei melc.
- La boieri ,-rcdnici toate sr c1d, jup,ln nJrnice !
Atunci, trei tineri, între 15 si '.!.5 de :111 i, cu mîn<lre s1
drăgălaşe chipuri, veniră să săr{1te mîna <lomnc:rsri'i.
'
-- Acesta c fi:ul meu Ilic, pc can~ ;im SPcutit peste ptq in
să-l căsătoresc, --- zise h{ttrînul boier, în ochii căruia se
citea bucuria unui părinte.
- Să fie comis marc în zikle mck, si ,·oi sii-i fiu mm.
- :\cestălalt, -- adaose Pîrn1, -- c fi{il mtu ~cagu, care
a învăţat multă carte de la fericitul patriarh Nifon.
- Să-mi fie mic logofăt de aproape.
Tînărul, închinîn<lu-sc adînc la :\lihnea, îl nigă, drept
har, să-i lase vătăşia de vîn[1tori.
- M-am deprins cu dînşii, şi ci cu mine, ca trup cu
suflet, măria-ta, - zise el cu glas neted şi hotărît.
- Fie-ţi pc plac, - răspunse )lihnea. în nemărginita sa
milosti virc.
- Acesta e cel mai mic al meu fecior, Dragomir.
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--- Voi chiar de azi

să-l număr

printre copiii mei din

casă.
Tatăl

si toti trei feciorii se-nchinară lui Vodă, şi postelnicul înc~pu 'a numi pe ceilalţi boieri.
Ceremonia se sfirşi, şi toată boierimea rămase înrîntată de noul stăpînitor; fiecăruia ti dase sau îi făgăduise
un os de ros.
·
.
-- Dumnezeu să-i dea ani mulţi <fr \'i:ată si de domnie!zkea fiecare, ieşind din pragul domncic.'

*
Nn trecu mult timp i;;i sosi vremea sâ se facă nunta lui
Ilie, fociorul vornicului Pîrvn Basarab, cu Ilinca. fiica lui
Radu, spătaml din Albeşti.
În ziua aceea Curtea domnească sc-mpodobi ca de o
sărbătoare, şi-ntr-adevăr ncdnici erau amîndoi logodnicii
de asemenea podoabă. Amîndoi tineri, frumoşi şi bogaţi,
se păreau meniţi pentru o desăvîrşită norocire. Cînd tinăra
fecioară se ar.Hă cu concinl semănat cu eliamanturi, cu aburosul zovon de filaliu, cu auritul văl de beteală răsfirat pe
un bini~ de suvaiu alb, cu grumazul acoperit cu şiruri de
mărgăritare şi cu cununia ele flori pc frunte, ar fi zis oricine
r.ă ved~ icoana cea mai blîndă si cea mai smerită a Purnrci
Fecioare.
'
Acea frumuseţe pătrunse pc toţi, iar mai cu seamă pe
Mihnea, în a cărui inimă de~teptă patima cca mai fieroasă
si mai nerusinată.
' Nunta se' făcu însă cu Yesclie ; covorul pe care stau mirii
la cununie era semănat cu galbini venetici ; ele toate părţile
prin odăi plouau, pentru boieri, zaharicale, iar în curte,
pentru norod, bani mărunţi de argint şi de aramă, cu mărcile
banului Barbu Basamb şi Mihnei Voievod. La masă, gine~
rile şezu la dreapta lui Vodăşipurtă încapgugiumandom~
ncsc; <lupe cină, boieri şi jupaniţe se prinseră în horă, şi
cînd veni ceasul de a se sparge cheful, un slujitor de sub
masă începu să cînte ca cocoşul, ca să vestească că se
apropie ziua.
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Toti se-ntoarseră pe la casele lor cu făclii si cu mas.1.•
Jale, toţi veseli, mu]ţumiţi, dar nimeni ma;' mult df'dt
tinrrii însurati.
Însă abia 'intrase ginerilc în odaia !ăgăduinţii, cumpă
rînd cu cai şi cu arme această clorită plăcere de la Iraţii şi de la
rudele miresei, ce stau la uşă şi-l opreau d-a intra, abia av11se
vreme, în dulcea lor grăbire, să stingă candela, cînd nhte
tîlhari, pătrunzînd pc furiş într-acel cuib de frricire, sugrumară în pat pe Ilie şi luară cu sint> trupul mortului, pf"
mireasa leşinată şi toate sculele ce erau răsipite prin odaie.
A dot)a zi, spaima şi jalea erau scrise pe toate feţrle;
nimt:·ni nu ştia ce să zică, ce să gîndească; Mihnea 1:,ing11r
simţea în sineşi, nu mustrarea unui cuget de om, ci mulţu
mirea unei inimi de fiară sălbatică ce ~i-a îndestulat patima

,i

micioasă.

Cnii boieri şopteau, într-adevăr, dar pe ascuns
numai
ac;;~;'i la ,·ornicul Pîrn1, cum că s-ar fi 1-ărit într-acea noapte
oameni d-ai lui Stoica, credinciosul lui Vodă, ce acum ajunsese logofăt mare, strecurîndu-se pe sub cumpăt tn casp]e
răposatului Ilie comisul, c-acest omor nu s-ar fi făcut numai
ca ~ă prade bogăţiile lui, în sfîrşit, că ar fi găsit a dona zi
cămărăşeii boabe de mărgăritar răsipite chial" prin odHia
<Ic culcare a lui Vodă, <le unde un om tiptil scosese, rînd ~e
crăpa de ziuă, un trup de femeie învelit într-o rasă.
Aceste vorbe ajunseră pînă la urechile lui Mihnea. şi
puţin clupe aceea el pofti la masă pre cîţi au7,ise c-ar fi
grăit aşa.

La ospăţ, Mihnea se arătă foarte mîhnit pentru pierderea
unui aşa bun şi tînăr slujbaş ca llie. Cînd cuparul ii aduse
potirnl de aur din care bea Domnii, şi ctnd păhărniceii drtseră pe la toţi prin pahare, Mihnea se sculă, închină dnpt
mulţumit! pentru darnl şi mila dumnezl"iască şi roi;ti, cu
glas întristat, un cuvînt în care arătă cum că <•toate sînt trf"cătoare pe pămînt: tinereţe, pricopseală, sănătate, frnmusPţe
şi slavă, toate daruri ale proniii; cum că se scutură ca frunzele
toate bunurile cite ni le d~ruieşte, pentru o 1.i, milostivirt>a
cerească; dar, mai vîrtos, cum n-or să fie 1.adarnice ~i amăgi 4
lJ 5
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to.irc averi k ~i b(Jţ;1ţii le care le agonisim noi muritorii ş1
ctrc ne vin <le la zadarnica omenire?!»
Auzind aceste înţe leptc şi tîngu ioasc cugetări, bă trînul
Pîrvn lăcrima, iar ceilalţi boieri s1a11 Jll' gînduri, obidiţi.
si citeodati"i zicc:111, dîJHl din cap: <<Ade,·ărat c-.isa. ('SlC' !>)
' Ace;isti"'1 UCf·re · fu întn•rnpti't de rn< delninrii n: adnscr.i
pc mastt, în saham· de ;:rgint, un monrnin de pilaf alh şi
fumtgos.
-Poftiţi, Inaţi, hoi('ri ! - le zis!' Domnul, ~i fiecare, prrîrnl, turnt1 cn lingura din sahan; însă abia apucascri"'1 să
i;1 în gură şi s-amcsltc<', cind toţi, slrîmbîndu-se~ca dednrere de mi"'1sek, aduseră mîna la gură ~i-şi scuipară pdipsii
dinţii lor împreună cu boabe ele mărgi"'iriiar. l'nii,de chm·n·,
umblau si"'1 se scoale de la masă.
-- ~taţi pc la locuri, lioicri ! -- strigă atunci l\lihnra cu
gl.:.s tare. - Ci, nu vă zt1ticniţ i <lin gustare l Fi!'-vi"'t ,1c('asta
numai pildă la zisele melc de adinc.wri, n· k-aţi încuviinţat cu gîndul şi cu graiul; fie-vă drept îndţătură. ca nu
doare cumva să pohtiţi la bogiiţii ca la YTr1m bine mare.
Ispitele lumii sînt multe şi de tot felul, dar nu sînt spre
folosul omului; averea adimencste pc <1m, s-apoi îl scîrbrste;
aşa Şi bobul de mărgăritar, C mai marc şi'mai CU pn:ţ d;'CÎt
bobul de orez, dar sparge dinţii. Astfel cnget eu în mine, şi
dncpt aceea am vrut să aibă şi boierii IllC'i dovad,-1 plăs
muită, ca nu doare cumva, Yrcodată, să spun;'i nnm bîrfiior,
--·· lumt'a c plintt de oameni răi ! - c{1 am pohti t cn b dollînzi ... Ei ! spuneţi acuma, boic·ri domnia-n1astră, nu-i aşa
că avnţiilc-s amăgitoare?
Şi la aceste din nrmă cuvinte, 1111 zîmbct batjocoritor
i se juca pe huzC', iar logofăt.ul Stoica, rîzînd înghesuit
de strîmbărilc bieţilor ştirbiţi, se mira în gura mare cum
ele nn i s-a întîmpla.t şi lui să dea peste un bob de măr
găritar în pilaf, şi, cu o slugarnictt viclenie. făcea mare haz
<lC' gluma înrăutăţită a stăpînului său. 7
Cu atîta se sfîrşi ospăţul, clar Mihnea pricepu că .sfiala

intrase în inimele boierilor şi că prepusurilc se schimbase
în siguranţe, la ochii Pîrvuleştilor ! Deci, înainte chiar d-a
fi ochit, el trebuia să dea lovirea cea. grea. Hotărîrea o Iuafe,
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<lar îi lipseau mijloacele; Basarabii erau împrăştiaţi prin
toată ţara; <.:i îl înconjurau pîntt şi-n palat; de aceea, în casa
sa, se temea tiranul de a cere sfat chiar de la credinciosul său
Stoica, ca nu cumva, auzinclu-se vorbele lor, să prevestf'ască
cineva pe Banoveţi. Îi trebuia însă neapărat un om ca :;ă
întindă laţurile şi să pună cursele în lucrare .

•

Într-o zi, stînd cu logofătu I î L odaie, deodată el chcm;i.
un fust;iş de la. perdea:
-- ~ă ceară Doamn<.'Î, -- îi zis<.', - cheile de la pivniţă
si să-mi (kschidă.
' Fustaşul plecă să-mplinească porunca, şi Domnul cu

Stoica se

coborîră
intră,

în beciurile boltite ale palatului.
Mihnea porunci pivnicerilor să iasă şi
să-l lase singur cu logofătul; însă, din întîmplare, Dragomir, fiul Pîrvului, ce de curînd intrase printre copiii din
casă ai Curţii, şi, de curiozitate copilărească, se coborîsc
cu chelarii în pivniţă, fiindu-i teamă de dojana lui Vodă,
se ascunse încet şi pc furiş în fundul unei buţi goale, şi
de acolo, tremurîn<l de groază, e 1 putu deosebi următoarea
vorbire 8 :
- ~tii, Stoico, de cc te-am adus aici?
- Ascult, măria-ta.
~ Pe sus, în case, nu-ţi dă nimeni pas să vorbeşti ccvaşi în taină; pare că stau pf'Licţii şi trag cu urechea.
- Aşa, măria-ta; mă mir cine a _putut bănui adevărul
tlespre moartea lui Ilic şi despre cele ce ~-au petrecut aici
cu mireasa lui, care, - Dumnezeu s-o ierte! - a :;,i murit
acum pe minele maicilor.
- Păcat de <linsa, că era gingaşă şi voinică muiere;
ca o balauroaică mi se sumeţca împotrivă ...
- Ei! vezi, Doamne, toate acelea. le spune acuma lumea
întocmai precum s-au petrecut ; d-aceea bine faci să te
fereşti.
.
- Apoi doară că nu o fi blăstem ca şi d-aicea, de sub
pămînt, să iasă zvon de ceea cc vom chibzui. Ascultă-mă
tu bine; vezi că nu mai e de dus mult cu Craiovenii; au
prins ele veste de toate şi, ca copoii, adulmecă orice miş
care a domniei. Ei! pină aci! am obosit tot înghiţindu-mi
Dup,1 ce
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amarul; sînt sătul de e.tîta făţărie ! Voi, în sfirşit, să-mi
rădic piatra <lupe inimă, să mă mîntui cu totul de dinşii.
- Măria-ta eşti Domn şi ai toată puterea; porunceşte,
(:P să

facem?

Să găsim, Stoico, un mijloc d-a-i pune pc toţi dodată
la mînă, ~i atunci nici pruncul din mumă să nu scape!. ..
Aoleu, neam blăstemat de Basarabi I căci nu te iveşti acum
colea sub palrn11, mea, ca să te strivesc ca p-acenstă jiganie!--· ~i mîna lui turti cu furie, pe fundul unui butoi,
1111 păiajen cc-şi urzea în ticnă. iţele sale .
. -. Banul Barbu n-a mai venit la Curte, - adaose Stoica
clus pe gtnduri, - se vede că se teme de ceva ... Neagu a
trecut cu vînătorii săi peste Olt f nici asta nu e semn bun.
- Ştii ce? .. , Măria-ta să le scrii pohtindu-i cu politică
la scaunul domniei, iar cărţUe să le dăm în mîni de oameni
7.dravcni, cari să nu-i slăbească din vedere, D-or veni de
hunăvoie, îi prindem cu tot nemetul lor aici; iar dacă vor
simţi ceva ş-or ,·rea să pribegească, atunci mesiţii măriii
tale îi vor aduce ferecaţi. Cît despre Pîrvu şi copilul său,
îi avem mai aproape şi se pot lesne priveghea,
-- - Bine le-ai gîndit tu J mine să-mi faci carte către Barbu ~i poruncă de învîrtejire Neagului; să rînduieşti oameni
ca să nu scape din ochi pe Pîrvu. Toate să fie puse, pînă
mîne, la cale, şi Doamne ajută! Cînd m-oi vedea scăpat
~i de odrasla asta de olteni blăstemaţi, o să mi se mai veselească inima în mine. Acum chea.mă pe pivniceri şf să le
bem aldămaşul.., Noroc bun, mărc bădiţă !
-- Să-ti fie de bine, măriii-tale !
.
Pivnic~rii şi butarii se coborîră sub boltă,
- Ei! Feţii mei, - le zise Mihnea, - să trăiţi! bună
treabă mi-aţi lucrat voi aicea~ toate-s trainice şi curate:
păreţii spoiţi ; pe jos e aşternut năsip neted şi mărunt f bu~
ţi le stau bine înţepenite pe chetafîi lor: tocitorile sînt aşe1,atc frumos pe căpătîie. Acum să vă vedem şi Yinurile ! la
trageţi-mi încoa cite o cinzeacă de la cep.
Şi Mihnea mergea ~i gusta~ din bute în bute, vinurile
dt' la Dealul Mare, de la Drăgăşani, de la Săcuieni; de la
(~rcaca, pelinurile stifoase şi profire, ţuica de prune şi de

--·
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drojdii, rachiurile de sacîz şi de anason, din Chipru 9 si din
Anadol10 • Cînd ajunse spre fundul întunecos al bolfo
întrebă:
· '
· - Dar colo-n fund cc c?
· - Ia I sînt nişte buţi goale, să trăieşti măria-ta ! Dar
iaca mai înco~ce un butoiaş de vin de Drăgăşani, tocmai
de cind cu La1otă Basarab. Ce mai vin! să trăiesti măria
ta I parcă bei miere şi ţi s-aprinde foc Ia inimă.'
- Ado-ncc,ace; pune pîlnia marc şi toarnă cu vedrita,
ca să bem norocul lui Laiotă ş-al neamului său de Basarabi! - Şi azvîrlind pe gît un pahar de vin chihlibariu,
rînji ca cinele cînd vede că i se găteşte prada.
Logofătul Stoica nu apucase încă să toarne pe hîrtie
ieroglificele sale pisanii, cînd copilul Dragomir, spăimîn
tat de cele ce auzise din fundul buţii, alergă la casa tă tine-său şi destăinui planurile tiranului. Pînă-nscrat, Pîrvn
îşi rădicasc casa, ca să pribegească, ~i doi lipcani de olac
se trămiseră cu această veste banului Barbu si vătafulni
Neagu. Tot neamul Basarabilor, pînă s;i nu prir~ză Domnnl
de veste, trecuse Dunărea şi ducea jăluirilc sale la Poarta
Sultanului.
Mihnea, văzînd că acei boieri au întimpinat răzbunarea
sa, îşi înmuie turbarea în fel de fel de cruzimi; porunci să se
prade, să se arză şi să se sfărîme pînă la pămînt toate casele
~i toate bisericile lor, pc unde se YOr fi aflînd, în Curtea de
Argeş, în Tîrgoviştc, în Craiova, în Brîncoveni; pe slujitorii
şi pe preoţii lor îi căzni, şi, la urmă, închizîndu-i pe toţi
în mănăstirea Bistriţii, ce era clădită chiar de hanul Barbu
Basarab, ii dete foc de arseră toţi într-însa.
De atunci înainte tiranul, lepădînd orice văl de făţărie,
începu a face răutăţile pe faţă. Pe boieri îi omora; an1ţiile
le Jua l soţiile şi fiice le le necinstea; <lăjdii multe punea
asupra ţării. Pc mitropolitul Maxim, ce sta împotrivă la
nelcgiui1;1e sale, necutezînd a-l ucide, îl depărtă, dindu-i
solie la Curtea lui Vladislav, Craiul Un~arici .11
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!n unn;1 plecării mitropolitului, d silui pc o nepoată
:J lui. si fratele accstia, 1111 sîrb .11111me Dumitru Iacs~g. îsi

sctq>[1 ~ik-k fugind'în Ardl'al, unde aşteptă ceasut'răzb1~11c-1 ri i _J~
Se n·dc dar că I\-lihnc-a urma vi:ata sa <le dcsfrînarc- atît cu
j11p,iniţck h(licrilor cnrte:ni, cit şi cu femeile dupe afară, şi
1, ,;,t;· aceste se petreceau subt ochii Doamnei Smarande, care,
s1.tiruind toaUi ziua la furdi şi la război, la cămară şi la jic1ti\,1. p:'izind pr:1znicclc şi posturile, spovedindu-se şi făcînd
11Hn11 la rn::-itănii, trecea toate cu vederea si trăia o viată
d·. g,1;,;doai(· harnică si <le bună crcstinfL.
'
'
f n :mii domniei 1;1i Mihnea Vod.I se căsători şi fiul său
l\lircca si 111;1 de sotie pc fata lui Rarcs Vodă de la Moldova,
:,nnmc· bnrnni!a Cl;iajna.
'
AsHd tr[tia la culmea puterii şi a măririi familia răpo
s,t111 lui Ura cca armaşul, şi nu prevedea groapa ce sta căs
c;,t;'i din:1ink-i; astfel şi lupul cu puii săi pustiază codrii,
fjră d-a ui:inui laţul ce-i va înstruna într-o zi pe toţi.

11 (
COT.MEAXA.
1,

1·-u:;a e

,·11şiuoasă ...

dar e sii.miloasu ... &

en

an şi jumătate trecuse de cînd Mihnea
ţinea cîrma ţf1rii, şi boierii pribegi, - Basarabii şi alţii
cîţi putuse sft scape din mînil~ tiranului, - dupe multe
:,-;i anevoioase rugăminte, dobîndise în sfîrşit ajutor de la

Împărftţia Turcească. Sultanul Baiazit dase poruncă paşii
de la Dun:"tre c~ să intre cu oştire în Ţara Românească şi să
.1şezc în scaunul domniei pc Vlad cel Tînăr sau Vlădută,
fratele răposatului Radu Vodă.
'
Deci, în toamna. anului 1509, trei pîlcuri de oaste turu·asd't sta gata. să treacă Dunărea, din care unul, sub poruncile lui Neagoe Basarab, răzbi mai naintc de celelaltcîn
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Oltenia, şi acolo se adaose cu pandurii şi cu vînătorii ce veneau cu bucurie să se închine la vechea lor căpetenie.
Toate acestea se auzise, dar nu lămurite, la Curtea lui
l\lihnca, şi Domnul socoti de folos a trămite în cercetare
prcstc Olt pc fiul său l\Iircea, cu vreo cîţiva aprozi credincioşi, dindu-i şi pe logofătul Stoica ca să-l însoţească.
Mircea, tcmîndu-sc a merge d-a dreptul în Rîmnicul
Yîlcii :;;i ne-voind a trage nici chiar tiptil la gazdă în oraş
mai nainte de a fi aflat ce se petrece pe a,colo, se opri la
mica mănăstire Cotmcana, puţin mai~~jos de frumoasa
Vale a Luminilor, pe Topolog. Sfinţise soarele din dos11l
piscurilor (07,iii, cînd el poposi în pacinica văkca unde stă
pilitrt mănăstirea, ca un cuib între munţi. La poartă er:t
un turn ce acum s-a dărîmat: ograda, încinsă cu ziduri,
înfătisa pc dinîntru patru siruti de chilioare cu tinde
lungi 'şi arcuite; în mijloc se ~fla o bisericuţă.13
Aprozii aşezară vro două-trei corturi în curte; iar feciorul de Domn ~i credinciosul Stoica, dupe o cină de sf'hastrn mai mult decît cumpătată,merseră să se odihnească
în chilia stariţului, cc slujea de arhontărie.
- Părinte, cînd va toca de noapte, să tread't cu toaca
pc h uşa noastră, ca să mergem şi noi la biserică, - Y.i~c
l\lircea călugărului ce-i însoţise cu felinarnl, <le la trapezărie pînă la sălaşul lor.
Călugărul se gătea să se ducă,
- Blagosloveşte, părinte, - îi spuseră călătorii.
- Domnul să vă blagoslovească, feţii mei! - şi tră~
gînd nşa chiliii, o închise cu clanţa.
Abia. apucase însă să-i fure somnul, cînd, dodată, o
sumedenie de călugări cu rasele nencinse, cu pletele si
bărbile zbîrlite deteră năvală în chilie şi-i deşteptară, c'u
aceste vorbe spuse pe sărite:
-Fugi, măria-ta,scapă-ţi zilele! ... Ne-au călcat hoţii! ...
Sint la poart~ o m'ic şi mai bine de haramini levinţi,
cn săneţele gata de foc şi cu paloşele goale ... Zic că sînt ai
lui Neagoe Basarab, şi cer să te dăm pe măria-ta ... l•ă-ţi
pomană cu noi; fă ce-i face şi ieşi de aici; că e vai şi jale
de măria-ta şi de biată mănăstire I
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Aceste cuvinte, spuse pe nerăsuflate şi de mai mulţi
care sperie şi ameţi pe ticniţii ~i

<lodată, făceau o larmă
somnoroşii călători.

-·- Cc ziceţi? cum? ce e? - întrebau ei uluiţi.
Dar pricina era netedă: Neagoe, aflînd în Rimnic că
Mircea, fiul lui Vodă, ar fi mas de conac noaptea pc ascuns
la schit la Cotmeana, se răpezise cu vînătorii săi şi năpădise
pe la miezul-nopţii, cerind să-i deschidă porţile: călugării
s-au temut să nu le facă vreo stricăciune de va găsi pe vrăj
maş în zidurile lor; de aceea, plini de spaimă, îndemnau
pe Mircea să fug[l.
-- Dar pc unde? - întreba acesta, - <le vreme ce ziceţi
că lotrii stau la poartă.
- Iată, p-accastă fereastră, - îi răspunseră, ară tîrd u-i o crăpătură îngustă ce da în partea pădurci.
- Fuga e ruşinoasă!. .. - cugetă prinţul, zăticnindn-se
la ideea de a fugi fără de împotrivire.
-- Dar c sănătoasă! - adaose înţeleptul Stoica.
În minutul acesta, strigătul: «Foc! dăm foc la mănăs
tire!. .. •>, repetat de mai multe sute de glasuri, făcu pe călu
gări să-şi piardă cu totul minţile; ci împinseră pe bietul
l\iircea desculţ, fără căciulă, numai în cămaşă şi cu brîul
tîrîind14 , pînă la fereastră şi-l îmbrînciră jos. Stoica sări
dupe <linsul.
Ş-am îndoi, în întunericul nopţii, o luară d-a fuga prin
})ă<luri.

Călugării, mîntuiţi

lor oaspeţi, deschifuria intrării, unii
dintr-aceştia apucase pe nevinovaţii călugări de barbă,
dar Neagoe se rJ.pezi, încruntat ca paloşul, la dînşii! - •<Să
nu stricaţi pe nimeni!-> - strigă el în gura mare, şi curtea
se umplu de oaste.
Aprozii lui Mircea, văzîndu-se împresuraţi d-atîta gloată,
unii se predară de bunăvoie, alţii, ccrcîndsă stea împotrivă,
căzură sub numeroasele loviri ale duşmanului.
Neagu puse să cerceteze prin chilii, prin pivniţe şi, ncafllnd pe nimeni, crezu c-a fost amiicrit; vînă.torii lui aprinseră focuri în curtea mănăstirii şip-afară, şi, dupc verinicnl
de

primejdioşii

seră porţile pandurilor învierşunaţi.

in
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obicei de popas al românilor, puseră căldarea ele fiertură în
crăcau şi-ncepură să povestească basme şi zicători glumeţe.
Cînd tocă de otîrnie la schit, Neagoe intră în biserică.
&(• incbină

cu smerenia unui făt de Domn cuvios, si, la iesire
\':irsă în mîna staritulni un pumn de bani de ;nr ca 'să-i
fie spre pomenire. '
'
--- Să-ţi dea Domnul slavă şi mărire ! - zise călugărul,
cu faţa luminată de o cucernică lăcomie, şi ceilalţi şop
tiră: <,Amin! 1,
J>in-7.i-de-dimineaţfl Basarabul îşi rădică tabăra şi
&e întoarse în Rîmnic.
Pc cînd la Cotmeana se petreceau acestea, ~lircf'a şi
Stoica urmau prin păduri calea lor cea rătăcită; 11lini de
gron{L şi temîndu-se încă să-i fi urmărit, ei fugeau tot înai ntf·, spcriindtVie de orice zgomot, de orice ~oaptă, de frunzdf' ce fişiau pc cracă, de vîntul dimineţii ce mătura uscă
ttuile, de broasca cc sălta în mlaştină, de vătuinl ce zbughea din iarbă. La fieşce sunet ei se ascundeau în tufe-,
ş-apoi frigul umed al nopţii de toamnă îi făcea să pornească
de iznoavă, desculţi şi despuieţi. Multă vreme ri rătttciră
pe poteci ~i pe cărări pierdute, pînă ce deteră într-un drnm
rnare.
Atunci, de mai multe ori se întîlnirtl cu cete <le ostaşi
cc· mergeau, şuierînd din frunză, către Olt; <lar frica îi făcea
sI se pitească între bolovanii drumului şi să-şi oprească suflarea pînă-i vedeau depărtaţi.
Astfel petrecură toată noaptea; însă mîna dumnezeiască
îi puse pc calea dorită; cînd se revărsa ele zori, <lrumqii
pricepură că sînt aproape de Curtea de Argeş.
Se r{isipise pîcla dimineţii, şi soarele se înălţase vesel
ca d-un stat de om pe cer, cînd ticăiţii călători ajunseră în
ct"ta te, dobol'iţi cu totul de osteneală şi de feluritele încer~
cări a le acestei groaznice nopţi.
Sosirea lor şi vestea ce aduceau pricinuiră o nouă jale
în palatul domnesc. De cu noapte începuse de prin toate
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părtile să vină

stiri cum că turcii ar fi trecut Duni"trca la
Giu'rgiu, şi, la u~mă., că Basarabii ar fi intrat cn o:-iste şi cu
Domn nou de b Împărătie în Bucnr('sti ; în sfî"rsit, că un
nor de turci înainta c{1 mers grabnic ca hkt[stele spre
Curtile domncsti.
.
Auzind toate acestea, Mihnea trămise să a<lune în gr;ib'
boierii la svat; dar pe unde se duceau aprozii să-i cheme,
veneau îndărăt cu răspuns, care că pribegise peste noaptc,
care că de cu scară plecase să întîmpinc pc turci la Bucureşti. Trămise atunci să strîngă în curtea palatului puţina
o7tirc Ct) se afla şezătoare la Argeş; dar toatrt se răsipise
sau apucase să treacă peste Olt, la Neagu Basarab,
Copiii din casă se răspîndisc fiecare pc la părinţii săi,
astfel încît Mihnea se văzu deod:Ltii năpustit de toaUi C11rtea
şi de toatrt oştirea sa, singur cu ai săi şi cu cîtev,t hătrine
slugi părinteşti.
Atunci sîngelc se aprinse într-însul şi turbarea îi coprinse
snfktnl, în minutul acela cînd oricare altul s-ar fi dcsnădăj
duit. În zadar se oţerea împotriva răstriştii şi ci"tta în capul
său în(icrbîntat un mijloc de împotri\·ire. Toate erau mute
la al său glas, toate în preajmă-i stau mJrmurite şi reci ca
ghcaţ:t; nici o fiinţă nu se aprindea la focul cc ardea
într-însul. În 1,'.tdar umbla cu pas răpcde prin odăi, ştergîn
du-şi suJo:i.rea de pe frunte, şi izbea cn pumnul în păreţi,
răcnind: - (< ~u; nu se poate să cază într-astfel l\Hhnea !
Săriţi, la mine, copii!>>- Dar nimeni nu venea, şi numai
bolţil•; răspundeau cu urlet la rttguşita sa chemare.
~Iircca şi Stoica încă nn ieşise din a lor amorţeală; spaima şi oboseala sleise cu totul sîngclc într-înşii. Ei şedeau
încremeniţi pe laviţe, cu capetele pc mină, cu ochii turburi
şi holbaţi; semănau a fi pierdut orice simţire.
Domniţa Chiajna, care peste vreo cîţiva ani avea. să fie
eroina de la Şerbăneşti, sta lingă <linşii, ccrcînd a-i îmbăr
băta, şi-i suduia cu aspre cuvinte, adtînclu-lc că datoria
lor este să alerge prin cetate, să- a.dune de pre unde vor putea luptători şi să vînză cu al lor sînge cinstea tronului şi
a neamului lor.
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Zadarnice poveţe! Cînd erau părăsiţi ck toată boierimea, de toat{L oastea şi <le tot norodul, unde erau ci s{t mai
g-ăseascii apărători?

În împrejurări ca acestea românul c mai înţekpt; el

un-şi prinwjdnicştc zilele pînfL cîncl nu vede cîtn~i de puţină nftdejdc de izbîndrL; atunci, mai bine se tragi' înapoi,
ca la urmft să poată sări mai departe.
Aşadar, potolindu-se şi văzînd, în sfîrşit, crt nu c prin
putinţft a sta cu arme le împotriva cotropitori lor, Mihnea.
porunci să i se g.Ueascft de plecare. Atunci ai fi Y:"izut pe
toţi, slugi şi stăpîni, cu fcţilc pălite, cu ochii sticliţi, alcrgînd prin odăi, rădicînd avuţiile don111t·şti în lăzi şi în

boccele, ca să le încarce, îmbrîncindn-sc, împicdecîndu-se
şi mai rău într-acea pripii dcsnft<lfij<l11iti'i.
Cînd se sfîrşiră pregătirile, Doamna ~mara nda şi Domniţa Chiajna se urcară jalnice în răd,·a11, una - umilită ca
nn voinic ce s-ar ve<lea silit să fug{t dina infra vrăjmaşu lui,
fftră d-a se lupta; ccalaltii - oftînd dnpe casa ci aşa frumos
direticatft, <lupe cămara-i aşa plină cu _nwrindc, dnpe trîmbcle de borangic neţesute şi clupe bogaide cnsături rămase
pc gherghefuri.
Mihnea, tînărul l\Iircca, Stoica si cîtiva crcdinciosi slujitori umblau călări pr de laturile răch:anului, trişti ~i ofiliţi ca osîndiţii ce au apncat calea ocnii. În urmă-le vent>a
un chervan mare modncse, plin pînă în coYiltir ele siprturi,
care dncca pc drumul hljcnc.:.-ici bog[1ţiilc lui Mihnea Vodă.
Ei apucară spre munţi şi trccurr1 graniţa în Ardeal.

l \'

SlB[{
•S;i ~!ie tot 0111111 că am omor·ît
Jl/ il111u1 Fodii ! ,,

PtJ

Cit ajunse în Ardeal,- într-acea ţară unde
atîtca neamuri ră~boinicc, unguri, saşi, români şi sttcni, stau
în~hcsltite şi în veci gata pc n;ajbă, - gîndul cel dîntîi al
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Domnului mazilit fu să striugă o adunătură <le oameni cu
simbrii, în capul cărora să. meargă să-şi ia domnia înapoi.
Planul său nu izbuti; oştirile lui Vlăduţ îi răsipiră simbriaşii, şi el atunci se duse să se aşeze, cu toată familia, în
Sibii; dar inima lui încă nu era înfrîntă şi capul lui se muncea mereu cu ideea d-a redobîndi tronul. De aceea trămise
pe Stoica, cu bogate daruri, în Visegrad15 , la Craiul Vladislav
al Ungariei, ca să-i arate plîngcrile sale împotriva boierilor
ţării şi să-i ceară totdodată ajutor şi ocrotire.
Vladislav, linguşit <l-a vedea atîta supunere din partea
unui Domn român, îi răspunse printr-o carte măgulitoare,
în care îl numea << bunul său frate 1> şi-i făgăduia că-l va sprijini cu oaste în primăvara viitoare, îndatorindu-1 însă să
primească legea catolică şi să-i închine Ţara Românească,
unind-o prin lege şi tractaturi de supunere cu Crăia Ungariei. Zîmbitoarea nădejde a puterii făcu pe Mihnea să
primească toate aceste învoieli umilitoare. Lege, familie,
avuţie! ce n-ar fi jertfjt el oare acum pentru o sîngeroasă
răzbunare?!
Ah! ce sălbatică

veselie ii umplea sufletul, cînd, printre visele viitoarei sale măiiri, zărea capetele Basarabilor
înşirate în ţepe la porţile-i domneşti I
Vremea d-acum însă cerea ca s-ascundă asprele aplecări
ale inimei sale şi să stea cu zîmbetul mulţumirii în veci gata
pe buze, pentru orice semn de compătimire sau de cinste,
pentru orice făgăduinţă de ajutor.
Craiul Vladislav scrise totdeodati"t orăşenilor din Sibii,
poruncindu-le ca pe <,;.\lihnea Voievodul, pe ai săi şi toată
casa şi neamul lor, nebîntuiţi, siguri şi fără împiedicare,
să-i ţină acolo, în mijlocul lor, şi în cinste să-i aibă; preste
acestea, pe toţi să-i apere şi să-i ajute şi să fie datori în tot
timpul a le prinde parte, nici să cuteze altmintre]ea a
lucra >>. 111
Această crăiască. carte fusese citită în mijlocul pieţei
mari de către magistrul oraşului, şi toţi «înţelepţii luă
tori de seamă şi credincioşi ai Craiului iubiţi>> sibieni se
făgăduise să împlinească cu credinţă, luare de seamă şi înţelepciune poruncile iubitului lor Crai.
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De atunci înainte, l\lihnea, pus sub

credinţa

de

obşte

~i bote..:at în legea catolică, cu mare pompă, dinaintea sibie-

nilor papistaşi, fu privit ca cea mai însemnată persoană din
cetate. Norodul îl cinstea, îl iubea şi se închina la dînsul:
adevăr c că nimeni nu putea fi mai milostiv dC'cît Domnul
român. În toate zilele, magistrul oraşului, Io~n Agota, şi
jndcţii şi juraţii, ,·encau să cerceteze de trebuinţele prinţu
lui. În casa lui, comitele de Tc.mişoara, loja de Şom, tJă
mis acum în părţile Bîrsci, nobilul Ioan Horvat de Vingart
şi toţi grofii şi nemeşii din Sibii şi de prin prejur alcătuiau
o Curte care se bucura de bilşugul şi de traiul domnesc al
Voievodului mazil. La mese şi seara în adunări, Mihnea le
povestea jafurile şi prădările boierilor, duşmanii lui, şi
lesne-crezătorii săi ascultători se mirau, în simplitatea lor
săsească, ce oarbă ţară e aceea cc se dă în mina unor astfel
de tîlhari şi leapădă. un Domn, care, străin şi pribeag, în
cîteva luni numai, umpluse Sihiiul de bunătăţile mie.
Un biet poet Jatin, Ioan Salius, ce se bucura şi el de cinstea dea fi printre numeroşii oaspeţi ai prinţului, începuse
a pune pe versuri laude le sale, arătînd vechea slavă. <m neamului său <lomnesc, întinsa lui stăpînirc, dreapta-i străşni~
cie împotriva prădătorilor ş-a furilor, rîvna lui d-a uni crcş
t inătatca subt o singură cruce, dorinţa-i d-a scăpa Bizanţul
de păgîni, urîcioasa viclenie ce-i răpise tronul, tocmai cind
era în mijlocul tăriei ş-a &rrămezilor de aur ... 17 • Însă. atunci
dnd era poetul să-şi pornească Pegazu11s pe căile zîmbit!fare
şi înflorate ale viitorulni, cînd era să cînte glorioasa rcdo-bîndirc a tronului, ce se apropia, şi stH;Î ia plata cm·enită
inspiratelor sale strădanii, o împrejurare cnmttt cnrm[t
deodată str:'Uncitoardc ntLdcjdi ale Domnului şi ale lingu~ itorilor săi.
' Sederea lni Mihnea în Sibii strînsese acolo mai multi
oameni ce purtau Cll dtnşi Î cîte O ,·eche răzbunare, şi cari,
plini de jalnica aducere aminte a trecutului, urmăreau ca
piaza-rea pe îmblînzitu l tiran.
Nemilostiva ursită sau pronia răsplătitoare frtcuse ca
aceşti oameni să se întîlnească, să-şi destăinuiască unul altuia aceeaşi ură şi împreună să chibzuiască a lc,r răzbunart-.
>}
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În casa lui Danciu 'fcpeluş stau adunaţi într-o scară trei
oameni. Unul, <le vîrstă mczie, purtînd îmbrăcăminte ungureşti, arc un obraz pe care se citeşte o prostatică rîvnire la
măriri; acesta e stăpînul casei, fecior de Domn şi neîmpă
cat duşman al lui :Mihnea, carele se suise pe tronul hotărît
lui de Vladislav, şi acum încă îi răpise sprijinul ocrotitorului său. Al doilea e un boier bătrîn de 'fara Românească,
cu barba albă si cu fruntea înorată de o veche mîhnire; acela. e Rad ul, si)ătarul din Albeşti, a cărui fiică, Ilinca, fusese jertfită cu atîta cruzime de către fostul Domn, chiar în
noaptea ci de cununie.
1n sfîrşit, un tînăr purtînd zeghea sîrbească ţine mîna pe
hangerul de la brîu, pare c-ar fi gata să spele în sîngelc tiranului necinstea unei surori silui tă <le <lînsul; îl cheamă
Dumitru Iacitg şi e nepotul mitropolitului l\Iaxim.
Ei se par a fi dupe o lungă sfătuire; iar bătrînul boier,
întinzînd cu încetul mina într-un vas de aur ce sta pe masă,
scoase dintr-însul o hîrtie îndoită şi citi cuvîntul: <<Hangerul!•>
lacşăg săi t,l de bucurie, strigînd:
- E al meu!
Ceilalţi doi răspunseră i
- Dumnezeu să te ajute !
Radul, posomorit, aruncă în foc o altă fîş1e, pe care
scria: <<Ştreangul!•>, şi Danciul rupse cu necaz una care
zicea: <<Otrava I>>
Fără de a mai spune o vorbă, ci se despărţiră.
şi praznic mare al sintului
Grigore. Toată obştea cuvioasă, muieri şi bărbaţi,
asculta cîntările latineşti ale băratului şi răsunetul măreţ al
organului. Pe piaţa mare, dinaintea bisericei, nu e nimeni ;
d-o parte se vede numai un zid boltit; de cealaltă, un tufiş
de pomi îndesaţi.
Acuma. slujba s-a sfîrşit; creştinii, îmbrăcaţi ca de săr
bătoare, ies de toate părţile, făcîndu-şi cu aiasmă semnul

A doua zi era 12 martie 1510

Papă
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crucii pc frunte, şi se răspîndesc pc la casele lor. Mai în
urmă de toţi, şi umblînd cu pas greu, se coboară treptele de
piatră ale catedralei, Mihnea Vodă, însoţit de ncdeslipitul
său Stoica şi de Ioan Horvat de Vingart; 19 contoşul Domnului, sur şi lung, cu ceaprazuri de fir, e deschis la piept şi
lasă să se vază o scumpă blană de samur, la fel cu căciula de
pe cap. Nimeni dintr-înşii nu poartă arme într-o zi mare ca
aceea.
- Frumoasă si mărea tă slujbă! - zise Domnul către
Horvat.
'
'
- În curîncl se vor bucura de dînsa şi pămîntenii
măriii-talc, cînd cuvioasa-ţi rîvnă îi va adăpa la izvorul
adevăratei credintc.
- AşJ. C, negreşit. Ştiu bine că voi întîmpina oareşicare
anevoinţe, piedici şi zavistii; dar lăsaţi-vă pe mine, - zise
el, zimbind în silă, - voi purta crucea în mină de fier. În
zadar vor încerca boierii si mai ales blăstematii de
Basarabc,-ti...
'
'
Atunci, sărind ca un trăsnet clin tufiş, un om se răpezi
la el cu hangerul în mînă şi, în iuţeala izbirii, îl pironi cu
fierul drept în pietrele bolţii de pe piaţă. Abia avu vreme
Mihnea să-i zică cu o mirare plină de dispreţ: - «Tu cine
eşti? >> - şi, pierzînd orice simţire, căzu mort pe brînci. Hangernl, izbindu-se de lespezi, îi pătrunse coastele şi ieşi
sîngerat prin spate.
Tovarăşii lui 1\lihnea rămaseră încremeniţi de spaimă,
şi ucigaşul se făcu nevăzut; dar peste cîteva minute un om
striga în gura mare din clopolniţa bisericei: <<Să ştie tot
omul că am omorît pe Mihnea Vodă!>> 20 • Acela era Iacşăg.
La acea semeaţă şi groaznică strigare, ce se răspîndise
ca o furtună prin tot oraşul, norodul întreg se turbură; începură a trage clopotile, şi cetăţenii, prin case, îmbrăcau
zeaua de sîrmă si coiful de fier si se înarmau ca la o man•
primejdie. Adunaţi toţi d-a valma şi cu zgomot pe pia'
mare, ei priveau cu jale la strălucitul răposat, cînd strigi:$
turbate ale lui Iacşăg şi vaietele familiei domneşti ce '
în grab' pe locul de omor, întărîtară mînia norodul'
cetăţean mai aprins şi mai îndrăzneţ, dibui pe ucig:129
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nul cel înalt şi cu o împuşcătură îl lovi drept în cap. 21 Trupul lui hcşăg căzu sfărîmat pe pietre.
Acesta fu semnul izbucnirii.
- Săriţi pe ucigaşi !. .. zbierau toţi din toate părţile.
- Danciu şi Albescu au fost înţclqi cu tîlharul acesta I
- strigă Stoica după treptele bisericci, prcsupuind acum
tainica lor tnfrătire.
- Pe dînşii, 'copii I... Ei au ucis pe bunul Domn! pe
milostivul Mihnea I... pe tatăl sărmanilor! !.. . pe fala
Sibiiului ! ! I... Pe <linşii, copii I daţi, daţi năvală!. ..
Aceste strigăte, repeţite de mii de glasuri, porniră gloata
cu volbură dupe piaţă, şi toţi se răpeziră la locaşele
bănuiţilor omorîtori.
Acolo se petrecură groaznice măcelării 22 ; pe toţi din casă,
stăpîni şi slugi, îi sfîşie norodul învierşunat, şi trupurile
lor, trunchiate şi tîrîte prin ţărîna uliţii, le azvîrli, ca stîrvuri, afară din cetate. Astfel uneori soarta îneacă în acelaş
potop pe vinovat şi pe răzbunători !
Abia noaptea aduse ceva linişte în oraş, dar cetăţenii
rămaseră armaţi, ca să ducă a doua zi cu cinste trupul lui
Mihnea Vodă pînă la cel din urmă al său sălaş, în biserica
Sîntei Cruci de la Dominicani 28 •
Sibiiul amăgit plînse multă vremt pe CTUdul tiran căruia
dincolo de Carpaţi îi zicea <<Mihnea cel Rău ll. Judecătorii
Curţii crăieşti făcură cercetare asupra acestor nenorocite
împrejurări, şi familia Domnului r..1.mase, cinstită şi apă
rată, în Sibii, pînă cînd soarta armelor, iarăşi protivnică,
o sili să treacă la Ţarigrad.
Mircea Ciobanul a fost Domn al ţării mulţi ani dupe
acestea, şi mai mulţi Domni din neamul Dracii armaşului
din :Măneşti au stat, la deosebite vremuri, pe tronul ţărilor
noastre.
B1tG14reşti;

1857.
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DOAMNA CHV\.JNA
1560-1568

I
MOR~IÎN'TUL

Clopotele bisericei domneşti din tîrguleţul
cu glas jalnic şi treptat; iar de sus, de
:PC colnicea dealului dempotrivă, le răspundea, cu răsunet
tînguios şi depărtat, mica turlă rătunjită a oisericuţei lui
Bucur.
Era pe la sfîrşitul lui fcvruarie, anul 1560, şi de curînd
se adusese în oraş trupul Mircii Vodă, cel poreclit Ciobanul, care, la 25 ale lunci, murise pe drum, cînd se întorcea
din Ardeal 1 ; ori că boierii pribegiţi acolo, pe cari el se-ncercase, cu făgăduieli mincinoase şi cu viclene jurăminte, a-i
înapoia în ţară 1 -i urziseră cu otrăvuri pieirea, ori că Dumnezeul milostiv se-ndurase în sfîrşit de nevoile bieţilor creş
tini împilaţi de acest crunt stăpîni_tor şi .hotărîse acum ceasul asprei sale judecăţi.
De patru ori:a Mircea fusese aşezat Domn cu sila în ţară
de Poarta turcească, şi numai hulă şi ură îşi ridicase asupra-şi prin năpăstuirile sale; iar mai ales pe boieri-i bîntuia
şi-i muncea cu răutate, ca doară să le plătească cu amar şi
cu chinuri omorul tătîne-său, Mihnea Voievodul, şi lunga
izgonire a neamului său, şi pizma lor cea nemblînzită. Drept
răzbunare, mulţi dintr-înşii căzuseră sub sabia beşliilor,
mulţi, iar, fugăriţi în Ardeal, aşteptau acolo să le vină şi lor
rîndul pe roata schimbătoare a soartei româneşti.
Se-nţelege dar că cu moartea Domnului trebuiau acum
să le renască nădejdiile şi să se asmută ale lor nalte rîvniri.
Însă Mircea îşi dase obştescul sfîrşit pe scaunul domniei,
în mijlocul tăriei sale; deci toată măreaţa pom;-:;ă a unei
domneşti înmormîntări umplu tîrgul, la a sa pristăvire, de
o jale adîncă şi-ngrijată.
Noua Curte domnească din Bucureşti, clădită printre
sălciile de pe malul stîng al Dîmboviţei şi-nconjurată de
Bucureştilor băteau
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ţepene ziduri cu creste-nalte şi cu înguste ferestrui de
meterez, l'ra plină de o gloată posomorîtă, pe care abia o
ţin(:a în strunft un şireag înclcsat de dorobanţi şi de aprozi.
Sus, în casele domnc"ti, al căror lat acoperis de sindrilă
se-ntindea jur-împrejl;r cu strcşinc largi şi rc~·ărsate, stau
adunaţi, cu o cucernică sm~~rcnic, împrejurul trupului împodobit al răposatului, toate căpeteniile ţării.
Preoţii se coborîră mai întîi pe scară şi începură, cu
obicinuitul viers alene, cîntecelc de îngropăciune; de două
lature se întindea oastea pedeastră, cu prapurelc plecate,
cu săneţile în jos. În mijlocul ei mergeau cerniţi boierii de
taină, unii purtînd p-ai lor umeri sicriul luminatului mort,
altii ţinînd pe mîni plioapa, pc care sta încrucişate sabia
şi 'buzduganul domnesc; îndată apoi, călcînd cu pas sigur
şi apăsat, venea văduva răposatului, Doamna Chiajna, pc
al căreia chip, în veci încruntat, nimeni nu putea dovedi pă
surile inimei sale; părul ei începuse a cărunţi, dar trupul
său era-nalt, portul ei drept şi falnic, ochirea-i, straşnică
şi hotărîtă; capu-i căta mîndrn în sus, fără grijă şi fără sfi:ală. Pentru cea din urmă oară ea îmbrăcase albele podoabe
si vălul de beteală ale miresei, ca să ducă pe sotul ei lavecinicu-i lăcaş, căci <lupe ziua aceea văduva nu' mai scotea
vesmintele cernite. Asa era obiceiul vechimei.
'La dreapta ei umblau doi coconi tineri, ca de 14 şi 15
ani, cu haine negre şi cu feţele obidite. Aceştia erau moş
tenitorii, acum sărmani, ai lui l\Iircea. Cel mai mare de ani,
Pătru, beteag şi mărunţel la boi, înainta cu greu, sprijinindu-se într-o cîrjă; fratele său Alexandru îl însoţea; şi
amîndoi, plînşi şi tăcuţi, semănau duşi pe jalnice gînduri.
D-a stînga Chiajnei, două copile, ceva poate mai în
vîrstă decît fraţii lor, dar îmbrobodite în marame negre,
ce le ascundea cu totul obrajii, dovedeau numai prin suspine şi prin plînsori năbuşite adînca lor durere.
Dupe tînguioasa familie, alaiul se prelungea cu toţi oamenii casei, amestecînd, cu sunetul jalnic şi slăbănogit al
tobelor, văietările lor, - cu călăraşii domneşti, ce se îngrijiseră a face la caii lor lăcrimarea ochilor cu praf de puşcă 3 ,
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şi, în sfîrşit, cu tot norodul oraşului, ce umbla cu ca.petile
goak. pentru jălirc.
Afaiul colindă ulitele povîrnite ale micului orăsel ce
abia atunci începuse, riumai pe malul stîng al gîrlei 4 ; a se
împlini ici cu gardul unei colibe de vecin, mai colo cu ulucele nnei căscioare de brăslaş ori de scutelnic, mai dincolo
cu zi<lurile unei case de boier sau de boiernaş ajuns; trecu
şi prin piaţa marc, unde şetrele precupeţilor, scaunele mă
celarilor şi tarabele gelepilor turci, armeni sau greci erau
închise în ziua aceea, şi se întoarse iarăşi în Curtea domncasd'L, unde răsunau clopotile bisericei, pe care o zidise
.chiar Mircea Vodă Ciobanul5, şi în care, dintre toţi Domnii,
el mai întîi s-a îngropat.
Toţi pe rînd intrară în sîntul lăcaş; năsălia fu aşezată
jos, chiar lîngă strana domnească; se zise prohodul, şi slujba
se urmă toată <lupe rînduiala sa; dar cînd, pe la sfîrsit,
începură arhiereii, apoi slujbaşii cei mari şi cei mici să' se
apropie de mort şi să-i sărute mîna dreaptă şi crucea
dintr-însa, cîţiva boieri, mai mult tineri şi noi poposiţi în
biserică, ai căror cai şi arme se auzise tropotînd şi zornăind
p-afară în vremea slujbei, înaintară cu semeţie şi, puindu-se
drept în faţa sicriului, începură să strige în gura mare
către obştea spăimîntată din biserică:
-- Fie-vă ruşine, măi fraţilor, să vă spurcaţi buzele pe
aşa mîni pîngărite ! Scîrbă să vă fie a pleca capul la trupul
unui om care a fost urgia oamenilor şi biciul Satanii !
- Oare nu vă e destul că, pre cit a fost tîlharul acesta cu zile,
el a hălăduit în domnie atîtia mari de ani; ba încă v-ati colăcit, ca tîrîtoarele, la poaiele lui şi i-aţi lins laba cei. mohorîtă, pe care nu cutezaţi a o muşca? !-Acum, încaile, prindeţi fa inim;1 ! lepădaţi-vă jositoarea slugărie! Vedeţi că
ochii i s-au stins; coardele puterii sale s-au rupt; acum cel
puţin îndrăzniţi şi voi a face ca mine, Badea cluciarul, şi
ca tovarăşii mei, toţi boieri ai ţării, pe carii năprasnica silnicie a Ciobanului ne-a ţinut alungaţi pe la străini. Veniţi
şi vă plecaţi crucei mîntuitoare, ce cu drept o smulg din
mînile nelegiuitului; iar stîrvul lui scuipaţi-I ca mine şi
azvîrliţi cu pietre într-însul!
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La aceste vorbe îndrăzneţe. însoţite cu fapta, toţi răma
seră încremeniţi de ciudă. Chiajna singură se răpczi către
cutezătorii tineri, şi cu ochirea-i fulgerătoare îi opri în loc:

- În laturi, mîrşavilor!-strigă ea cu glas puternic. Asta vă e, biet, vitejia, neruşinaţi păgîni ce necinstiţi un
mormînt? I Spuneţi, ce ştiţi mai mult a face, mişeilor, une 1titori de rele, iscoditori de dezbinări. ce priviţi de subt
ogheal6 păsul ţării şi alergaţi, ca dulăii. la pradă? I Ce? I
Oare socotit-aţi voi că, unde a răposat Ciobanul, o să ră
mînă turma în ghearele voastre, ca să o jăfuiţi dupe cum vă
place? I Hei! măre băieţi, mai va pînă atunci I Mircea s-a
dus, dar fiul său a rămas, şi Chiajna îi e mumă şi va şti
să-l apere de voi!
Ochii pribegilor se-ntoarseră către Pătru, pe care Doamna îl asăta cu degetul, zicînd acestea; dar cind văzură
trupul mic şi gîrbovit al tînărului, un zîmbet de dispreţ le
înflori pe faţă, şi Badea cluciarul adăogi rîzînd:
-Aolău I vai de biată moşie, dac-o fi să-i meargă tOl:ltă
seama şoldîş, ca Făt-Frumos ăl ghebos I Dar tacă-ţi gura,
nu vorbi de pomană, jupaniţă, el dor nu vom rămînea, să
rac de noi, rlsul lumei, că adică nu s-a mai aflat dintre
noi altul mai vrednic de domnie decît ăst pitic slut şi şchiop I
Rîseră boierii cu hohote; dar Chiajna, turbat! de mînie.
smulse c-o mină vîrtoasă de pe plioapa sicriului buzduganul
şi sabia domnească, şi dtndu-le în mînile flu-său:
- De e şchiop şi mărunt. - zise ea, - iată cîrja ce-i
va sprijini betegia, şi iată paloşul ce-l va înălţa cu capul
mai presus de toate capetele voastre I Dar nu plătiţi vorba
ce o pierd cu voi. - Pe ei, copil! - strigă îndreptîndu-se
către lefegii, şi întorcîndu-s@ la preoţi: Sfinţiile-voastre,
urmaţi-vă datoria J
Atunci, zăngănitura ostaşilor ce dau năval!i, Ianna gloatei turbate. ce se îmbrîncea, clntările preoţilor zorind a
sfîrşi slujba, sunetul clopotelor, izbucnirile tunurilor, fă
ceau toate la un loc un vuiet încurcat. un fel de luptă amestecată, din ca.re fieşicine căta să-şi scape zilele, astfel încît în puţină vreme se strecurară toţi, şi biserica rămase
deşartă.
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•
In mijlocul

liniştei

ce urmase acelui zgomot neobicinuit,
un tînăr, la chip mîndru şi plăcut, ieşi dintr-o strană afundată, unde el se ascunsese cu inima pătrunsă de o cucernică jale. Un mintean negru cu găitane de fir, cioarici la
fel, cu pajeri pe genunchi, o mantie scurtă pe umeri, cizmenalte în picioare, cu pinteni de argint; la coapsa un Faloş
scurt şi drept, şi-n mină o ţurcă de samur cu surguci: iată
îmbrăcămintea sa.
El umbla să iasă din biserică, cînd, pe ţărîna încă gră
mădită a noului mormînt, zări o femeie zăcînd înfăşurată
într-o lungă maramă de zăbranic negru; se apropie, pipăi o
mină mică şi rece, ridică marama dupe obraz şi, pentru
întîia oară, inima-i simţi, la vederea unei necunoscute, fiorii ce dă primejdia unei fiinţe iubite. Niciodată pînă atunci
el nu văzuse aşa fragede şi dulci trăsuri tn luptă cu suferinţa; niciodată sufletu-i nu se umpluse de o mai vie şi mai îndoioasă îngrijare pentru o viaţă scumpă şi dorită. Sta îngenuncheat şi coprins ca de un farmec dinaintea acelei zîne
aromite, şi vinele-i băteau cu iuţeală, şi suflarea-i se revărsa
din sinul său, pare c-ar fi vrut să împartă cu dînsa vîaţa
ce în pieptu-i se îndoise.
Cu-ncetul, tînăra copilă îşi veni-n simţiri; ochii ei albaştri clipiră sub lungele-i gene bălaie, şi -vezi cită e puterea tainică şi neprevăzută a iubirei I - tînăra Domniţă,
ce căzuse leşinată la vederea cumplitelor fapte ale pribegilor, nu se spăimîntă zărind acum dinainte-i un om ce
învederat trebuia să fie de seama lor; dar pechipul acestuia
domnea într-acel minut atîta senină mărinimie, atîta smerită supunere, încît sufletul ei nu presupuse vreun rău, şi.
buzele-i, rumenindu-se uşurel, şoptiră încetişor:
-,- Îţi mulţumesc c-ai fost milos şi m-ai scăpat d-acei
oameni fără de lege !
Apoi, pricepîndu-se singură cu un bărbat necunoscut,
se sculă binişor şi, cu pasul încă şovăind, se îndreptă către
casele domneşti.
Radu (căci aşa îl chema pe tînăr) rămase uimit în loc;
el urmări cu ochii pe blinda fecioară ce curînd se pierdu ca
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o umbră şi, strîngînd pc pieptu-i marama ce-i rămăsese în
mini, jură el viaţa-i întreagă va fi închinată îngerului acestui vis încîntător. Din minutul acela, el ce se hrănise cu
laptele duşmăniei, el ce visase numai crunte răzbunări, el
care, auzind moartea lui Mircea, se grăbise, cu cîţiva pribegi, să calce hotarul ţării cu ura în inimă, cu dispreţul
izbîndei pe buze, cu hotărîrile cele mai sîngeroase, simţi
acum, într-o clipă, toate aceste aspre dorinţe răsipindu-sc,
si patimile-i, ca si traiul său, din minutul acela se schimbară cu totul. '
Radu era fiul vornicului Socol, boier odinioară mare şi
tare în ţară; pe acest Socol îl trămisese Pătraşcu Vodă ca
sol la Crăiasa Ungariei, Izabela, cînd aceasta intrase izbînditoare în Cluj (22 octomvrie 1556) 7 , şi solul se întorsese cu
bogate daruri şi cu înalte năzuiri; rîvnitor chiar la domnie,
vornicul otrăvi într-ascuns pe bunul Pătru; dar oştile lui
Suleiman, ce aduceau în locu-i pe Mircea, îl goniră din ţară
şi-l siliră să-şi caute scăparea în Ardeal. Socol încredinţă
atunci starea şi familia sa grafului Francisc Kendi şi plecă
la Tarigrad ca să-şi cîştige favor la Poartă; dar Mircea
îl preîntîmpinase şi, săpîndu-i din vreme groapa, nenorocitul peţitor fu aruncat în mare, din porunca Sultanului. 1n
zadar mai pe urmă îşi ceruse nevasta şi pruncii lui averea
de la Kendi; ungurul tăgădui şi păstră pe seamă-i vistieria
şi turmele şi stogurile de bucate ale boierului romtm8 •
Deci acum fiul acestuia veriea să-şi rcdobîndească drepturile părinteşti ; el se unise cu vreo cîţiva din boierii pribegiţi cari, nerăbdători de a-şi revedea vetrile, sosise că
lări chiar în ziua pogribaniei Domnului, cugetînd, ca nesocotiţii, să smulgă cîrma ţării din mînile văduvei; însă Mirceoaia era în stare de a le sta împotrivă; unii dar dintr-acei
cutezători fură prinşi şi ferecaţi, alţii scăpară în învălmă
şală şi se pregătiră a veni de iznoavă cu oaste din Ardeal.
Oblicind din nou despre sosirea boierilor pribegiţi, cu
oaste, Chiajna, care aşezase acum în ticnă pe fiul ei Pătru
Şchiopul pe scaunul domniei, nu se turbură prea mult, cu
gîndul că îndîrjiţii boieri vor fi strîns în Ardeal vreun stol
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de adunătură, pe care lesne-i va răsipi oştirea ei: trămise,
dar, împotrivă-le pe marele sărdar cu ceva călărime,
Amîndouă părţile se loviră la satul Romaneştii din Dîmboviţă9, dar vitejia pribegilor înfrînse pe oamenii domniei,
si biruitorii alergară spre Bucureşti.
' Tot neamul domnesc, cu ce boieri mai avea pe-mprejuru-i, fugi la Giurgiu, şi, de acolo, însăşi Doamna trecu Dunărea ca să ceară ajutor de la paşa din Rusciuc. Adunîndu-şi
apoi toate puterile pămîntene, şi roşiorii, şi ferentarii, şi
lefegiii, şi toate crucile de pedestraşi, sprijinită, pre de altă
parte, de spahii turceşti, Chiajna, în fruntea oştirei sale,
apucă drumul înapoi către Bucureşti, răsipind groază
înainte-i numai prin gloata năprasnicei sale ordii. Boierii,
prinzînd de veste despre acestea, se traseră înapoi pe drumul
Craiovei, aşteptînd ajutoare de dincolo de Olt; dar oastea
tlomneasd îi nimeri pe priporul satului Şerbăneştii. 10
Un rîuleţ ce şerpuieşte subt o coastă despărţea amîndouă
taberile. Cluciarul Badea, căpetenia pribegilor, se văzu
strîmtorat la poalele dealului şi fără leac de scăpare; iar
Chiajna, încălecată bărbăteşte şi purtînd zale de piept
ş-un hanger în mînă, străbătea rîndurile, îmbărbăta pe
români cu vorbe linguşitoare, pc turci cu bogate făgăduieli,
si le însufla tutulor aspra sa voinicie. Ostasii, minunati şi
îmbiaţi de învierşunata vitejie a acelei zdr~vene muieri ce
le striga şi le da pildă ca să lovească pre vrăjmaşi, deteră
năvală, trecură într-o clipă micul pîrîu şi, printr-o crîncenă
măcelărie, zdrobiră cu desăvîrşire mica oaste boierească.
Acolo pierirft, luptîndu-se vitejeşte, Badea cluciarul şi mulţi
alţi oameni dintre pribegi. 11
Într-această nenorocită bătălie, boierii îşi aduceau cu
durere aminte de atîţi voinici tovarăşi ce se dase d-a gata
pradă şi fusese robiţi şi ucişi în ziua nesocotitei lor semeţii
în biserica din Bucureşti ; printre aceia ei socoteau şi pe
tînărul Radu Socol, în care-şi pusese mari nădejdi, şi care
acum, neştiut de nimeni, trăia retras şi ascuns pe malul
Motrului, în dărîmăturilc cetăţuiei de la Socoleşti, muncindu-şi sufletul îndoios între ură şi iubire.
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II
NUNTA

Printre oamenii pe carii firea i-a lipsit de ale
din vîrsta
oamt>ni şi
de toţi batjocorită, se hrănesc cu o nepregetată ciudă, c..o
adînca zăcaşie, care tn veci le ţine mintea vegheată şi le porneşte sufletul la viclenii şi la răutăţi; alţii, iar, mai zăbavnici
poate îrt agerimea duhului, sunt de tineri cuprinşi d-o
tainică melancolie, d-o îndoioasă sfială, care mai adesea se
cumpănesc cu o minte dreaptă şi sănătoasă, cu un suflet
compătimitor, cu o inimă miloasă.
Din felul acesta era junele moştenitor al lui Mircea,
Pătru Şchiopul; anii săi tineri, mintea-i îndărătnică, cu
greu i-ar fi păstrat scaunul domniei, de n-ar fi stat la mijloc
mumă-sa, DoamnaChiajna,muiere capeşă şi dăunoasă,carc,
ştiu să doboare cu armele împotrivirea românilor şi să cumpere cu bani bunăvoinţa Porţii. într-adevăr, drept răspuns
la trămiterea unor bogate daruri, însoţite cu făgăduinţa de
a mări pînă la patruzeci de mii galbini haraciul ţării 12 -carc,
din 3 OOO de asprii ce fusese la început, subt Mircea
Bătrînul (1383). se urcase, sub Laiotă Basarab, la IO OOO
galbeni 13 , - Ştefan, vei-portarul împărăţiei, aduse hatişe
riful ce întărea Domn pe fiul ei Pătru. u
Uneltirile Doamnei Chiajne izbutise toate; ea era stă
pînă tare şi mare; în zadar se mai cercară unii din boierii
pribegi, precum Stanciu Benga, Matei Marga, Radu logofătul, Vîlsan şi alţii să-i dîrapene cu armele domnia: la
Boieni ei fură învinşi şi răsipiţi. 16 Nu rămăsese altă. nă
dejde decît o tăcută supunere; cei mai mulţi dintre boieri se
învîrtejiră p-această înţeleaptă cale. Printre <linşii veni să
se închine statornicitei domnii şi tînărul Radu Socol, pe
care un interes tainic şi mult deosebit de năslirile celorlalţi
îl ademenise la Curţile domneşti.
Un vis mult dorit de fericire, învrăjbit cu mustrările
unei conştiinţe rănite prin uciderea tatălui său, o dragoste
curată, adîncă, îngerească, ce-i legase inima de un neam
desăvtrşiri, sunt unii cari, preţuind încă
copilăriei starea lor neasemuită cu a celorlalţi

trupului
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urgisit, căinţa d-a fi călcat un legămînt de ură şi lupta cu
acel nestăvilit farmec ce-l făcuse şi-şi urască jurata răzbu„
nare şi turburase menirea vieţii sale: iată clătirile sufleteşti
ce sfărlmau sinul Radului. Cu ce scop oare, cu ce hotărîre
îşi părăsise el pustia casă părintească de la Motru şi venise
în Bucurf'şti? însuşi el nu putea şti; dar o răsăritura a inimei
îl avîntase spre locul unde ochii iăi puteau să zărească pe
zîna înflăcăratelor sale visări.
Cu ce dulce încîntare, cu ce uimire cerească privea el
la tînăra Domniţă, cînd, cu pas lin şi uşor, cu chip blînd
şi smerit, ea păşea în acea biserică unde pentru întîia oară
ea s-arătase privirei lui I El căta la dinsa-n tăcere, şi uneori
ochii lor se-ntîlneau, iar ea închina atunci capul, ş-un nor
de roşală i se lăsa pe faţă. Cînd apoi Radu rămînea singur
în biserică, inima-i înmuiată căuta locul unde mai întîi îsi
văzuse visul fericirei sale; dar genunchii lui rămîneau încremeniţi dinaintea monnîntului în care zăcea ucigaşul părin
telui său, şi, îngrozit de mustrare, el se smulgea din acele
dulci C11rse ale ispitei.
Acestea se petreceau prin anii o mte cinci sute şaizeci şi
cîţiva, chiar în mijlocul veacului al şaisprezecelea.
Începuse dar acea epocă cînd turcii, atît pentru oblă
duirea ţinuturilor creştine coprinse de dînşii, cît şi pentru
înclinările de pace şi de prietinie ce legase Padişahul cu
unele puteri apusane, simţise trebuinţă a se sluji cu oameni
cari să vorbească limbile europene şi să fie mai dedaţi decît
osmanlîii cu obiceiele ghiaurilor. Creştinii turciţi aveau, dar,
adesea, pe vremea aceea, mai bună primire la Poartă şi mai
lesne înaintau ca cei născuţi şi crescuţi în legea lui Mohamet; într-adevăr, Curtea lui Suleiman se umpluse de străini
venetici cari-şi lepădase vechea credinţă şi ajunsese la înalte
dregătorii, atit în Divan, cît şi la Ordie; marele vizir l\fahomet Socoli era pămîntean din Bosna10 , ca şi viteazul apără
tor al graniţelor Hozrev paşa; alţi viziri, precum Sinan paşa,
Daud paşa, erau arnăuţi şi croaţi; Ali cel Gros era din Herţe
govina17; capudanul paşa Piale era ungur, eunuhul Ceafar
paşa, rus, corăbierul Ohiali. calabrez; iar serascherul cel
favorit Ibrahim. vizirul eunuh Suleiman şi viteazul corsar
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Hairedin Barbă Roşie, spaima Mării Meditcrane, erau toţi
din viţă grecească. 18
Se înţelege însă că mai ales acest din urmă Jl('Um se
folosi de asemenea aplecări ale cotropitorilor săi. Grecii,
cari dupe luarea Ţarigradului 19 , se dase afund, fugind, cari
prin ţările Apusului, cari prin ţinuturi mai depărtate ale
Împărăţiii, alungaţi, prigoniţi, silniciţi pe unde-i nimereau
biruitorii, cu cite puţin şi treptat prinseră la suflet; cu cit
mai mult scădea însemnătatea şi puterea veneţienilor şi
genovezi!or, cărora Sultanii de mai naintc Ic dase voie a
locui şi a. ţine cantoare în mahalalele Pera şi Galata, dincolo
de portul Stambulului 20 , cu atît mai mult în<lernănatica mă
iestrie a grecilor îşi făcea vint şi se dovedea prin neguţătorii
isteţe şi bine nimerite, prin bogăţii adunate de prin toate
ţările vecine în haznaua Patriarhiei şi ale mănăstirilor greceşti, prin slujbe dibace şi folositoare, împlinite turcilor la
vremi priincioase. Pînă într-atît izbutiră ci a-şi face mină
bună la turci, incit Împărăţia le arăta a sa bunăvoinţă şi a
sa încredere, dindu-le mansupuri si întrebuintîndu-i ca
slujbaşi ai bisericei, casoli,ca vameşi, cadragom;ni şi chiar,
uneori, ca cîrmuitori de ţinutmi.
Grecii au avut pururea acel dar d-a fura inima şi d-a
cîrmui pe nesimţite voinţa stă pinului lor; firea le este a
se strecura pe la cei cu puterea şi a le amăgi minţile prrntr-un farmec, care ar fi o netăgăduită predomnire morală,
de n-ar avea mai adesea o făţarnică slugărie drept mijloc
şi o mîrşavă lăcomie drept ţăl.2 1
Astfel, din vechile neamuri ale Împărăţiei Răsăritului,
din Paleologi, din Comneni, din Rali, din Cantacuzeni,
din Duci, carii de mult se răsipise ori trăiau tupilaţi prin
sărăcăcioasele înfundături ale Fanarului~ 2 , începură a se
ivi lăstari scăpătate, care, uitînd vechea fală a strămoşilor,
şi rîvnind, prin slugărie, la ocrotirea vizirilor, cîştigară,
cu acest chip, bogăţii însemnate, dobîndiră înrîurire în
Divanul turcesc şi căpătară chiar cinstiri de la trufaşii lor
stăpîni. Prin mijlocirea acestor oameni puternici, cu cari
se amestecase, în favoarea puţin cumpănită a turcilor, şi
mulţi alţi greci mai de rînd, toate jeluirile, toate cererile
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creştinilor

raiale sau înclinati cu osmanlîii, î~i luau un
sfîrşit mai răpede şi, de nu mai puţin costă tor'. totuşi mai
puţin primejdios.
,,
Doamna Chiajna, în prcvăzlitoarca-i îngrijire, cngcH'L
a-şi căpăta reazimul unor mai puternici <linlrc acei greci,
şi, închipuind mijlocul unei încuscriri, ceru prin carte patriarhului losaf ca să-i caute doi juni din Fanar, pc cari să-i
facă gineri la două ale sale cocoane. Patriarhul era din neamul Paleologilor şi avea un nepot de frate, junc plăcut, mindru şi bine învăţat, anume Stamatic. Fără îndoiaHi d'L lui îi
hotărî unchiul de soţie pe una din Domniţele românce, iar
pentru cealaltă, ca să-şi facă tot cu acest prilej şi mînă buni'i
pe lîngă primejdiosul Mihail Cantacuzenul, patriarhul alese
pe fratele acestuia, bătrînul şi urîtul Andronic. ~a
Mihail Cantacuzcnul, mînă dreaptă a vizirului Socoli,
era vameş mare al sărei şi trăia înAnhiaF", pc l\Iarca Neagră,
unde-şi înălţase un palat ce nu-l ţinea mai puţin de douăzeci
mii galbini; nimeni dintre greci n-avea putere ca dînsul,
nimeni nu era mai temut, mai dăruit; nu se făcea patriarh,
nici arhiereu în Biserica Răsăritului, care să nu-i dea lui
mită; toţi îl cinsteau cu numele de arlwnta, iar tnrdi, minunaţi d-a sa dibăcie, îl poreclise şi Şaitan-Ogli (Fi:ul Dracului), şi cu toate că el obicinuia să călărcaECă prin oraş pc
o muşcoaie sau catîrcă,cu veşminte nu prea falnice, opt ciohodari si ianiceri împtLrătesti îl însoteau pretutindeni.~.;
Fratele acestui om însenmat, An<li-onie Cantacuzenul,
care-şi ţinea casa în Pera, şi Stamatie Palcolognl, nepotul
patriarhului din Ţarigrad, se sculară s{L plece în Tara Românească, ca peţitori ai fetelor lui l\lircca.
Ştirea sosirii lor răspîndi o adîncă tmlrnrarc în sînul
lui Radu Socol. Pe cîtă vreme Domniţa Ancnţa, pc care
el o iubea cu dragoste tăinuită, se arătase închipuirii sale
singuratică şi împresurată ele neîntinatul Yăl al 1w,·ino,·ă
ţiei, o nebiruită sfială, - poate şi o urmă de mustrare, îl oprise d-a pune un ţăl hotărît dorinţelor sale ~i d-a destăinui îndelungata sa iubire; dar cînd i se în[ipse în inimtt
temerea d-a vedea spulberate de un necunoscut visele atîtor
nopţi fără de odihnă, cînd pricepu cc dor fierbinte, cc chinuri
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adînci ar lăsa în sufletu-i pătimaş, răpirea iubitei sale
de către un altul, el nu mai stătu un minut la îndoială,
ci căută îndată prilejul <l-a întîlni pe Domniţă, d-a-i vorbi
şi d-a prîmi din gura ei, sau un cuvînt de mîngîiere, o licurire de nădejde, sau osînda vieţii sale viitoare. Cîteva zile
umblă el rătăcind prin curţile domneşti, pîndind minutul cînd
să nimerească singură şi fără de marturi pe Domniţa Ancuţa.
Casele domneşti din Bucureşti se-nălţau pe povîrnişul
malului stîng al Dîmboviţei, printre bătrîne tulpine de sălcii,
închise într-un larg pătrat de-nalte şi ţepene ziduri, care pe
de o parte se afundau în apă, proptite cu l:..rgi căprioreli de
piatră, iar de celelalte trei părţi, înconjurate cu şanţuri
adînci, îşi arătau pe dinafară numai întinsa lor faţă netencuită
şi clădită cu straturi de cărămizi şi de bolovani de piatră;
la mijlocul păretelui din faţa casei se afla poarta cu gang boltit, pe dasupra căria se înălţa un turn pătrat, cu ferestrui
de meterez; iar dinaintea porţii era o podişcă care, prin mijlocul unui scripete, se lăsa pe d-asupra şanţului şi se ridica la
vremi de primejdie; alte patru foi~oare cu temelii întărite
apărau colţurile întinsei împrejmmri. Pe dinlăîntru curţii,
nişte lungi şiruri de clădiri cu tinde arcuite stau rezimate
de acei înalţi păreţi şi slujau de locuinţe sau odăi copiilor din
casă, strejilor şi slujitorilor domneşti; apoi, tot în rînd cu
acestea, veneau grajdurile, ambarele şi şoaprele cu toate
tacîmurile de drum, subt îngrijirea comişilor şi a şătrariler;
mai în laturile caselor domneşti, în care răspundeau printr-o
tindă de scînduri, erau beceriile sau cuiniile şi cuptoarele
pităriei; în sus, mai pe deal, din dosul bisericei, jicniţa cu
toată zahareaua, şi-n sfîrşit, d-a lungul zidului ce se-ntindea
pe malulgîrlei, se adăposteau saielele cu vite şi zalhanaua
Curţii domneşti; căci toate trebuincioasele vieţei căutau a fi
prevăzute într-această cetăţuie, aşezată pe un loc şeţ ce era
apropiat de Dunăre şi de primejdioşii-i mărginaşi, şi lipsit
de orice apărare firească.
Drept în mijlocul ogrăzii, d-a stînga bisericei lui Mircea,
se aflau casele domneşti, clădire pătrată, mare, aridicată,
cu ziduri late în poale şi fără tencuială, purtînd pe d~npra
lor un coviltir cu ceardac nalt şi întins, un adevărat munte
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de şindrilă. Catul de jos al caselor abia avea pe ici pe colea
cite o C1"estătură pe unde să intre aerul în beciurilc-i boltite;
de o parte numai, în fundul unei tinde întunecoase, se
vedea gîrliciul povîmit al pivniţei, cu porţile-ide zăbrele; cu
tonte aoestea, ferestrele catului de sus, mititele, lunguieţe
şi întărite cu vergele de fier şi cu obloane ce se trăgeau în
chepeor, erau cu mult înălţate de la pămînt, astfel încît
păretclo rămînea gol şi neted mai pînă sub straşină. în
dreptw porţii, şi dasupra cîtorva trepte de piatră, se afla
uşa cu două canaturi de stejar, căptuşite cu tinichele şi
legate cn druguri de fier; acea uşă se deschidea pe o scară
de piatră, închisă între doi păreţi şi dreaptă, care ducea
într-un pridvor, al cărui acoperiş sta răzimat pe stîlpi ciopliţi diD. bardă, şi d-a lungul căruia se întindea o laviţă învelitl ou rogojini şi cu zăblaie. Pe urmă venea o tindă. întunecouă în care da, de toate pfirţile, uşile deosebitelor încă
peri, 11Îll care unele, lungi şi ingnste, cu o mică ferestruie în
fond, lăcaş de odihnă pentru noapte, purtau numele de chilii,
altele mai intinse şi mai luminate erau sălile de adunare,
c/Jmdn-u feluritelor dregătorii şi odăile locuite de cămăraşi şi
de Gbf!ea curtenilor. Apoi, dincolo do tindă, se deschidea.
o largi. sală, al cărei tavan de grinzi tnegrite se sprijinea
pe cîte două şiruri de sUlpi scobiţi cu glafuri şi cu flori,
ş-al eifti fund, ieş.it mai afară din păretele caiii, ca un pridvor rituu.d cu pannaclîc. era cu totul deschis ; acea!tă
sală, pardosită cu lespezi, loc de ospeţe şi de danţ în zilele
căldllf'OM~ ale verii, se numea horă şi slujea tntotdauna ca loc
de adăstare pentru cei ce voiau să intre la chiliile neamului
domnesc, sau în sala spătăriei, unde era scaunul lui Vodă,
sau în aacnasiul cu geamlîc inaintat pe grinzi, care era obicimtlta ~dere a Doamnei şi a femeilor sale. Toate aceste
încăperi, precum şi deosebitele băşci sau cămări boltite,
purtîad o culă rotunjită pe dasupra, în care se aflau, d-a
rindul, paraclisul, haznaua sau comoara şi patul domnesc,
raspu.ndeau toate în hori prin nişte uşi cu tocuri de piatră
nalte şi lnguste, aduse sus în îndoit perghel, şi dasupra că
rora se vedea săpat, într-o firidă, vulturul ţărei. Printr-acea
salăseflcea toatlslujbadinîntruafamiliei domneşti;p-ar.01,..
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putea cineva întîlni, trecînd dintr-o odaie într-alta, pe Domn
sau pe oricare altul dintr-ai săi.
Radu Socol ispitise mai de demult cum că fiicele Chiajnei, în fieşte dimineaţă, ieşind din chilia lor, treceau printr-acea horă ca să meargă în odaia cu sacnasiu, unde se adunau la lucru toate femeile Doamnei; el se socoti că minutul
cel mai priincios spre a face Ancuţei destăinuirea sa va fi
acela; şi-ntr-adevăr, într-una din zilele pînă să nu sosească în
Bucureşti peţitorii ţărigrădeni, el se folosi de singurătatea
sălii, prin care se strecura încetişor tînăra fa tă şi, ţinînd stdns
p-al său piept ce zvîcnca cu înfocare, marama cea neagră,
singurul martur al îndelungatei sale iubiri, el păşi dinaintea
Domniţei şi, cu buzele trcmurînde, îi zise:
- Domniţă! am cutezat într-o zi îngrozitoare să ră
pesc de pc capu-ţi acest jalnic văl. De atunci l-am păstrat,
nesocotitul de mine, ca un zălog de scumpe, de dulci, dc-ncîntătoare nădejdi! -Acum simţ, vai! că visu-mi a fost o
nălucă; raza ce a lucit cîţiva ani asupră-mi se stinge şi
trebuie să intru iarăsi în negura victii-mi trecute. Primcste,
dar, înapoi acest drag chezaş al amăgirci şi al drşartelnr n;ele
dorinte.
C1i aceste cuvinte el întinse tinerei fecioare marama cea
neagră; iar dînsa, al cărei fraged obraz se roşise ca pieliţa
unei piersici dogorite de soare, ridică senini, drăgălaşii ei
ochi albaştri, muiaţi într-o rouă de lacrimi, şi, cu glas obidit
şi galrş, îi răspunse:
- Jupan Radule! dacă cu adevăr îţi este atît de scumpă,
de ce vrei oare să-mi înapoiezi acum o jalnică podoabă cc-mi
aduce aminte plînsori trezite si-mi vesteste poate răstristi
viitoare? - De mi-i crede, păstra-vei neagra-mi mara~ă
pînă ce vei simţi că ţi-a pierit în inimă orice scînteie de
nădejde.
Şi-ndată,

pare că s-ar fi temut d-o nesocotită mărturi
sire, ca pripi pasul spre uşa sacnasiului, lăsînd pe Radu
uimit de vesele gîndiri, de o fericire lui încă necunoscută.
Apoi Domniţa, intrînd în cercul jupaniţelor adunate, cu
anevoie îşi putu ascunde turburarea; în zadar se încercă
a-şi urma zilnicile-i lucrări, căci mînilc-i, reci şi tremurînde,
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parc că pierduse îndemînatica lor agerime; nici fusu] de
sidef nu i se mai întorcea între degete, nici undrelele nu mai
ştiau s-apuce iţele împletecite, nici firul de mfttase nu mai
nimerea să-nşire mărgăritarele vărsate în poală-i; ci ochii ci
căutau aiurea, la malurile înverzite ale Dîmboviţei, ]a norii
fluturatici de pre cer, pare c-ar fi vrut să încrează acelor
mîngîioşi şi trtcuţi prietini taina cc umpluse inima ci de
fericiri şi de temeri.
l\luierilc băgară în seami"'t această neobicinuită turburare
a Ancuţei şi începură să-şi dea coate, privind-o cu coada
ochiului, să se cerceteze una p~ alta, prin semne, de pricina
acestui neastîmpăr, să-şi şoptească la ureche, zimbind pe
tăcute; dar o femeie a Doamnei Chiajne, care veni să poftească pe amîndouă Domniţele din partea mumei lor, precurmă acele glumeţe şi clevetitoare bănuieli.
Ancuţa tresări ca din visare; apoi, îndată se sculară
amîndouă, pline de-ngrijare, şi, cu faţă smerită şi supusă,
intrară în başca răhmdă, cu păreţii şi pardoseala de piatră,
unde le aştepta Chiajna, şezînd pe un jeţ înalt de stejar
săpat, cu treaptă subt picioare, şi alături cu o masă, pe a
cărei învelitoare de hramă sta aşezată, printre hrisoave pe
membrană şi printre felurite pitace domneşti, pecetia cu
care Doamna, neştiind, ca toate femeile românce de pe
atnnci, a scrie, însemna numele său. Tot într-acea odaie
era şi patul Chiajnei, acoperit cu un macat de piei de urs,
iar într-o scoabă, în părete, ardea o candelă de argint
dinaintea sîntelor icoane.
Domniţele se plecară în faţa mumei lor şi, ridicîndu-şi
mîna de la pămînt, îi sărutară dreapta şi o aduseră la frunte,
dnpi"t vechiul obicei al ţării; apoi se rînduiră dinaintea ei
în picioare, cu capul plecat la ascultare. Chiajna, rece, posomorită ca întotdauna, le spuse:
- Fiicele melc! s-aveţi în ştire c-am găsit să vă căsă
toresc pc amîndouă; aştept acum curînd să sosească ginerii
voştri din Ţarigracl, unde voi trebuieşte ca în scurtă vreme
să-i urmaţi. Nu mă îndoiesc că veţi şti pururea să vă pur·
taţi către soţii voştri ca douădomneşti cocoane ce sînteţi.
Atîta vă spui !
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Sora cea mare sărută de iznoavă cu supunere mîna Doamnei şi se găti să iasă; iar Ancuţa, în vinele căria tot sîngele
se sleise, se-nceccă măcar să scoată un suspin, dar ochii ei
întUnirăcăutătura straşnică a Chiajnei, încare sta tipărită o
nestrămutată hotărtre, şi îi fu şi ei nevoie d-a se supune în
tăcere. Însă o jale adîncă îi cuprinse toate simţiri le. De ce
voise soarta să-i arate, ca-ntr-o fulgerare, o viaţă fericită,
ş-apoi aşa groaznic s-o amăgească? De ce, dintre toate mumele, pe dtnsa, fiinţă blindă şi drăgăstoasă, să o dea ursita
pe mînile unei mume neîmblînzite? Cu aşa mîhnicioase cugetări îşi petrecea Ancuţa zilele şi nopţile, şi inima-i obidită mereu suspina, şi ochii săi întristaţi se topeau în lacrimi
de foc.
Sosm.-n sfîrşit în Bucureşti ginerii greci. Unul,-copilandru, tînăr, frumos~ sprîncenat, c11 mustaţa mică şi neagră,
cu ochi de femeie, cu părul încreţit, nalt, spătos şi tras ca
prin inel, ca unul din acei palicari muieratici, purtînd fustanelă fîlfă.indă şi strinsă la mijloc, cămaşă de filaliu largă-n
mineci şi cusută cu bibiluri, colciaci şi cepchen de filendreş
stacojiu, numa-n fir şi-n mărgăritare, fesul la o parte, iminei mici fÎ roşii, ş-apoi la brm dou!i lungi pistoale ghintuite,
l~crate în Veneţia, numai cu stnnă de argţnt ~i cu sidefuri,
ş1 o pală de TabanH cu apele negre pe tăiş ş1 cu miner de
pietre scumpe. Acela era Stan'latie Paleologu}; el intră în
curţile domneşti în săltăturile şi în dezghinurile unui armă
săruş arăbesc ager ~i zglobiu, cu părul vînăt-rotat şi cu o
şiră de stele roşcate pe piept şi pe spinare. Alături cu dînsul
înainta, pe un cal mai ticnit, dar încărcat cu grele podoabe,
Andronic Cantacuzenul. Trupul acestuia, mărunt, neputincios
şi gîrbovit, pare că d-abia purta capul său mare, pleşuv şi
cărunt, cu obraji spîni, zmezi şi slabi; dar buzele-i subţiri
şi încreţite, ochii si'ii mici, vioi şi pătrunzătoci, nările-i
largi şi neasttmpăr:ite <lovedeau acel duh sprinten şi isteţ,
acea minte iscusită. şi dedată cu intrigile şi cu batjocura,
care sunt ca o însuşire a neamului grecesc 27 • Veşmintele
sale-1 arătau că este unul din nalţii dregători ai Bisericei
bizantine" ; în cap purta naltul calpac de hîrşie fumurie cu
fund de serasir; pe dînsul avea o hlamidă de sevaiu roşu, cu146
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sută

cu palme de fir pe poale şi încinsă d-a curmezişul, pe
sub subţiori, cu un lat brîu sau omofor, semănat cu m.1tostaturi în şatrange; iar d-asupra., o largă mantie de buhur alb
cu eeaprazuri de aur şi îmblănită cu jder, căci d-atunci
începuse cazacliii să aducă în Ţarigrad scnmpele blăni din
Mosc. 29
împrejurul lor stau grămădiţi optzeci de călăreţi turci a.,
ianiceri, spahii şi ciohodari împărăteşti, unii cu înalta cucă
din vîrful căria atîrna pe şalele calului o lată pană verde,
alţii cu coif poleit şi împodobit cu două. aripe de curui, sau
cu o coadă tnvoaltă de păun; purtînd pe dtnşii nişte ca poate
de filen,dreş, de ghermesuturi şi de felurite stofe, care îmblă
nite, care cusute cu fir; înarmaţi cu suliţe de trestie din
Hind31 , cu arcuri încordate, cu tolbe de săgeţi veninoase, cu iatagane de Horasan3a şi cu săneţe frănceşti.
Tot noro:lul românesc, încă neînvăţat cu falnicile podoabe ale Curţii şi ale Ordiei lui Sulei.man, privea cu mirare acest m:iret alai. Dar si m1.i mare fu mirarea cînd slujitorii descărcar'ă de pe catîri bogatele odoare sau daruri de
nuntă ale peţitorilor greci; ici se vedeau sipeturi de sidef
pline cu ghiordane, cu cercei, cu lefturi de smaragduri, de
balaşuri, de rubini, de zamfiri; pline cu paftale de aur şi de
matostat, cu colane şi cu sponciuri de mărgean şi de mărgă
ritare, cu surguciuri de briliant; mai colo boccealîcuri de
stofă cu aşternuturi de a~abaniu, cu primenele de borangic
şi de filaliu, cusute cu bibiluri, cu gevrele şi _cu brtnişoare
de beteală, cu feregele şi binişuri de buhur, de cănăvăţ ..şi
de sevaiu, cu blănuri de jder, de rîs şi de samur, cu gearuri
şi cu taclituri turceşti ; mai dincolo, lăzi cu covoare de Ispahan83, cu oglinzi de Veneţia, cu buhurdaruri pline de ssumpe
miresme de Hegias31 , cu apărători de pene, cu felegene de
smalt, cu zarfuri de sîrmă, cu tipsii, lighene şi ibrice de
argint, cu coh1.le de cleştar de munte, cu linguri de fildeş
săpat şi cu felurite alte bogăţii, care, de prin toate ţările,
le aduceau veneţienii, armenii şi evreii, în Ţarigrad. 85
Toate aceste minunate daruri, precum şi chipul plicut
al lui Stamatie, lesne fermecară minţHe Domniţei celei
mari; dar Ancuţa, sărmana, sta nesimţitoare, sau, mai bine,
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vedea cu groază apropiindu-se minutul logodnei sale cu
Andronic, ce-i însuflase numai ură şi frică. Cu toate acestea,
ceasul cel groaznic sosi. în biserica domnească se gătise,
pentru aceeaş zi, sărbarea amîndoror nunţile; patru cununii
erau asezate pe sîntita masă, si nunii, cu patru făclii, înconjurară' d-o parte o· păreche v~selă şi potrivită, de cealaltă,
două fiinţe ce sămănau una cu alt<J. cum seamănă cruntul
junghietor cu jertfa-i nevinovată. Slujba se-ncepuse, şi Ancuţa, galbină şi plînsă, abia se ţinea pe picioare, cînd,
din gloata adunată în biserică, un tînăr, împins ca de furia
desnădăjduirii, se răpezi în cercul nuntaşilor şi, ridicînd
pe d-asupra unei făclii un văl de zăbranic negru, îi dete
foc, strigînd: << Piei, amăgita mea nădejde!•> - O vîlvoare
de foc se-nălţă în bolta bisericei, ş-apoi o uşoară cenuşă
căzu pe masa cununiilor.
Ancuţa cunoscuse într-acel tînăr pe Radu şi, scoţînd
din pieptu-i sfărîmat un strigăt de durere, ea căzu jos, leşinată.
Această

împrejurare rămase de toţi neînţeleasă; pc Ancuţa o ridicară pe braţe, şi slujba se urmă cu grabă. Amîndoauă Domnitele erau măritate si, mai înainte ca să-si ridice

casele şi să se pornească cu soţii lor la Tarigrad, cît~rn zile
veseliile şi sărbătorile se urmară în popor. Turcii îşi arătau
măiestria lor în jocul geridului, nimerind ţălul cu suliţa
azvîrlită din fuga cailor; apoi românii îşi încercau puterile
la trîntă şi la luptă dreaptă, apucîndu-sc cu braţe vîrtoasc <le
mijloc, opintindu-se, smîncindu-se, învîrtindu-se şi-n sus şi-n
jos, şi-n dreapta şi-n stînga, pînă ce unul dovedea şi, izbind
pe protivnic la pămînt, îl punea în genuchi dinainte-i 36 • Pchlivanii arapi şi hindii, ce-i adusese din Ţara Turcească, făcură
si ei feluri de nezdrăvănii si de jocuri minunate si nevăzute
iocurilor noastre; unii săre~u în văzduh, cu capetele în jos,
peste opt bivoli puşi în rînd; alţii călcau cu iuţeală pe o fîşie
de tulpan întinsă, fără d-a se cufunda37 , iar unul, mai ales,
schimba în tot chipul o căciulă, care, cînd o arunca de
pămînt, pe loc se prefăcea în feluri de căciuli deosebite.
De acolo a şi ieşit vorba românească <<..<\.ltă căciulă!>>, cînd
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vrea omul să zică că s-a schimbat starea de mai nainte
a unui lucru .38
Apoi seara se aprindeau prin pieţe focuri mari de paic
şi zicea mereu tub:ilhanaua turcească, de juca norodul;
şi uneori slujitorii slobozeau în mijlocul gloatei cîte o vulpe
cu coada muiată în păcură aprinsă, de fugea lumea încotro
putea, şi muierile, speriate, se îmbrînceau şi alergau ţipînd;
iar bărbaţii, slobozind mereu pistoale şi dcsfundîn<l la
buţi cu vin, chiuiau, şi benchetuiau, şi se veseleau cu cîntărilc
cimpoaielor şi cobuzelor munteneşti şi cu diblele lăutăreşti.
In scurt, astfel se petrecură aici la noi cununiile cocoanelor Doamnei Chiajne cu Stamatie Paleologu! şi cu Andronic Cantacuzenul, amîndoi coconi ţărigrădeni.

III

FUGA

Cîteva zile <lupe nunţile Domniţelor lui
Mircea Vodă, Stamatie Paleologu! purcese în grab' la Ţari
grad cu soţia sa; iar rtoul lui cu·muat, Andronic Cantacuzenul, fu silit să mai zăbovească, căci chiar din seara cununiilor, tînăra sa mireasă încă nu-şi venise în simţiri; dar
presupunînd că vremea va potoli necunoscuta ci patimă mai
bine decît leacurile vracilor, grecul, bănuitor şi întărîtat,
smulse pe biata Ancuţa din zadarnicele îngrijiri ale jupaniţelor curtence şi, cu tot alaiul, cu toată zestrea ci, purtată
în zece care 39 , el trecu la Rusciuc.
În seara cînd rămaseră să mîie într-acea cetate, Domnita
izbuti ca bărbatul ci să-i lase, drept locuinţă, un chioşc
învecinat cu casele unde ci conăcise. Acel chioşc de lemnărie,
lucrat numai în cafasuri şi în săpături de chiparos şi de iasomiu, pardosit cu lespezi de marmoră sîngerie şi împodobit
cu toate trebuincioasele smălţuite cu sidefuri, era aşezat pc
o coastă surpată'; dar nu prea înaltă,a Dunării; prin vergelele
încrucişate ale ferestrelor vederea se-ntindea peste toatrL lă
ţimea rîului. Acolo, Domniţa Ancuţa, singură şi coprinsă de
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o jale adîncă, cu inima sfîşiată, cu faţa ofilită, plîngea amar
cruzimea soartei sale; noaptea era înaintată, şi lacriinile-i
curgeau făr' de încetare, căci de mult somnul fugise dintr-ai
săi ochi; dar, cu încetul, fruntea-i obosită căzu pe a sa poală,
trupu-i, slăbit d-atîtea suferinţe, parcă se cufundă de sineşi;
o piroteală a minţii, o-mpăiejenire a ochilor începură a
o coprinde, cînd deodată i se păru că aude. ca într-un vis
mtngăietor, un glas depărtat ce cînta cu viers tînguios aceste
duioase cuvinte:
- Frunza-i verde, apa-i lină,
meu suflet turburat;
Luna vars-a sa lumină,
Dar .»i-e. gtndul iuorat,
Ş-al

Unde ni.erg, în orice parte,
· N-am nimica de dorit;
Visele-mi au fost deşarte)
Ce-am iubit m-a. amă;it I
Ancu.ţa se trezi din aromealll; glasul părea că 5/J apropie; ea sări la fereastră. Printre zăbrele vhu luna plină
colindînd răpede faţa senină şi albastră a cerului; pe Dunăre
sctnteiau razele ei răsfrînte în mii de talazuri; departe, încolo,
un pescar turc trăgea la edec, în tăcere, caicul său încărcat;
la poalele chi~ufui, codobaturile.acele rîndurele dea.pă cu
lungi pene albe în coadă, se aşterneau, în zborul lor iute, pe
faţa apii, ş-apoi iarăşi se ascundeau în cuiburile lor găunte
ca nişte urloaie într-acea coastă rîpoasă. în răpaosul nopţii
se auzea numai clătirea undelor ce se izbeau încetişor de
mal şi susurul alene al vîntuleţului de vari. Peste puţin
ochii Ancuţei zăriră o luntricică ce-nainta despioînd valurile ;-un bărbat, cu veşminte negre, şedea într-tnsa. El începu
din nou să cînte dotarea de adineauri:

- De-mi luceşte lun1t-n cale.
De-mi e vtntnl cu noroc,
·
Ea n-alină a mea JAie,
El nu stinge al meu fcxt.
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Dar iubita mea

să

vie,
Te iubesc I
Ş-atunci inima-mi rcnvic
într-un rai dumnezeiesc I

Să-mi şoptească:

Nu mai era îndoială ! Acel vîslaş cutezător era Radu;
acel glas plin de mîhnire era al lui !
Fericirea în culm:::a sa, e nesocotită adesea ca şi desnă
dăjduirea. Ancuţa găsi în slabele-i mîni destulă putere ca
să sfa.răme zăbrelele de lemn ale chioşcului. - ((Radule ! ! •
- skigă ea cu glas pătrunzător şi sări pe fereastră. Din
norocire, cîţi va stînjeni num1.i erau pînă jos; Ancuţa,
cu cosiţele-i plăviţe răsfirate, învălită numai într-o ie subţire şi într-o fustă de albă mătase, căzu pe năsipul jilav şi
moale al prundului.
Radu sări-ntr-o clipă pe mal, trase capul luntrii c-o
mină vîrtoasă pe uscat, rădică c-un braţ puternic mlădiosul
mijloc al tinerilfemei,şi, cu scumpa lui sarcină pe braţe,săltă
iute-n luntre; apoi, îmbrîncind tare ţărmul cu vîsla, cîteva
voiniceşti lovituri de lopată, avîntară micul vas departe de
coastă. Ancuţa, turburată, uimită d-atîtea vii şi felurite simţiri, răm5.sese pitulată în fundul luntrii, cu capul rezimat de
pieptul Radului; trupul ei tremura ca frunza; braţele-i sta
încrucişate p-al său sin ce zvîcnea cu iuţeală, subt uşoara-i
ie do borangic; glasul i se curmase şi, uneori numai, cu o
zîmbire îngerească pe buze, un suspin întrerupt se revărsa
din adîncul inimei sale pline, şi lacrimi, ca mărgăritarele,
picurau dintr-ai săi ochi inundaţi d-atîta fericire.
Luntrea ajunsese în albia m1.re a Dunării şi, cu Radu la
cîrmă, se strecura uşor, furată de undele răpezi, ce se goneau
şi se îmboldeau cu vuiet amorţit; o suflare răcoroasă zbîrlea
faţa apii şi legăna încetişor înJ.ltele catarturi ale şăicilor ce se
vedeau albind în depărtare cu pînzele lor umflate; razele
!unei se re3frîngeau, cu vii licuriri, pc culmea nestatornică a
valurilor, răspîndind pe cer şi preste rîu o dulce lumină ce
se îngîna cu negreala malurilor depărtate. Pe ostrovul învecinat, un stol de babiţe sta adormite şi, uneori numai, cite
o streajă de noapte din ele, întinzîndu-şi aripele trunchiate
15l
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şi căscînd în sus ciocul
ascuţit, de răspundea
speriete, se da afund şi

ei cu guşă adîncă, scotea un ţipăt
malul dempotrivă, iar leşiţele,
se ascundeau în stuful şi în papura
de pe mal. Apoi iar toate se astîmpărau şi o şoptă de taină
se răspîndea împrejur.
Într-acea linişte a firei, Radu rădică vîslele pe d-asupra
apelor şi ochii săi se lăsară cu dragoste asupra Ancuţei;
dar, în căutătura ei, el întîlni atîta bucurie, atîta încredere, încît braţele-i o strînseră cu încîntare de al său
piept, şi buzele lor, pentru întîia oară, se lipiră într-un
dulce sărutat! ...
O ! dcsmierdare nespusă a celui dîntîi sărutat pentru
două tinere inimi ce de mult se doresc! Cine va putea oare
să te descrie? Cine va cuteza să cînte acel cîntic de izbîndă?
Cine va şti să spună cite simte firea omului într-acel singur minut al vieţii, cînd fericirea covîrşaşte toate cdelalte simţiri? Nici sărutarea blajină a marnei pe fruntea
pruncului său adormit, nici îmbrăţişarea frăţească a robului scăpat din robie, nici mîndrul zîmbct al învingătoru
lui, înceasul biruinţei, nu pot coprinde sufletul cu un farmec ca acela, lipsit de griji şi de mustrare, de rîvniri şi de
trufie!
Radu întrerupse tăcerea.
- Ancuto ! - zise el, - nu stiu de sunt alti oameni
mai dedaţi ~u fericea; dar pentr~ mine ceasul ac~sta e mai
presus de cîte aievea mintea-mi a visat! - Toată viaţa-mi
pînă acum am trăit-o în amărăciuni; deunăzi, în sfîrşit,
mă simţii cufundat ca într-un nor întunecos, şi un vîrtej
viforatec mă-mpinse ca să mă iau dupe urmele tale. Ziceam în mine! <<Ce-mi mai este bună viaţa? ... Singur, săr
man, lipsit de părinţi, de rude, de prietini, cari să prinză
milă de mine, lumea îmi e pustie. Oriunde nu va fi <linsa,
eu nu am pe nimeni! Să pas deci pe calea unde a trecut ea,
să calc în urmele-i deşarte şi, fiindcă soarta a menit-o a
altuia să fie, ca cel puţin doru-mi, ca un fum cuvios de
tămîie, pretutindeni să se înalţe la dînsa !. .. >> Ancuţo ! tu
ai prefrtcut acel nor în soare de lumină ! Tu ai deşteptat în
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sufletu-mi o viaţă necunoscută ! Tu ai reînviat inima-mi
ofilită ! Tu eşti îngerul mîntuirii mele !
- Radule, - răspunse Ancuţa cu glasul înecat de lacrimi de bucurie, - din tot sufletul eu te iubesc! Mai mult
d-atîta cu nu ştiu să-ţi spun; dar un viers tainic şopteşte de
mult în mine şi-mi zice că viaţa cu tine-mi va fi dulce, că
numai cu tine aş voi să mor !
În vremea acestor drăgăstoase vorbiri, prin care fericiţii tineri îşi împărtăşeau păsurile şi dorurile inimei lor,
cursul rîului furase luntrea şi o împinsese cu răpeziciune
pîntt la gura acelei strîmtori prin care apele albiei celei
mari se revarsă cu volbură în matca mai îngustă a ţărmu
lui românesc, tocmai la capul Ostrovului Mocanu. Într-acel
loc, unde apele se-nvrăjbesc şi se sfredelesc în aclînci Yîrtejuri, vasul începu a şovăi,clătinatpe înalte talazuri, care
se izbesc şi se afundă cu un urlet întărîtat. Acea şuierătură
spăimîntătoare a valurilor, acele mişcări furtunoase a le
luntrii, înfricoşarăpeAncuţa; stăpînită de o nespusă groază,
ea clodată îşi aruncă braţele dupe gîtul lui Radu şi, strîngîndu-se de pieptul lui, înălţă ochii către cer şi rosti cucerită această rugă:

- Doamne! Doamne! fii cu îndurare! scapă-ne zile le!
Fie-ti milă si nu voi să pierim în ceasul cel mai norocit al
vietei noastre !
Radu puse în grab' mîna pe vîsle şi, spărgînd cu putere
sila talazurilor, el se luptă voiniceşte pîn' ce mica sa Iuntrc,
ocolind prăpăstiile, săltînd uşurel pe d-asupra valurilor,
scăpîncl, ca prin minune, din mii de nevoi, izbuti să iasrt
din primejdioasa strimtoare. Atunci ca începu iarăşi să
plutească mai lin pe albia stîngă a Dunării. De acolo se
zărea, în susul apei, zidurile cetăţei Săn-Giorgiu, care,
din ostrovul său înălţat, apăr.:?. oraşul Giurgiului; iar înainte, pe limanul şăţ al Smîrdei, licur;:. un foc de paie. Radu
cunoscu într-aceea semnele bătrînului său slujitor Bănică,
pe care-l lăsase la mal. El cîrmi într-acolo, şi, grăbind lopă
tarea cu ale sale braţe vînjoase, cărora şi dragostea le dase
o nouă tărie, micul său vas, ce în cîteva ceasuri de plutire
trecuse toată întinsă Dunărea decindea, sosi în sfîrşit la
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malul dorit, tocmai cînd luna scăpăta, gonită de luceafărul
albicios al dimineţei.
Bănică, care de mult ducea grija stăpînului său, alergă
cu veselie ca să-l întîmpine; două şiroaie de lacrimi curgeau
pe obrajii lui cînd văzu pe Radu sărind sprinten pe uscat.
Sărmana bătrînă şi credincioasă slugă, care-l crescuse din
a sa pruncie, îl îmbrăţişa, îi săruta mînile, rîdea, plîngea,
îşi făcea semnul crucei, nu ştia cum să-şi mai arate bucuria,
cum să mai mulţumească lui Dumnezeu.
- Bănică, - îi zise Radu, - de mă vezi tu acum cu
viaţă, Domniţei Ancuţei să-i aibi mulţumire; dînsa mi-a
fost mîntuirea. Să-ţi fie de aci înainte, ca şi mie, stăpînă !
Bănică sărută cu recunoştinţă mînile Ancuţei, şi apoi,
cu mirare, începu să întrebe:
-Dar cum? ce fel s-a întîmplat ... ?
Radu-i curmă vorba:
- Nu e acum vremea pentru cercetări. Vorb:t multă,
~ărăcia omului ! Să ne grăbim să fugim, căci zorile se revarsă şi ar putea să ne dea în urmă.
- Dar, vai de mine, stăpîne, - şopti bătrîna slugă, în
mintea căruia bucuria se prefăcuse acum în smerită îngrijire dinaintea unei fiici de Voievod, - cum o să poată
umbla Domniţa călare?! Noi avem numai doi bieţi călu
şei ... Ş.-apoi încotro să ne ducem? ...
- încotro?! Mai întrebi?! La noi acasă, la Motru, - răspunse Radu.
-Ce gîndai, stăpîne?-adăogi Bănică,-apoi e biată
casa noastră de la Motru <lupe potriva unei fete de Domn?
-Ancuţa, moş Bănică, nu pune preţ la zădărniciile
falei. D-acum înainte averea ei, ca şi a mea, stă numai
în inimă. Ne iubim; ce ne pasă nouă de sărăcie? - Aşa e,
dragă Ancuţo?

- Unde voi fi cu tine, Radule, acolo voi fi şi fericită l
Socol sărută dulce pe a sa iubită, şi încălecînd
voiniceşte calul său unguresc, el aşternu bunda sa pe oblîncul şelei, ridică în braţe pe Ancuţa şi o aşeză d-a curmezişul,
rezimînd-o de al său piept. Bietul Bănică, neputîndu-se încă
bine domiri, ridică cu mirare sprinceana, dete din umăr,
Tînărul

154
https://biblioteca-digitala.ro

ş-apoi, m~rmăind 40 : <1Vezi, Doamne, ce-s tinereţele Ia om Ii>·
- înc:i lccă şi dînsul pe mărunţelu-i bidiviu şi se luă în
fuga marc <lupe fericiţii tineri ce se depărtase în treapătul
c:tlnlu i.
Călătoria fu lungă şi ostenitoare. Dar cine nu ştie cîte
j:incţea şi iubirea adunate la un loc! Ei umblau mai
ml!lt noaptea pe răcoare, tot prin căi pustii şi lăturalnice,
ferindu-se a deştepta băgarea de seamă a drumeţilor şi a
locuitorilor; <lar în cale, precum şi în conacele lor, alese
tot sub veselul frunziş al pădurilor, cîte du Ici şi drăgăs
toase vorbiri ! cîte visuri de fericire plăsmuite ! cîte nepretuite si încîntătoare desmier<lări I

poate

· Astfel, <lupe mai multe zile de călătorie, sosiră ei în
valea Motrului. Rîul cu apele sale galbine curge pe o matcă
de lnt năcleios, ocolită cu un desiş de verdeaţă; acolo salcia pletoasă, socul mirositor, alunii mlădiosi, artarii cu
pojghiţe roşii, carpenii stufoşi, salba moale 'şi teii, cresc
amestecaţi cu falnici jugastri, cu plopi nalţi şi subţiri, cu
anini uşurei, cu ulmi albicioşi, cu sîngeri pestriţi, cu corni
suciţi şi vîrtoşi. Printr-acel hăţiş felurit de arbori ce se-ndeasă şi se-mpletecesc, mierlele şi piţigoii şuier! şi ciripesc,
săltînd din ramură în ramură, iar pe vîrful copacilor turturele sure şi porumbei sălbateci se-ngînă, în vreme ce
prigorii cu pene albastre chiuiesc mereu în zborul lor neastîrnpărat.

Un drum îngust şi mlăştinos străbate acea luncă înve•
duce pînă la vadul Motrului, dincolo de care se
vedea curtea lui Socol. Acea locuinţă, odinioară îmbilşu
gată şi zgomotoasă, era acum pustie şi cu totul sălbăte
cită; pe zidul de-mprejmuire, acum muced şi învechit,
5e întinsese lungi ramure de iederă stufoasă; streaşina
porţii, învălită cu blăni putrezite de stejar, se acoperise cu
nuşchi. Înîntru curţii buriana crescuse naltă, şi abia
;e mai zărea în fund o groapă adîncă şi mare, astupată
>-alocurea cu surpături de zid, printre care răsărise boziile
;i bălăriile: - atîta mai rămăsese din falnicele case ale
,ornicului Socol, pe care Mircea Vodă poruncise să le doselită şi
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boare la pămînt ! - Mai în laturi era o colibă învelită cu
în care trăiau doi-trei rumâni scăpătaţi, singurii
slujitori rămaşi la curtea boierească; în preajmă, sub nişte
vechi tulpine de nuci, cn crăcile pe jumătate arse şi uscate,
eranaruncatcobezi de roate, juguri de car, ghizduri, doage
şi alte unelte de joagăr, cu care îşi cîştigau pînca acei săr
m:ini muncitori. De altă parte, cîteva înguste brazde de
fasole, de praz şi de legum{t; mai ici, un coşar în care se
adăposteau seara puţine vite de hrană cc pribegeau ziua
pc malurile gîrlei; mai dincolo, o şiră de paie şi nişte copiţe
de fîn. Prin iarba naltă si deasă alergau si se jucau cîtiva
copoi, şi o potecă strimtd, cit trece omul ~u piciorul, stră
bătea de la poartă pînă în bătătura, locuinţei stăpînulni.
Aceea era singura clădire de zid rămasă în curte ; era un
turn nalt şi îngust, cu ferestre mici şi nepotrivite, avînd jos
o portiţă boltită, căria îi slujea de prag o piatră de moară
crestată în dou{t. Pc dinîntru, o lungă scară învîrtită,
cu trepte mici de piatră, da intrare, la deosebite caturi,
în nişte chilii pardosite cu cărămizi, din care abia două mai
erau de locuit. Într-una, sus, şezuse Radu, şi în cealaltă,
mai apro:ipe de uşa intrării, credinciosul său Bănică. Acel
turn, aşezat în vecinătatea porţei, purta numele de Chindie,
căci fusese odinioare, pe cînd se înălţau măreţe casele vornicului Socol, locul de streajă, de unde, ca şi în curţile
donmcşti, se vestea cu tobe şi cu surle ceasul înserat al
chindiei, cînd toţi oamenii casei se adunau la cină, şi porţile
ogrăzii se închideau.
Ajnngînd în acele locuri sălbatice şi despuiete, Ancuţa
nu simţi cîtuşi de puţin acea compătimitoare mîhnire cc
mai adesea sărăcia însuflă chiar şi inimilor miloase trăite
în bilşug; ea încă se bucură de liniştea acelor pacinice ţărmu
ri, şi îndată-şi însuşi într-însele toate visele sale de norocire.
Deci viaţa ei, ca şi a Rad ului, se strecură de atunci ca într-un
şir de dulci şi neturburate plăceri. Zilele treceau c::i
un zîmbet, nopţile ca un farmec! Era o fericire de acelc,1
pe care soarta duşmană nu le dăruieşte pentru multă vrem(
unor inimi de muritori!
şovar,
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Să ne întoarcem acum iarăşi în cercul viforos al lupteş-al intrigelor poli ticc.
Andronic Cantacuzenul, amărît şi înfuriat de fuga fără
veste a soţiei sale 41 , alergase drept în Anhial, la fratele săn
Mihail, ca să-l înştiinţeze despre crunta necinste cc i se

lor

făcuse în Ţara Românească. În pizmaşa sa minie, fericirea

lui Stamatie i se părea o batjocoritoare umilire, pc care
sufleh1l său trufaş nu o putea mistui. El insuflă puternicului său frate zavistiosu-i necaz si-1 făcu părtas călduros la
a sa răzbunare."'~ Mihail CantaCL;zenul nu era ~m în mintea
căruia să se şteargă lesne o înfruntare ; deci el se sculă în
grabă, se răpezi turbat în 'farigrad, unelti mii de tainice
intrigi, iscodi mii de pîri mincinoase, şi apoi dete în gcnun.::hi
la vizirul Socoli, cerind mazilirea neamului domnesc
din Ţara Românească şi depărtarea din scaunul păstoresc
a patriarhului losaf 43 • Biehil acest bătrîn, pîrît pc nedreptate şi tras în judecată dinaintea soborului pentru nişte
vini fără de temei, fu gonit cu necinste din patriarhie şi
muri ascuns într-una din mănăstirile Muntelui Atos44 •
Din partea însă a familiei domneşti, Cantacuzenul întîmpină o mult mai vie împotrivire. Chiajna îşi cîştigasc
apărători chiar în sînul saraiului împărătesc; solul ei cercasc mai din vreme Porţile şi mituise pe mai mulţi din
înaltii dregători. De aceea si noul Sultan, Sclim, ncrnind
să strice voia nici unuia din ai săi puternici viziri. hărăzi
lui Mahomet Socoli carte de mazilie pentru Pătru Vod~i
Şchiopul şi, totdeodată, lui Sinan şi lui Mnstafa, aprtrători
vînduti ai neamului Mirceoaiii, le dărui firman de domnie
pentn{ Alexandru, al doilea fecior al Chiajnei.
Tot Chiajna era mai tare! Îngîmfată d-această nouă
biruinţă, ea socoti vremea numai bună pentru o nouă şi
desăvîrşită lovire asupra boierilor răzvrătitori; urmînd
dar pilda de curînd dată de către Domnul Moldovii, Alexandru Lăpuşneanu 45 , ea adună la un ospăţ pe Radu, logofătul din Drăgoieşti, pe Mihnea din Bădeni, feciorul lui
Udrişte vistierul, pe Toader de la Bucov, pe Vladul Capiei,
pe Pătraşcu, pe Calotă, pe Stan, feciorul Drăguleţului, pe
Radu, stolnicul din Boldeşti, şi le tăie capetile 46 • Îndată
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apoi porunci de trămiseră la banul din Craiova, la ispravnici şi la vătaşii de plaiuri, ca să prinză, ori morţi ori cu
zile, pe mulţi alţi boiarini de price, printre cari era socotit şi Radu, feciorul vomicului Socol, de peste Olt.
Cu aceste împrejurări se petrecuse cîtăva vreme; lunile
vesele ale verii fugise, luînd cu sine jocurile pe verdeaţă
şi plimbările noaptea pe lună, şi acea mulţumire sufletească ce naşte din razele mai călduroase ale soarelui, din
mirosul bălsămit al pajiştei înflorite, din miile de nepreţuite daruri ale rodirei. Omul, ca firea, zimbeşte cu soarele, se-ntunecă cu norii, s-alină cu seninul, se turbură cu
furtuna; fieşte schimbare a na turei are un răsunet în
inima sa; fieşte frunză ce cade îngălbenită toamna, lasă
un dor în sufletu-i întristat.
Aşa şi Radu cu Ancuţa, înstrăinaţi de lume, d-ale ei
veselii, dar nu şi d-a sa răutate, trăiau acum într-a lor cetăţuie pustie, purtînd dorul frumoaselor zile trecute şi
mîngîindu-se cu nădejdea primăverilor viitoare.
E tristă şi urîtă iarna la ţară, cînd crivăţul viforos urlă
preste cîmpii, cînd norii sau ceaţa întunecă cerul, cînd
ploile reci desfundă pămîntul, cînd ţarina-i goală şi nă
pustită, dumbrava uscată, şi plugarul trîndav. Apoi, în
lungile nopţi de iarnă, ce întunecime plină de groază!
ce de şopte fioroase! Vîntul vîjie şi geme ca nişte jalnice
glasuri ce plîng din depărtare; ploaia izbeşte cu o întă
rîtată stăruire în păre ţii şi în ferestrele casii ; oblonul se
cletină şi scîrţie pe ţîţînele-i ruginite; focul bubuie şi
trosneşte în cămin, şi, uneori, o pasăre de noapte, gonită
din adăpostul ei de o suflare mai viscoloasă a crivăţului,
îşi ia zborul, scoţînd un ţipăt sfîşietor şi tînguios. Într-acele
văietări ale firei, mintea de sineşi se porneşte pe cugetări
rnîhnicioase; închipuirea-şi plăsmuieşte vedenii cobitoare,
şi tot ce e mai trist în viaţă, toate răstriştele trecute, toate
temerile viitorului se resfrîng, ca umbre sîngerate, în
oglinda întunecată a inimii.
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Într-una din acele seri furtunoase, Radu şedea cu Anpe gînduri; un foc de suro lumină roşatică în chilie;
d-a lungul zidului se-ntindea un pat acoperit cu velinţe
vărgate de ţară; d-asupra era o mescioară albă, rătundă,
~i, alături, o laviţă îngustă de lemn, pe care ei şedeau;
dar 1n părete strălucea o bogată icoană îrnbrăcntă cu argint.
Pe dînsa era înfăţişat, cu asprul condei al zugravilor stră
moşeşti, chipul Maicii Domnului ţinînd sfîntul său prunc
pe braţul cel stîng. Luciul înegrit al văpselilor, trăsurile
ttriaşe şi nemlădiite ale obrazelor, feţele lor îngălbinite,
ochii lor mari şi întunecaţi, în sfîrşit, acel cerc de lumină
ce Ie împresura, la un ceas aşa înoptat, făcea să nască în
inimă o sfiaţă şi cuvioasă îngrijare.
Privirea Ancuţei se aţintise cu smerenie d-asupra icoanei, iar tînărul Socol, în sufletul căruia se deşteptau acum,
una dupe alta, toate nenorocirile vieţeisaletrccute, tresări
ca d-un fior, îşi lăsă fruntea pe mină şi, cu glas obidit,
întrerupse tăcerea.
- Dragă Ancuţo ! - zise el, - vezi tu această sfîntă
icoană? ... Ea în veci a fost martură la răstriştile casei noastre; cu dînsa am împărţit toate mîhnirile mele ... Odinioară, nişte ciobani ce păşteau turmele noastre de oi departe,
în munţii Vîlcei, au găsit-o, zice, într-o veche tulpină de
stejar, ş-au adus-o la tatăl meu. El, sărmanu], o primi ca
o veste bună, ca un semn de noroc; dar chiar în ziua aceea,
silit de duşmani să-şi lase casa, pe o groaznică vreme de
furtună, el apucă drumul pribegiei şi muri pe ţărmuri depăr
tate ... Ţărîna să-i fie uşoară I. .. Rămăsesem, cu mama, doi
copii, - o surioară şi eu, - hrăniţi la masa străinilor;
dar acei oameni fără milă, la care bietul tata ne lăsase,
crezîndu-i că-i sunt prietini, îndată ce veni ştire despre
moartea lui, ne opriră mult-puţină stare cită mai aveam
şi ne goniră de pe pragul lor, săraci şi despuieţi. Din toate
averile noastre, ei ne lăsară numai această icoană, ce, în
nelegiuita lor credinţă, n-avea nici un preţ ... Ce poate face
o biată muiere singură, departe de ţara, de rudele ei,
cu doi copii pe braţe? ... Eram încă tînăr de ani, p-atuncea,
cuţa, amîndoi tăcuţi şi duşi
cele vîpăia pe vatră, revărsînd
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dar vîrsta nu mi-a crutat nici o amărăciune! ... Pe Liată
mama o văzui zăcînd, în luptă cu boala, şi mai vîrtos cu
frica d-a ne lăsa fără sprijin pe lume; în sfirşit, biruită
d-atîtea suferinţe, într-o noapte îngrozitoare ca aceasta,
îşi dete, sărmana maică, sufletu]. Eram în genunchi la
pa tul ei ~le moarte, si în fată-mi lucea tot icoana aceasta !. ..
O viforoasă suie~ătură 'a vîntului, ce cletină cu vuiet
învelitoarea şi tişile turnului, îi curmă povestirea. Ancuţa
se strînsc mai aproape de dînsnl; amîndoi îşi făcură semnul crucci, şi Radu urmă:
- Apoi mai trecu vreme şi soră-mea ajunse în floarea
tinereţei; blindă şi gingaşă copilă! începusem să aflu într-însa o inimă ce-mpărtăşea şi mîngîia a mea jale din vremi
adunată... Dar într-o zi - vezi cît îmi era ursita ele duş
mană! - mă dusesem cu alti tineri să ne încercăm, în
cîmpie, la jocuri de arme; er:im în Ardeal, şi tovarăşii ce
mă chemase la ac1:a sărbătoare ereau, cei mai mulţi, feciori
llc ncmc~i unguri ... Unul dintr-înşii (Iadul stL-i muncească
sufletul de trădător!) răpi în lipsrt-mi pc scumpa mea
surioară şi fugi cu <linsa. Cîncl mă întorsei scara acasă, pretutindeni era întuneric; furtuna urla cu turbare. Chemai 1
dar nu-mi r.'ispunsc nimeni. La lumina unui fulger, văzui
.odaia pustie, şi în faţă-mi lucea tot icoana aceasta ...
Uşa chiliei sc deschise cu zgomot şi Bănică intră răpcde
~i ~periat.
- Stăpîne, - zise el, - o ceată de oameni ne-a înconjurat toată curtea. Nu ştiu, hoţi fi-vor, sau alţi făcători de
re le, dar, dupc numărul şi armele lor, nu s-a rată să fie cu
vreun cuget curat.
Un glas s-a uzi strigînd d-afară:
- Dcşchideţi poarta la oamenii domniei !
Bănică se plecă pe fereastră şi răspunse:
- Păsaţi-vă în calc! N-avem aci loc de găzduit!
Însă Radu vru să-l oprească:
- Ci taci, moş Bănică; or fi călători şi i-a apucat noaptea pc drum. Nu voi, cit îi de săracă, să-mi fie casa închisă la cei neyoiaşi. l\Iergi de le deschide.
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El încă bine nu sfîrşisc, şi un glonţ de săneaţă reteză
păretclc de lîngă fereastră. Atunci s-a uzi o larmă de oameni
cc spărgeau porţile şi năvăleau cu grămada în curte. Radu
scoase al său paloş, şi sluga puse mîna pe o puşcă.
-Acum, fătul meu, or cu viata, or cu moartea! Dom-

nul să ne ajute! - spuse bătrînu'l Bănică.
Tîlharii, într-această vreme, ca să-şi facă lumină în
curte, dedese foc la şira de paie ce zbura cu flacări spulberate de vînt; ei sparseră portiţa chindiei şi se urcau unul
dupe altul pe scara învîrtită. Bănică trase cu puşca şi răs
turnă pe cel din frunte, dar o mulţime de panduri băneşti,
călcînd peste trupul tovarf;,şului mort, se răpezirl't cu săbiile
goale asupra lui, şi bătrînul slujitor căzu înjunghiat pe
pragul uşei.
Ancuţa sta îngenuncheată dinaintea icoanei. Ostaşii
năvăliră în chilie, zbierînd cu turbare:
- Pe dînsul, copii! daţi de tot!
Paloşul Radului zbură un minut, făcînd roată împrcjurn-i, dur săbiile şi lăncile îl înconjurau. Străpuns de toate
părţile, ::irma îi pici din mînJ., şi el căzu mort la pămînt.
Groaznic fu ţipătul Ancuţei cînd ca se aruncă prcstc trupul
sfîşiat al iubitului ci !
•
Un nor de fnm umplu chilia; vîlvori de foc ieşeau pe
gura vetrii, şi grinzile trosneau, sctipărînd ţăndări înflă
d:iratc. Atunci icoana cca marc căzu din părete cu un răsu
net lung şi tînguios !
Vîntul aruncase paic aprinse pc învelitoare, şi focul
încinsese de toate părţile turnul. P;rndurii se îmbrînceau
şi se rostogoleau pe scară, cu ţipete şi cu zgomot, cătînd să
scape din primejdia pojarului; ci fugeau care încotro găsca
loc de fugă.
Toată noaptea arse chindia lui Socol; în murgul zorilor, o şir,l de scînteic încununa a sa creastă, care şi ele
se stinseră una <lupe alta. Cîteva zile însă mai în urmă,
clădirea surpată încă fumega.
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IV
PUSTNICA
După ce Poarta turcească mazili din dom•
nia Ţării Româneşti pe Pătru Şchiopul, acest domnesc cocon, adus în Ţarigrad, fuse pus în lanţuri şi trămis surghiun
la cetatea Conia47 din Anadol; dar maică-sa, îngrijată, alergase curind în urma lui şi, cu mînile pline de aur, ceruse
înapoi pe fiul ei cel robit. Patruzeci mii galbeni (afară de
tot atîţia ce adusese drept haraci al ţării), împărţiţi pe la
viziri şi pe la curtenii de toată. mina, scăpară zilele amenin·
tate ale lui Pătru; dar un lucru, mai ales, întoarse spre
dînsul voia vegheată a Sultanului, adică mărinimoasa predare a unei comori de o sută treizeci mii galbeni, care se
dovedise adunaţi şi puşi la păstrare de neamul domnesc al
Ţării Româneşti. Împăratul se milostivi şi hărăzi zece mii
dintr-înşii bătrtnei Doamne; iar pc coconul ei îl opri în
Ţarigrad cu leafă. din haznaua impărătească 48 , şi preste
cîteva luni îi mai adăogi şi douăzeci aspri taii:i pc zi 0 •
Cu atita însă nu se mulţumea Chiajna; avind un fiu pe
scaun, ea sîrgui să-i agonisească şi celuilalt domnia vecină
a Moldavii, ele care se folosea pe acele vremi un Ioan Vodă,
venetic armean50 , pururea învrăjbit cu turcii; drept a.ceea,
nu puţin lucra dînsa la pîra şi la osînda lui Ioan Vodă.
ln sfîrşit, la anul 1574, ea izbuti, prin uneltirile sale, să
scoată carte de mazilie Domnului moldovenesc, şi-n locn-i
să se orînduiască fiul ei Pătrn 61 , care şi purcese din Ţarigra.d,
însoţit de oaste turcească.
Din partea sa, Ioan Vodă nu primi voios ca să se lepede
de domnie, ci, adunîndu-şi boierii şi ţara. leceru jurămînt
statornic ca să se lupte şi să moar[ împreună cu dînsul şi,
începînd atunci gătirile de bătălie, trămise să poftească
cu leafă pe cazaci ca să-i vină întru ajutor; iar aceştia,
cum ts războinici şi-n veci gata a se amestecare în tot felul
de vrăjbi şi de sfădiri, se adunară o mie două sute de oameni
şi veniră la dînsul.1111
Dincoace <le Milcov, aflînd de neprieteneasca primire
ce au să facă moldovenii frăţină-său, Alexandru Vodă îşi
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strînse şi el oştirea şi se găti a purcede spre Moldova,
in întimpinarea lui Pătru 63 • Pe de altă parte, Doamna
Chiajna, temîndu-se, într-aşa priincioase împrejurări, de vreo
izbucnire protivnică în Ţara Oltului, unde în veci colcotea
o duşmănie ascunsă asupra neamului domnesc, hotărî să
dea însăşi o raită prin oraşele olteneşti, ca să îngrozească
pe cutezători şi s-amăgească cu măguliri pc cei cu bună
voie.
Ea trecu răpede prin Slatina, prin Caracal, prin Craiova, şi găsi mai pretutindeni casele boiereşti pustiite;
cari nu pierise de sabia slujitorilor domneşti, fugise în
pribegie54 ; moşnenii ce mai rămăsese, împreună cu opinca,
răbdau păsul ţării şi nici măcar aduseră jeluiri Doamn<:i.
Ce-i bună românului jeluirea, cînd urechPa ce-l ascultă c
totuna cu mîna ce-l apasă? Tace pînă ce Dumnezeu prinde
într-o zi milă de dînsul, ori pînă ce însuşi se îneacă cu răb
darea ş-atunci îşi face singur drepta te !
Chiajna-şi urmă, dar, în ticnă calea spre Cerneţi şi spre
Ruşava. Ea călătorea 'într-un rădvan, care pe atunci era
o largă cutie de lemn văpsit, scobită rotund şi aşezată,
fără arcuri, pe un dric cu patru roate ferecate. Opt tckgari
înhămaţi ungureşte, d-a lungul, cu şleauri de curea subţiri
şi întinse, purtau trăsura mai uşor ca vîntul. Erau tot căluşei
rotunzi de Dobrogea şi bahmeţi 65 zbîrliţi de Bugeac56 , aleşi
tot pătrărei şi cincărei, 57 negri la păr ca pana corbului, cu
coadele lungi, cu coamele răsfirate, cu nara-n vînt, fugari
neobosiţi ce abia atingeau, în buiestru, cu copita de ţărînă.
Doi surugii flăcăiandri, cu mintene numai găitane, cu că
ciula moţată de oaie p-o ureche, cu mîneci albe, largi şi
suflecate, îi minau din călărie, săltînd uşor pe şele, chiuind
vesel din gură şi plesnind din bicele lor ce se împleteceau,
pe d-asurra capetelor' ca mii de şerpi încovoioşi.
Astfe zbura în calc Doamna Chiajna, prin codrii din
apusul Craiovii, şi începuse a înopta cînd trăsura-i scoborî
într-o luncă unde, printre carpeni stufoşi, printre des aluniş,
se strecurau apele gălbinatice ale unui rîu; naintaşii trecuse
apa prin vad, cînd, deodată, opintindu-se-n loc, începură a
sforăi; ceilalţi cai le urmară pilda, şi într-un minut toate
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hamurile se-ncurcase; bahmeţii se răsfirau în dezghinuri,
săreau în două picioare, nechezînd speriaţi, cu urechea
dreaptă, cu coama zbîrlită, nesupuşi frîului, neascultători
glasului, stau încordaţi şi nu voiau să ia din loc.
- Dar ce, măre, să mai fie şi asta? - strigau unii din
drumeţi, nencercaţi la scama cailor. - Or că strechea a dat
într-înşii?

- Ba aşa-s bahmeţii de la noi, - răspunse cu mîndrie
un bătrîn lipcan tătar din Bugeac, - au sămînţă de Misir 58 ,
şi calul de la Misir miroase de departe unde-i vreun zid pără
sit, şi sforăie a pustiu, nechează ca de groaza morţii.
Într-adevăr, pe malul învecinat, printre desişul mărunt
al unui zăvoi de copăcei, se-nălţa pe albăstreala întunecată
a cerului, un părete îngust şi negru, cu muchea surpată, cu
laturile crăpate, fioros şi cobitor ca urma unui păcat în
amurgul conştiinţei. Zgomotul alaiului domnesc dc?tcptase
bufnitele si liliecii, cari, din crestăturile vcchri zidiri, zburau
fîlfăind în toate părţile, cu ţipete ascuţite.
- Cruce-ajută!- şoptiră slujitorii între sine, dttînd să
descurce hamurile cailor. - Cc dărîmături să fie astea?
Iar vreo mănăstire pîngărită de păgîni, ardc-i-ar focul!. ..
Ce ştii?! ...
- Ba-i, pare-mi-se, chiar chindia lui Socol, care an
ars-o, mai anii trecuţi, pandurii, cînd au ucis şi pc Radu,
feciorul lui ... Aşa-i; vorbă e? Ia, tocmai aci era, în lunca
Motrului. - Cică, mftre, c-a treia zi <lupe cc ·a dat clădirea
pojarului, a ieşit, noaptea, din pironiţi aclinci, o stafie c-o
icoană mare săpată în piept şi a apucat ţipînd în patru părţi,
de unde suflă patru vînturi, şi la răsărit, şi la miezul-zilei,
şi la soare-apune, ş-apoi şi-a ales cale spre steaua nopţei, şi
s-a dus, măre, s-a dus tot încolo, în fnn<lul iernii, unde-s
troienii de ninsoare ca munţii ...
- Vezi, d-aia nu s-a mai pomenit d-atunci să fie oameni
cu şederea pe locurile acestea! Au băjenărit toţi rumânii de
spaimă!

- Auzi, măre bădiţă! - adăogiră cn mir:i.rc ascultătorii;
în vrcm"a povestirii hamurile se aşezase în bună
orîncluială, slujitorii apucară caii de clîrlog, îi trecură, făcînşi, fiindcă
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du-şi crucea, pe dinaintea dărîmăturilor, ş-apoi surugm,
· plesnind din bice, strigară cu glas ascuţit: d I hai să
meargă!!!>> şi toată ceata în goana mare porni înainte.
De auzise Chiajna ceea ce se vorbise, cine poate şti?
Destul e că chipu-i rămase neclintit, fruntea-i tot încreţită,
ochirea-i tot straşnică, dinţii-i tot încleştaţi.
La Cerneţi, la Ruşava, ş-apoi la Tîrgu-Jiiului cercetările
sale a\'ură acelaşi sfîrşit; pretutindeni ea găsi o aromire
nepăsătoare, din acelea ce zic : <cSă n-aibi teamă!>>, şi adesea
ascund un jăratec. Se îndreptă apoi spre Vîlcea, ca de acolo
să se-ntoarcă, pc sub muscele, la locul unde se adunase la
tabără fiii săi.
Drumul ce merge prin munţi, din Gorji spre Rîmnicul
Vîlcei, la depărtare cu vreo două ceasuri de acest oraş,
apucă <l-a lungul printr-o vale largă, prin care curge, pe o
îngustămatcăaşternută cu pietriş gros, pîrîul numit Otăsăul 59 •
Ai zice că apele sale limpezii se joacă cu veselie în răsfă
tate încovoieturi, uneori strecurîndu-se binisor prin iarba
deasă şi măruntă a luneci, alteori alergîndcu p;ipă d-a curmezişul văii, de la un mal pînă la altul, ca suveica pe iţele
războiului. D-a stînga rîului sunt dealuri pe care cresc amestecati brazi si paltini, frasini si mestcacăni; de cca la ltă
parte, munţi 'cu înalte piscuri îşi arată coastele lor aprigi,
rîpoase şi surpate, ce se destind ca un vechi păretc de uria~i.
mîncat de umezeală şi de putregai.
într-o seară, lun::i, înaintînd liniştit pe dindosnl acelor
negre vîrfuri sfărîmate, întuneca cu umbrele lor prelungite
adînca vale, ş-apoi iar, uneori scăpînd printre surpături,
razele ci sticleau, ca pietre scumpe, pe valurile pripite şi
colcotoase ale micului pîrîu.
Era linişte pretutindeni, cînd începu a răsuna, cu un
vuiet depărtat, treapătul cailor ce purtau şi însoţeau răd
vanul Doamnei Chiajne.
Un lipcan alerga înainte, ca să. cerce drumul şi să deschiză calea; calu 1 său, ce în goana ma.re se aşternea drumu lui
ca suflarea de vînt pc iarba de pe cîmp, fugea scăpărînd clin
copită şi, pe tot minutul, muindu-şi gleznele în valmi, stră
bătea matca şerpuită a Otăsăului. Deodată, la un mal, agerul
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dobitoc se opri sforăind; iar cllăreţul, auzind în preajmă-i
un gemăt slab şi sfîrşit, zări, subt o rază trecătoare a !unei, •
chipul sau mai bine umbra unei fiinţe albe şi uscate ce zăcea
azvîrlită pe milui verde al rîuleţului. Trupul ei despuiat,
ce abia-I înveleau nişte ţoale sfîşiate, părea zdrobit; mînile
şi picioarele-i slabe şi lîncede, căutînd poate în răcoarea rîului ceva înviere, pluteau pe d-asupra apii ca frunze-ngălbinite
de toamnă; capu-i obosit căzuse pc pietrişul din matcă, şi
pletele-i răsfirate se scăldau furate de valuri.
Aprodul gonaci se opri dinaintea acelei iezme ce semăna
mai mult cu un morman de oase, şi îndată în unnă-i _sosi
tot alaiul domnesc. Toată gloata drumeţilor, pînă chiar şi
Doamna, se coborîră din rădvan şi de pe cai şi se apropiară
de locul unde se afla nenorocita fiinţă; toţi, făcîndu-şi
cruce, priveau cu o miloasă spaimă acel trup sfărimat, tn
care suflarea semăn~ cu cea din urmă vîpăiere a candelei ce
se stinge. Iar ca, dinaintea unei aşa zgomotoase adunări,
deschise încetinel plioapele sale afundate: ochii ei, mari şi
holbaţi, se sticliră, cu o nespusă durere, către malul drept
al vâlcelei, şi trupu-i întreg, prin nişte uşoare tresărituri ale
nervilor, părea c-ar vrea, c-ar cerc să se tragă spre un loc
dorit.
Acel loc era o m1gură verde cu muchea lată şi rotundă,
pe care crescuse, din veacuri depărtate, un bătrîn stejar, subt
al cărui lat frunziş se umbrea tot dealul; nu departe de dînsul,
nn plop străbun îşi înălţase spre nori creştetul semeţ.
Amîndoi, ca doi fraţi sărmani şi năpustiţi, crescuse singuratici p-acel costiş; amîndoi, de mari de veacuri, se luptasc-mpreună cu criveţele şi cu vijeliile; amîndoi, în sute de
rînduri, scuturasc-mpreună cînd vesela frunză, ctnd trista
zăpadă; amindoi se unise ca să fie, în pustiu, lkaş milostiv
al paserilor cerului, umbrar răcoritor al turmelor zăbuşite,
adăpost binecuvîntat al călătorului obosit!
Spre dinşii acum se îndrepta stăruita dorinţă, suspinul
cel din urmă al neputincioasei acele fiinţe.
Un om o luă, dar, în braţe, şi ceilalţi toţi n urmară suind
dealul în faţa vechiului stejar; dar cu cit mai mult se apropiau, o zare de lumină neobicinuită, care sub razele lunei
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creştea ca un luceafăr albicios, ca o pară de foc luminoasă,
părea că iese din sinul bătrînei tulpine. O sfîntă groază coprinsese toate inimile; dar împinşi ca de o putere căria nu-i
puteau sta împotrivă, ci înaintau uimiţi de raza lucioasă
ce-i trăgea spre sine şi le sorbea vederile. Cînd ajunseră pe
muchea măgurei, drept în faţa stejarului, toate în preajmă
erau scăldate în lumină., toate străluceau ca într-o senină
vîlvoare; iar în tulpina găunoasă a copaci ului, împresurată
de raze argintii, domnea ca-ntr-un cerc de slavă cerească,
chipul înegrit al Maicii Domnului, ţinînd în braţu-i stîng pe
mîntuitorul său Prunc.
- Maică Preacurată! - strigă atunci pustnica, ce-n
faţa icoanei părea că-şi dobîndise un viers mai tare, mai dulce
decît glasurile omeneşti, - Maică Preacurată I Maică fără
pată I Tu, care ai încercat numai durerile inimilor lumeşti
şi care pînă acum nu te-ai îndurat a.-mi ierta cîtcva zile
răsipite în desmierdările vieţii I Tu, care ai privit fără jale
sfîşierile inimii mele, cînd singuru-mi p-această lume şi
mult-iubitu-mi sprijin a căzut jertfă sub mîna mohorîtă a
ucigaşilor! Tu, care m-ai călăuzit prin poteci spinoase, pe
sloiuri de gheaţă, cînd, cu sînta-ţi icoană în braţe, am colindat, aiurind, plaiurile şi cîmpiile ! Tu, care m-ai adus subt
această sfinţită tulpină, într-acest sălbatic sălaş de pustnicie,
în care sufletu-mi dăulat şi zdrobit de răstrişte, în zadar cată
odihna şi, pururea, ca o milostenie, îţi cere scurtarea tică

itelor mele zile! Tu, deci, care, şi de am păcătuit, şi .de am
fost culpeşă ţie, m-ai osîndit. dupe mulţimea vinilor mele I
Acum, cerească stăpînă, inima îmi spune c:1 înduratu-te-ai
tn sfîrşit de mine şi ai apropiat ceasul dorului meu !. .. Acum,
dar, mă-nchin la poalele tale cu jeluiri, cu rugăminte, cu
lăcrimări, nu doară ca să-mi cei vreo cerească răsplată - căci
ce va fi partea mea dincolo de zburd-această lume e însînul
tău ş-al Domnului, şi cu voioasă bucurie îl voi primi! ... ci, Maică milostivă, tu care ai fost mumă. ş-ai pătimit
de păsul fiului tău, fie-ţi milă şi-mblînzeşte, alină şi spală
orice duh de minie în inima mumei ce m-a purtat pre mine,
nevrednica, în sînul ei, şi la picioarele căria mă plec acum,
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ca şi dînsa, cu milostivire, ca tine, să uite greşalele nesocotitei sale fiice!. .. În ceasul acesta, care e al meu cel din urmă,
iartCt-mă, maică, deşi mult ţi-am greşit cu ţie în viaţă!
iartă-mă, căci cu amarnice dureri am ispăşit, vai! şi cu,
păcătoasa-mi rătăcire!. ..
Rostind cu o cucerită şi-nfocată căinFt aceste din urmă
cuvinte, sărmana pustnică se prăvălise cu fruntea în ţărînă
dinaintea Doamnei Chiajne.
Acea vedenie strălucitoare a unei sfinte icoane în mijlocul
nopţii ş-al pustietăţii, acea dureroasă destăinuire a unei aşa
jalnice soarte, acel glas proorocesc ce vestea moartea vecinft
a fiicei sale, făcură să clipească sub geana încruntată a
Chiajnei o umbră de îndurare; dar freamătul milei nu sc
coborîse încă pînă în inima-i oţelită, cînd, deodată, un nor
răpede şi negru trecu cobitor preste faţa !unei. Lumina
icoanei dodată se stinse, şi întunericul se răspîndi jurîmprejur.
Cumplita mumă se-ntoarse atunci cu o fieroasă iuţeală
şi, grăbind pasul spre vălcea, strigă c-un glas aspru:
- Nainte, copii! ...
Vinovatul împietrit în rele fuge chiar şi de umbra mustrării!

Într-o clipă, Chiajna se suise-n rădvan, şi tovarăşii ei,
de sunetul oţelit al glasului ei, ajunsese departe,
gonind în urma rădvanului, cînd începură să simţă mustrarea
în cugetele lor, biruite de nemblînzita lor stăpînă.
înfioraţi

În valea Otăsăului, cîteva slabe suspine, pierdute prinşuierătura frunzelor ce se legănau în adierea dimineţii,
dovediră suferinţele cele din urmă ale nenorocitei pustnice.
Muritoarele despuieri ale Domniţei Ancuţe, căzute chiar la
poalele sfintei icoane, în sălbatica chilie ce-şi găsise ea în
scorburea străbunului stejar, fură acoperite de frunzele ce Ie
spulberă crivăţul de toamnă .
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Mulţi ani în urmă ciobanii găsiră tot acolo icoana Maicii
Domnului, ce se zice a fi una din cele şapte de Luca Evan-
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ghelistul zugrăvite, şi chiar în tulpina bătrînulni copaci ei scobirrt bisericuţa cea veche a mănăstirii zisă <<Dintr-un Lemn >f0 •

.. . . . .... . ...... .... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*

Pe cînd Doamna Chiajna îşi urma ispititoarea colindă
preste Olt şi prin Ţara de Sus, tinerii ci feciori domneşti,
însoţiţi, unul de oaste pămînteană şi de ajutorinţe ungureşti,
altul de turcii ce i se dase ca să-l aşeze pe scannnl năzuit al
Moldavii, se întîmpinasc în ocolul Focşanilor şi se lăsase cu
taberile lor amestecate la satul Săpăţeni, pc lunca înfrăţi
toare a l\Iilcovului61 • Doamna mumă îi ajunse acolo, purtîncl
în sufletu-i smăcinat o îngrijată presimţire care, subt aspra-i
fălnicie, se vădea printr-un neastămpăr fioros. Ea căta în
zadar să-şi potolească neodihna cu nădejdea isprăvilor viitoare; oştirile împrejuru-i, multe şi vegheate, i se păreau
molatice şi nevoioase. Un neîncetat susur de tainică trădare
îi şoptea la auz; mintea-i se muncea cu tot felul de Mnuieli.
Ziua, ca colinda fără repaos tabăra, vrînd să încerce credinţa
ostaşilor, să învie, ca odinioară, bărbăţia în inimile lor; dar
iazma neîncrederii o urmărea pretutindeni, şi viersul îmbolditor îi pierea pe buză; apoi iar, în tăcerea nopţii, în veci
deşteaptă şi frămîntată de griji, e.a trăgea cu urechea la strigările prelungite ale strejilor depărtate, şi adesea, coprinsă
de o nedomirită temere, alerga să pîndească la perdeaua
corturi lor unde se odihneau în visuri de izbîmlă fiii săi,
uncltile nes{ttioasci sale mîndrii.
Dimpotrivă, aceşti doi tineri, bizuindu-se cu încredere
pe reazimul lor ostăşesc, pe părtinirea soartei şi pe toate
voioasele închipuiri ale juneţei lor, petreceau zilele în vesele
ospeţe, benchetuind cu boiarii şi purtătorii oştii lor şi gata a
purcede asupra lui Ioan Vodă, dacă nu i-ar fi amînat din
zi în zi îngrijatele presimţiri ale Doamnei mumei lor.
într-astfel de felurite aplecări se afla tabăra frăţească
a fiilor lui Mircea, cînd sosi ştirea cum că boierii moldoveni~
temători a se vedea pe viitor înstrăinaţi de la mila noului
Domn, ar fi hotărît să părăsească relei sale soarte pe vechiul
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lor stăpînitor şi are să vină, mînaţi de Dumbravă vomicul,
ca să se închine lui Pătru Voievod6a. Această veste umplu
tabăra de bucurie; cu nădejdea viitoarei împăciuiri, strejile se rădicară, vegherea se desfiinţă, caii se sloboziră la
păşune, armele se aşezară în snopi; toate se pregăteau
pentru o obştească înfrăţire. Doamna Chiajna însă, care nu
privise cu suflet liniştit acea nesocotită răsipire a tutulor
mijloacelor de o grabnică apărare, cu cit se apropiau moldovenii, mai cu dinadinsul stăruia ca tinerii Domni să se
ţină în laturi, cu bună şi zdravănă pază.
Norocul lor voi, ca, înduplecaţi de nepregetata rugăciune
a mumei lor, dorinţa aceştia să fie împlinită, şi ca d.înşii
amîndoi să lipsească din cortul lor în ceasul cînd moldovenii
se iviră dinaintea taberii munteneşti.
Într-adevăr, Dumbravă vornicul descălică în faţa şatrei
domneşti, însoţit d-o gloată năprasnică de boieri şi de slujitori, purtînd nu veşminte de sărbătoare, nici zîrnbetnl
smerit al supunerii, ci podoaba oţelită a unei zile de harţă şi
semeaţa căutătură a unei biruinţe lesnicioase.
Q3ebit de aceea se zărea în depărtare oştiri numeroase,
care, dupe caii lor mărunţei şi păroşi, <lupe largii lor şalvari
roşii, dupe chiverile lor ţuguiete, dupe cîntările lor prelungite şi dupe naltele lor suliţe ce luceau la soare ca spicurile
pe holdă, lesne se cunoşteau că sunt pilcurile de cazaci,
venite, sub povăţuirea lui Sfirski, în ajutorul lui Ioan
Vodă 63 •

Chiajna, care-ntr-această grea prilejire ştiuse a întipări
pe chipu-i făţarnic o senină şi rece mîndrie, adăsta pe boierii
moldoveni într-un falnic cort rotat de covor alb, cusut cu
fir şi legat jur-împrejur cu tăruşi poleiţi.
Dumbravă vornicul intră în fruntea tovarăşilor săi; el
era un voinic nalt şi spătos, purtînd o ţurcă de blană flocoasă
ce ascundea capu-i ras, din creştetul căruia o singură şuviţă
de păr atîrna în jos pe ceafa-i lată şi vînoasă; era îmbrăcat
cu un mintean de urs lăţos şi-ncins cu o curea de care sta
aninată o ghioagă năstrujită cu dinţi de fier, adevărat baltag
de uriaş.
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- Unde-s puii de năpîrcă? ... - strigă el cu glas răguşit,
intrînd în cort cu mina în şold. - Li-a sosit ceasul pieirei I
halal di ei, fîrtaţi !
- Pare-mi-se că-n beţie ţi-ai pierdut cumpătul vorbii,
jupan vomice, - rosti Doamna, înstrunîndu-şi mînia, or pesemne c-ai mintea ca de prunc într-atîta trupeşie I
-Taci, muiere, nu bîrfi I - răspunse Dumbravă, -nu
doară, c-aţi socoti voi că-i Moldova ţară di jac, să ni gioace ca
pi urs o mişa pripăşită pi la munteni şi doi ficiori di lele făr
mecaţi, doi lingăi nătîngi, ce li pute botu a lapte?!. .. N-avem
noi nevoie di Domn muntean. Munteanul îi om viclean;
nu-i ca moldovanul, ortoman, şi dănos la mîni\, şi la suflet
fălos st ... Hai, voinici, drăguţii mei, daţi năvală di mi-i
prindeţi şi mi-i legaţi cole, cot la cot, să-i ducem poclon
lui Ioniţă Vodă, ca doi berbecei <li Annindeanaa I
- Cîni neruşinaţi, liftă rea I. .. - strigă Chiajna, spumegînd de turbare; dar Dumbravă nu-i dete vreme să urmeze
zadamicele-i sudălmi, ci, desprinzînd ghioaga el~ la brîu,
o-nvîrti de cîteva ori cu braţu-i vîrtos, ş-apoi, glăsuind un
6'1'oaznic blăstem, o azvîrli drept în capul înfuriatei Doamne.
Chiajna căzu răsturnată pe spate, ş-atunci îndată, cu
ochii sîngeraţi, cu fălcile căscate, încercă să se rădice în
genuchi, să se sprijine pe palme, să rostească un cuvînt;
dar abia putu să iasă din gîtleju-i năbuşit vorbele: «Domnii I
feciorii mei I. .. ~ ş-o înecă sîngcle ce curgea şiroaie din tot
capu-i găurit de ţinte. Trupu-i se zvîrcoli cu scrîşniri de
dinţi, săltă încă de cîteva ori, se rostogoli cu creştetul în
ţărînă, se zgîrci şi se întinse în cîteva încordături dureroase.
ş-aµ,oi căzu înţepenit într-o baltă de sînge.
În vremea aceasta moldovenii şi cazacii deteră jaf taberii
româneşti; fugeau muntenii care unde putea. Alexandru
Vodă nimeri să scape la Cetatea de Floci; Pătru se opri
din fugă la Brăila. Ioan Vodă intră în Ţara Românească
şi făcu Domn pe un Vintilă; dar peste cîteva luni, soarta
se schimbă. Ioan Vodă muri robit la turci; Alexandru îşi
dobîndi iară.şi tronul, şi Pătru Şchiopul domni la Moldova
lăudat şi iubit de toată obştea. 60
B1tC14Y8Ş ti,
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I

PÎN A L-'\. MĂN ASTIRE

Publicul din Ţara Românească, începînd de
la clasele !nalte şi lwninatc, în care se recrutează magistra.
tura, pînă la treptele cele mai înjosite şi mai degradate ale
făcătorilor de rele, cunoaşte astăzi bine că antica mănăstire
Snagovul, aşezată la patru orc distanţă de Bucureşti, este
hotărîtă de condica penală a ţărci spre a servi ca loc de închisoare pentru vinovaţii ce n·au meritat pedeapsa mai grea a
muncei la ocnele de sare sau la porturile dupe malul Dunării.
Cititorul nostru s-ar putea dar aştepta a găsi într-aceste pagi ne
vreo disertaţiune juridică, economică sau umanitară asupra
sistemelor penitenţiare, ori cel puţin o povestire mai mult
sau mai puţin romantică, care să aducă aminte, sub colori
mai veştede şi mai pălite, I ntic-i prigioni de Silvio Pellicol
sau Le dernier jour d'im condamni da Victor Hugo9 •
Ne grăbim de la-nccput a-nlătura asemenea prepusuri şi
declarăm că, din cite vom spune aci despre actuala închisoare,
foarte puţine vor avea raport la locuitorii ci de acum. O
predilecţiune firească ne-mpinge în veci a căta în trecut, şi
poate că morţii ce şi•au lăsat numele lor în acel cucernic loca~
de jale vor şti a ne aminti,din zilele lor depărtate, fapte ş1
datine, daca nu mai veselitoare, cel puţin mai strălucite şi
mai măreţe decît furtişagurile triviale ale arestanţilor ce
calcă astăzi osemintele şi suvenirele lor.
Găsim o plăcere nespusă a străbate tărlmul patriei;
cercetînd peste tot locul umbrele şi amintirile strămoşilor
noştri; ici, o cruce de piatră, părăsită într-un cîmp pustiu,
comemorează o faptă vitejească sau o crudă răzbunare;
coJo, o veche capelă poartă, în inscripţiunile, în portretele
şi în odoarele ei, lucrate fără artă, urma pietăţii şi a dărniciei
anticilor Voievozi; mai dincolo, cîteva ruine de ziduri uriaşe,
o sfărămătură de cetăţuie, un părete de vechi palat, ,optesc
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inimei, pe tăcute, numele glorioase ale lui Traian şi ale
eroilor ce au urmat tradiţiunea lui de onoare pe părnîntul
românesc. Astfel, la tot pasul, colinda noastră.iscoditoare
se opreşte, cu o plăcută şi cuvioasă mirare, dinaintea acelor
pietoase sau falnice amintiri, care, din adîncimea secolilor,
se-nalţă uriaşe peste mărunţimea noastră actuală. Dorul
nostru s-avîntă printre răstimpii trecutului, pc cînd privirea
ni se preumblă prin luncile şi pc plaiurile ţării noastre,
martnrc încă elocuente ale atîtor întîmplări felurite. Adesea
dar,şi cîtde des se poate,căutînd impresiuni aşa de-nvietoare,
părăsim cetatea şi zilnicele-i supărări, ca să cerem de la
cîmpii mari, de la muntii răcoro.;;i si de la vechi le locase
ce stau răsipite printr-însele, destăim'.1iri din vremi de restriste si de glorie, cc au fost si nu mai sunt.
'Deci, în anul trecut, pc ~ frumoasă dimineaţă de vară,
apucai, frLră ţăl hotărît, calea Plokştilor. Pentru cel cc are
a se conforma la o a doua citaţiune a Tribunalului de Prahova,
s::i.u care vrea să-şi tîrguiască lină ori cherestea de la munte,
înţeleg că nimic nu poate fi mai folositor, mai comod şi chiar
mai plăcut <lecit acea măiestrită şosea care, din grădina de la
capul Podului l\Iogoşoaiei3, se-ntinde aţă pînă la bariera
Ploieştilor, şi care-l duce, drept ca glonţul, în trei-patru
orc, fără piedică, fără turburare, în capibla judeţului de spre
munte. DJ.r pentru mine, călător cu gusturi neţărmurite şi
setos de a cunoaşte ţara cu tăinuitcle-i comori, de a rărnfla
într-însa gcmitul din urmă al trecutului cc se ascunde prin
locuri uitate de civilizarea modernă, mărturisesc că acea
linie monotonă, ce-şi destinde aşternutul său gronţuros de
pietriş gălbui, peste ţarine şi livezi, covîrşind văile şi scobind dealurile spre a nu se abate de la nhrclul său drept şi
uniform, acea coardă nemlădiită şi dizgraţioasă, întinsă fără
gust pe d-asupra capricioasei naturi, îmi pare un ce anormal,
nesuferit, puţin firesc şi absurd, care despodobeşte natura,
fără d-a face onoare imaginaţi unii, bunului-gust şi dreptuluisimţ ale omului. Dovadă despre adevărul acestei cugetări
am chiar nespusul urît ce mă stăpîneşte îndată cc trăsura
începe a mă legăna într-un chip monoton, scîrţîind pc surfaţa
netedă a unei bune sosele. Atunci simtirile oricărui călător
'

.
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ajung a se amorţi: ochii se obosesc din lipsa de varietate,
urechi le se învaţă a răsuna. ca o pîrîitoare, nări le se năbuşcsc
de pulbere, glasul se opreşte în pieptu 1 îngTeuia t, şi o prostatică
aromeală stăpîncştc toată firea nenorocitului călător! Atunci,
el doarme, el sforăic ! - lV.mîneti s,Inătoase, impresiuni vii
si variate! Pentru somnoros, natura n-are privclisti încîntă
toarc; suvcnircle trecutului rămîn mute <l-a li.mgul căii.
Cîtcodată numai, cînd surugiii pornesc într-unul din acele
dezghinuri fantastice care dau, pînă la oarecare punt, o
idee despre pornirile furtunoase ale zeului O<lin4 încurîndu-şi
armăsarul ager, cu nenumărate picioare" ,atunci numai, somnul
e întrerupt cu spaimă de mişcările şovttitc ale trăsurei, alunecînd de la o muchie a soselei la alta, ca o coasă ascutită
într-un răzor de fînetc. ·
'
Aceasta nu era, sub nici un CU\'Îllt, temerea cc mă preocupa în ziua călătoriei mele către Ploiesti, căci ticnitii căisori
vineţi, ce-mi trăgeau brişca, nu se 1;uteau asemăna hitru
nimic cu zeiescul fugaci, şi singura lor vină era d-a se clăti
cu o mişcare lină şi cumpătată, care mă îndemna puternic a
mă da cu totul plăcerilor puţin ispititoare ale zcnlui l\Iorfcu 6 •
Pe cînd efectele soporifice ale şoselei, în luptă cu a mea stă
ruită curiozitate de călător deştept, începuse a lua proporţiuni învingfttoarc, ca ]a trei ore de Bucureşti, dincolo de
satul Tîncăbeştilor, acolo unde, pe dreapta, este o mică
cîrciumă tărănească, deodată mi se deschise în fată un drum
frumos şi'larg, un drum al lui Dumnezeu, ce şerp1.1ia printre
păduri stufoase ca un covor de iarbă fragcdfL şi măruntă,
scăldată p-alocurea de băltişe răzlăţate, ce se adunase din
apele de ploaie. Instinctul meu de barbar, - d'tci astfel
multi vor zice, - mă-mpinse a lăsa îndată ncvoiasa sosea
si intrai, cu ini1ua încinsă de dorul liberei naturi, într~acea
minunată dumbravă.

«Cc absurd c uneori omul în judicata sa ! ~ îmi ziceam
eu în mine acum, cînd un pămînt moale şi umed, o cale şer
puită de pc răsfrîngerile tărîmului, înlocuise, sub roatele
trăsurei, asprimea scîrţîitoare şi prăfuită a dreptei şi înţele
nitei şosele. - Ce absurde omul! El pretinde că a înaintat,
a propăşit, s-a civilizat, născocind nouăle mijloace de cornu177
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nicaţiune

I Dar care e oare scopul progresului, al civiliza-

ţiunii, dacă nu este de a lăsa omului independenţa cea mai
largă în faptele, în gusturile şi în cugetările sale? a răspîndi
peste toată lumea libertatea cea mai întinsă? - Nu este

oare mai liber omul cînd, cu organele ce i-a dat Dumnezeu
la naşterea sa, pentru umblare, el străbate întinderea, dupe
cum îi trece prin minte, oprindu-se unde vrea, cotind unde-i
place, alergînd cînd îi abate, odihnindu-se ctnd se simte
obosit? A trebuit însă mai întîi ca el să renunţe în parte la
această neatîrnare spre a se da în sarcina unui dobitoc, spre
a se pune la dispoziţiunea lui, încălecîndu-1 sau cărîndu-se
dupe un bou ori dupe un cal. Negreşit se poate zice că dobitocul, fiind şi el o creatură cu·viaţă, avind instincte, gusturi,
dorinţe şi aplecări ale sale, omul şi l-a luat mai mult ca un
tovarăş, ca un ajutor. ln adevăr, calul, care, precum a zis
marele Buffon7 , e cea mai nobilă concuistit ce onml a Jăc-u,t
vreodatd asztfrra naturei, pare a lua parte la toate plăcerile
şi la toate nevoile soţului său omenesc; ager şi cutezător în
războaie, el înfruntă, împreună cu călăreţul, toate primejdiile, aprinzîndu-se ca el, la zgomotul armelor, la lucoarea
împuşcăturilor, la fumul prafului, la privirea sîogelui !
Duca omul e împins de o patimă amoroasă, dacă aleargă ca
să se arunce în braţele iubitei sale, vezi cu ce foc, cu ce mîndrie, cu ce falnice nechezături îl duce armăsarul său, scă
părînd din copită şi spumegînd sub frîne ! Apoi iar, dacă
pe sărmanul surugiu vreo jale îl eoprinde, cine va fi mai
simţitor la a sa durere decît caii săi credincioşi, cărora
le spune el fugind:
Mişcă, băiete, mişei., şeoase I
Sfllrîm.11.-mi gtndul cel necurmat:
Zdrobeşte-n mine slabele-mi oase,
Ce tristu-mi suflet ll fin legat,

In fuga mare, te poticneşte
De-mi rupe capul aci pe loc;
Mergi, zboară colo unde-mi ztmbeşte
Al nesimţirii vecinic noroc I
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Dar însă, nu credeţi pe simplul surugiu român, care
poate fi învinovăţit de a nu cugeta întocmai ca un om civilizat; apoi, adresaţi-vă către clasicul Racine 8 , către poetul
cel mai corect şi cel mai cultivat în toate privinţile, şi
chiar dînsul vă va zice, vorbind despre caii răposatului beizade lpolit:
Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois
Pleins d'une ardeur si noble obeir li. sa voix,
L'oeil morne maintenant, et la tl:te baissee,
Semblaient se conformer li. sa triste pensee.•

Din toate acestea conchidem că, precît dobitocul e un
plin de compătimire, un prietin intim şi simţitor
al celui ce, din simplă îngîmfare, i se zice stăpîn, omul,
încrezîndu-i sarcina trupului său, nu i se robeşte cu totul,
ci mai mult se învoieşte cu dînsul ca cu o fiinţă căria-i place
a jertfi chiar şi parte din nepreţuitul dar al neatîrnării sale.
Pină aci toate merg destul de bine; dar cînd omul, regele
na.turei, ajun6e a-şi încrede soarta unei simple puteri brutale, care nu judică, nu cugetă, nu simte, ci merge mereu
nainte, zdrobind toate în preajmă, fără socoteală, fără conştiinţă; cînd el se face sluga unei căldări cu apă colcotită
c:ire tîrăşte orbeşte dupe sine sufletele omeneşti, şi nu cunoaşte altă lege mai naltă, altă strună mai puternică dectt
două şine de fier aşternute pe căpătîie de lemn; cînd omul,
într-un cuvînt, clădeşte cu cheltuieli şi sudori colosale drumuri-de-fier, spre a se transporta pe sine, ca o surcea fără
preţ, lepădată în voia nesocotită a elementelor; atunci, eu
unul, declar că omul şi-a pierdut cel mai scump odor al
inteligenţei sale, raza luminoasă ce-l aseamănă cu dumnezeirea, simţul valoarii şi libertăţii sale; el s-a înjosit pînă
tntr-atît, încît s-a făcut chiar unealta, jucăria, robul materiei brutale şi, în loc de a păşi în calea progresului, în
loc de a înainta spre civilizare, cum pretind cei mai mulţi,
mie mi se pare curat că el s-a cufundat de sineşi în cea mai
tovarăş
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umilitoare netrebnicie, şi s-a degradat, nesocotitul, la cea
mai tristă barbarie ! >>
Cu acest puternic raţionament, - care sper totuşi că nu
va opri de a se realiza linia ferată de la hotarele Bucovinei Ia Galaţi1°, şi de acolo, poate, pînă la trecătoarea Jiiului, - cu acest tare raţionament şi cu altele de o dialectică nu mai puţin strînsă, era preocupată mintea mea,
pe cînd trăsura străbătea încetişor pajiştea înverzită în
care intrasem cu atîta bucurie. Şi într-adevăr, totul în
preajmă era încîntător; înalţii stejari, pătrunşi de luminile
soarelui de vară, prezentau în bolţile lor răzlăţate, toată
scara feţelor smarandului, de la frageda verdeaţă. a mugurului pînă la negrul întunecat al tulpinei. O atmosferă de
balsame răcoroase învia suflarea, şi şopta frunzelor, uşor
cletinate de o lină adiere, se îngîna singură cu susurul greierilor ascunşi în frunziş. Prin acele locuri misterioase, scăl
date acum de razele amiezei, poştalionul meu înainta pc
ţăcăneală; surugiul, spre a îndemna caii, învîrtca uneori
biciul alene peste capul lor, ş-apoi le adresa, din cinel în
cînd, cu glas domol, strigătul prelungit de: <<Hai, baieţi I>>
Roatele brişcei tăiau făgaşe subţiri pc iarba plăpîndă a
pămîntului jilav, şi tot echipagiul păşa cu o moale legă
nătură. Ciţiva porumbi sălbatici, singuri stăpîni, deocamdată, ai acelor păduri, se răsfăţau pe drum, şi cînd trăsma
sosea aproape de dînşii, ei zburau mai departe, tot pe cale,
şi îngînau astfel mersul nostru, pînă cc, obosiţi de întrecere,
s-ascundeau în crăcile vecine. Astfel, totul în acea zi era
pustiu prin pădure; abia dacă întîlnii doi muscali lipoveni,
din cei ce locuiesc un sat învecinat. Dupe bărbile lor lungi,
dupe cămăşile lor vărgate cu roşu, se cunoştea lesne de ce
naţiune sunt; dar, dupe pălăriile lor ţuguiete, puse cam
la o parte, <lupe caftanele lor lungi, aruncate pe umeri,
şi <lupe umbletul lor cam pe două cărări, cu aceeaşi înlesnire
se cunoştea că, în acea zi, era zi de sărbătoare, şi că bieţii
muncitori, precum mai toţi oamenii în lume, îşi găsise
uitarea necazurilor şi realizarea unui minut de întreagă
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fericire în vesela şi mîngîietoarea beţie. Şi-n adevăr, n-a zis
oare bine poetul, cînd, în versuri armonioase, ne spune că.:
Viaţa noastră-i

o beţie;
Suntem bc-ţi, cînd de amor.
Cînd d-o dulce melodic,
Cînd d-un nume sunător;
beţi de avuţie,
de ştiinţa lor,
l\Iare parte de prostic,
l\Iulţi de lacrimi şi de dor ... 11

Unii-s
Alţii

Repetînd graţioasele strofe ale unui poet amic, adresate
Beţi'e şi pline d-o filosofie aşa adîncă, gîndirca mi se
repurtă cu jale asupra unui alt cîntăreţ al beţiei, asupra
unui alt tînăr amic, carele dispăru într-o zi dintre noi,
lăsîndu-ne numai, ca dovezi
talentului ce fierbea în
sînu-i, cîteva poezii melodioair, pline de graţie ~i de simţire, de foc şi de vioiciune.
Alexandru Sihleanu12 , tovarăş cu noi de studii în ţară
şi-n străinătate, avea o inteligenţă deşteaptă, un spirit
glumeţ şi sarcastic, o imaginaţiune aprinsă şi o producţiune lesnicioasă, care se ascundeau toate subt o apare:nţă
de adîncă lenevire, de zburdalnică nepăsare, zugrăvite pe
faţa-i oacheşă şi palidă, dar fină şi plăcută. Cînd citeşte
la

r-lc

cineva comica descriere ce ne-a dat el despre hoinarii din
cînd citeşte strofele lui La Patrie,
Vegherea, Strigoi-ul, mai multe sonete şi alte bucăţi ale lui,
nu poate nimeni tăgădui că talentul acelui poet avea dinainte-i un viitor strălucit. Ş-acele daruri ale naturci, însoţite de toate desmierdările lumii noastre, tinereţe, graţie,
avere, toate s-au nimicit, acum patru ani, printr-o boală
extraordinară, necunoscută chiar de medici, trist fen0mm
al naturei, care, dintr-o mică bubă ieşită pe buza junelui,
cangrenă în cîteva ore tot trupul său. Tînărul poet n-avusese
încă timpul a preţui chinurile ş-amărăciunile vieţii, şi el,
grădina Cişmegiului,
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tn desfăti.rile unui trai de pltceri, închina vinului aceste
tnfocate strofe:
O I cerească ambrozie
Ce mîngîi sufletul meu,
Clnd sorb unda-ţi aurie,
Parcă beau chiar din Leteu 18 I
Atunci uit viaţa trecută;
Atunci tot e zîmbitor,
Zău I beţia e plăcută,
Căci n-am păs de viitor I
Oameni, gemeţi cu-ntristare?
Nu-mie milă de plînsori I
Printre voi cu nepăsare.
Trec ca soarele prin nori.
Vin' I bacbantll. înfocată
De-mi dă leneş sărutat,
Căci, cind vinul mă lmbati.J
De plăceri sunt însetat.

Iar tu, undă, curA, cură I
Să te gust eu tot mai vreau,
Şi-n oricare picătură
Cite-un vis voi să mai beau I

Pe ctnd mă aflam pornit în aceste amintiri felurite de
şi de mîngiiere, deodată, dintr-o potecă lăturaşă, ascunsă. în pădure, izbucni în drumul mare, o brişculiţă arendăşească tîrîtă de trei căluşei de sat, ce-i mina, de pe capră,
un ţig1n strenţeros şi neţeselat. Inlătntru erau grămădite
o mulţime de tinere arendăşoaice gătite şi împodobite cu
toate feţele curcubeului. Cîte erau la număr, zău, nu pot
spune; dar atîta ştiu că, printre boltele invoa.lte ale malacoafclor şi fustelor cusute, printre rochiile de mătăsării
înflorate, printre falbalale, mangeturi şi volane, printre
dor
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coafurile cu flori, cu blonde, cu panglice şi cu pene, în
sfîrşit printre toate gătelile încărcate şi împestriţate ce
lipscanii şi marşandele din Bucureşti vtnd cocoanelor de
ţară drept marjă de Paris, zării mai multe figuri rotunde
şi drăgălaşe, cu pieliţa trandafirie, cu ochii negri şi scînteietori, cu buze rumene şi aditnenitoare. Junele cîmpence
se duceau, negreşit, fără ţeremonie, să petreacă sărbătoarea
în vecini; dar întîlnirea unui orăşan, pe cînd se ailau într-un
echipagiu aşa de puţin prezentabil, le făcu să se ruşi
neze. Simţimîntul stîngaci al civilizaţiunii copleşi vesela
şi libera pornire a naturei, şi îndată, care de care, începură
a-şi ascunde obrajii dindosul umbreluţelor, sub zăbranicul
vălelor sau sub mînuşiţele lor grăsulii, a căror roşaţă n-o
pitea îndestul mitenele lor de mătase neagră. Acest joc d-a
ascunselea, aţîţîndu-mi curiozitatea, da mai mare preţ ochirii strălucitoare şi zîmbetului sfieţ ce scăpau uneori printre piedicele rădicate cătărilor mele indiscrete. Surugiul,
om cu mare înţelepciune, uneori lăsa brişcuţa -tinerelor
călătoare să ne apuce înainte, alteori, şi tocmai la hopuri,
potrivea ca să mergem alături; astfel privirile mele se răs
făţau cu drag, cînd pe mîndra pădure, podoabă a naturei,
cînd pe gingaşele chipuri ale junelor femei, farmec al vieţei noastre omeneşti.
Subt aşa dulci impresiuni trăsura mea ajunse într-un
sat clădit în răscruce şi, făcind Ia dreapta, se află dodată
dinaintea unei mari întinderi de apă, ţărmurită în depăr
tare, jurîmprejur, de păduri dese şi-ntunecoase. La mijlocul băltii, într-o mică insulă, se vedeau zidurile învechite
şi turlei~ crestate ale vechii -mănăstiri Snagovul. De la
malul unde mă aflam, pînă la capul ostrovului, cîţiva taraci,
rupţi şi pîrliţi, îşi răsfrîngeau, ici şi colea, umbrele lor,
prelungite în verdeaţa întunecată a apelor. Aceia erau ră
măşiţele unui vechi pod, care unea odinioară /prundurile;
la 1821. în războiul grecilor răsculaţi de Ipsilant11 , în
contra turcilor, aceştia deteră foc podului, care arse
mereu o zi şi o noapte, întinzînd o coardă de flacări- peste
luciul bălţii. De atunci încoace, comunicaţiunea cu mănăs-
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tirea se face printr-un pod umblător, care străbate lacul,
împins cu lopeţi; în adevăr, apa este, pe alocurea, a<lîncă
de cincisprez.ecc stînjini şi mai bine; ţărmurenii chiar nu se
avîntă pe dînsa fără de oarecare sfială, căci adesea o luntre
uşoară, surprinsă de vînturi sau răsturnată de stuful ascuns
subt apă, în mijlocul bălţii, s-a făcut nevăzută împreună
cu vîslaşul ei. O scenă şi mai îngrozitoare s-a petrecut la
1853. Un convoi de soldati era însărcinat a conduce, la
închisoarea Snagovului, o su'mă destul <le însemnată de arestanţi. Carele încărcate cu vinovaţi sosiră către scară pe
malul lacului, şi spre a nu întîrzia prea mult trecerea, imprudentul comandant încărcă podul umblător cu un număr
foarte mare de arestanţi, ocolit de vreo cîţiva soldaţi.
Podul se clăti ctl greu de la mal; luntrele ce-l purtau
se lăsase pînă la buze în apă; tălpile trosneau la fiece miş
care, şi îngrijarea coprinsese pe toţi. Deodată, pe la mijlocul căii, o groaznică scîrşnitură se auzi, şi tot podul,
sfărîmat, se cufundă în adîncime cu sarcina-i îngrozită.
Atunci, la lucoarea roşatică a murgului scrii, se văzu o
scenă din cele mai înfiorătoare. Arestanţii, împiedecaţi
de cătuşele grele ce-i legau unii de alţii şi-i trăgeau afund,
soldaţii îngreuiaţi de armele şi de muniţiunea lor, se luptau
în întunerecul şi în volbura undelor, care de care să sca pc,
trăgîndu-se, smîncindu-se, cufundîndu-se şi mai rău, unii
pe alţii. Astfel Dante 15 descrie gintea nenorocită a leneşilor,
luptîndu-se cu cruzime în apele mocirloase ale Stixului 16 :
Qucstc si pcrcotcan, non pur con mano,
:\Ia cr;m la testa, c col pctto, e co' picdi,

Trocandosi co' clenti a brano a brano.L7

Astfel de imagine grozave se formau în închipuirea mea,
pe cînd un preot ce mă călăuzise de la sat, îmi povestea
trista împrejurare de la 1853, însoţindu-mă pe podul
umblător, ce-l minau acum voiniceşte patru ţigani arestanţi cu feţele negre şi încruntate. Trăsura o lăsasem la
mal, şi plutind pe întinsa baltă, în curînd sosir{1m în
insula unde se află mănăstirea.
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II
ÎNDOIELI ASUPRA CTITORII!

lntrînd în curtea principală,ceeste în forma
unui ptttra t lunguieţ, şi în dosul căria se află o altă curte destina tă pentru arestanţi, privirea mi se aţinti îndată asupra
bisericii celei mari. Starea ei de ruinare şi prefacerile pos1.crioare clădirii, acum şi acelea învechite, nu mă opriră
el-a recunoaşte într-însa un monument, foarte antic pentru
ţara noastră, care puţin a păstrat, - daca avea ce păstra, din timpii înapoiaţi. Clădită cu straturi de cărămid{1
ro~ie cc se alternă măiestreşte cu aşternuturi de un
moJ07, ţeapăn şi gălbui, care imită destul de bine piatra
calcaric, ea prezentă, d-asupra comicei, ce e formată de
un brîu de cărămizi cu unghiuri ieşite şi scobite, o învelitoare de şindrilă acum putredă, peste care se-nalţă două
turle poligonale, aşezate una în dosul alteia, în sensul lungimii templului.
Mica circonfcrenţă a acestor turle şi ferestrele lor lungi
şi înguste, denunţă un period, nu de tot primitiv, al
stilului bizantin; sub cornicie, însă, biserica e decorată,
- Jupe un mod foarte uzitat Ia orientali în vechime, cu un şir de glafuri în formă rotunjită, alăturate unul de
altul şi purtînd fiecare, la mijloc, o mică cruce bizantină
de stil primitiv, formată de piatră sau de cărămizi. Planul
şi înfăţişarea interioară a edificiului dau învederat pe faţă
o epocă care se resimte de modificările ce arhitectura bisericei orientale încercă, prin secolii ai XIII-iea şi următori,
subt influinţele mahometane şi veneţiane şi chiar, poate,
sub clima mai nordică a ţărilor dunărene. Planul, lipsit
astăzi de peristilul sau tinda deschisă exterioară, ce s-a
dărîmat, oferă, în adevăr, dupe principiile clădirilor bizantine, două corpuri principale: în faţă, un nartex sau advon
pătrat, şi, dindosu-i, un atrium sau choră, formînd o cruce
cu Iature egale, coprinsă într-un al doilea pătrat; dar laturele curmezişe sau transeptul nu mai sunt terminate în
linie dreaptă, ci se rotunjesc, formînd d-asupra o semiboltă;
~i absida sau fundul, în loc d-o singură celă sau altar, pre185
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zentă,

la mijloc, o semicirconferenţă mai marcT ajutată, de
fiecare parte, cu cîte-una mai mică. Aceste trei altare corespund fiecare la cite o tindă, adică Ia cîte un spaţiu prelungit, coprins între două rînduri de stîlpi ce susţin o boltă, şi
căruia, - din pricina asemănării ce are cu un coş <le corabie răsturnat, - i se zice nave (nej); altarul mai mare,
din mijloc, se prelungeşte cu navea principală, care e despărţită de cele două nave laterale prin patru stîlpi groşi şi
rotunzi, de cărămidă, formînd, între sine, arcuri cercuite,
pe d-asupra cărora stă aşezată, cu ajutorul unor triunghiuri
boltite sau pandantive, cupola centrală a pantocratorului,
înălţată şi ea pe un zid circular (tambour1), ce se aseamlnă
cu un olan foarte spaţios. Această dispoziţiune, cu oareşi
care deosebiri semnificatoare, se află şi în Biserica Domnească
ce este situată în orăşelul Curtea de Argeş , dar aci, transept,ul nu iese rotunjit afară din pătratul planului, şi ab;ida,
compusă tot din trei altare, se prelungeşte ceva mai mult
la cel din mijloc; apoi iar, stîlpii rotunji ai chorei sunt
înlocuiţi prin pilaştri pătraţi, şi turla centrală, mai lată,
se-m.lţă mai puţin, avînd îrnprejuru-i ferestre rotunjite
sus; o altă diferenţă însemmtă se vede în advoanele acestor două biserici; cea de la Curtea de Argeş n-are alt nartex
decît o îngustă boltă lung5.reaţă, aşezată transversal templului şi despărţită de dînsul printr-un zid; advonul de la
Sna~ov, din contra, e o cameră pătrată, cu patru pilaştri
octogoni ce susţin un turn boltit, rădicat d-asupră-k, şi
astăzi răsturnat. Un părete cu trei uşi, ce corespund fiecare
cu una din navele chorei, desparte îmbele compartimente.
La amîndouă bisericile, uşile şi ferestrele corpului principal
sînt dreptunghiulare, şi tălpile lor superioare, de lemn sau
de piatră, sînt mai adesea ajutate cu cercuri de uşurare.
Din aceste mărunte deosebiri ale îmbelor edificii, e
lesne a se dovedi că construcţiunea bisericei de la Curtea
de Argeş a precedat, cel puţin cu unul sau cu doi secoli,
pe cea de la Snagov. În adevăr, acea biserică poartă curat
caracterele ce domniră în stilul bizantin între al XI-lea
şi al XUI-lea secol, şi, - cu toate că într-însa. arcul înlocuieşte pretutindeni frontonul triunghiular, Ia căpătîie. 2
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ea se poate asemăna foarte mult cu biserica Calolicon3 •
sau catedrala cea veche din Atena. Tradiţiunea atribuie ·
clădirea sa lui Radu Negru Vodăt şi, în adevăr, toate dovedesc că secolul al XIV-lea n-adusese încă preschimbările
ce el introduse în arhitectura eclesiastică bizantină, cînd
se ridică acest monument, cel mai vechi poate din edificiile
religioase ale ţărci noastre 6 •
Biserica de la Snagov s-arată tnsl a fi mai nouă. Ea
nu poartă nici o inscripţiune care să amintească despre
ctitorii ei antici, ci numai, peste uşa dinlăîntrul chorei,
:,;tă scris, în limba grecească, că s-au făcut nişte mici reparaţiuni la 1815, subt egumenia părintelui Neofit. Dar tradiţiunea şi cronicele au păstrat numele lui Vlad Vodă Ţepeş6
ca primul fondator al mănăstirii. De aceea şi bietul răposa
tul egumen snagovean Ghermano Brătianu, împins de
un exces de zel şi, luîndu-se dupe unii archeologi de fantasie, - a căror nemenie a îuceput a se-numiţi la noi, subt
ocrotirea nepăsării publice, - bietul egumen, zicem, a şi
inscris, la capul unui portret mural al lui Neagoe Basarab
Voievod 7 , ce se află în biserică, următoarea legendă de o
bizarerie anacronistică cu totul comică: lw MiX'.ii" Got&OA
l(tnEm li.tedp.lG .s 4 B~fBOA8•
Sftrm:rnc Neagoe! tu, cel mai blînd dintre Domnii pă
mîntcni; tu, care ai trăit toată viaţa în frica lui Dumnezen, dupe poveţele sufletescului tău părinte, sfîntul patriarch Nifon 9 ; tu, care ai lăsat învăţături aşa de virtuoase
fiului tău Teodosie Voicvod10 , carele, cu numele său cel
:idevlrat, stă şi acnm pc păreţii de la Snagov, alături cu
tine; tu, sărman'.'., ce vei fi greşit 03.re luiDumnezeu,pentru
ca un archeolog necioplit să te insulte, peste trei sute şi
mai bine de ani, cu numele stngeros al lui Ţepeş? 11
Şi cel puţin dacă această grosolană şi umilitoare rătă
cire şi-ar fi găsit scuza într-un simţimînt de recunoştinţă
:.i,'.ord:it adevăratului ctitor al sfîntului locaş l Dar nu,
Tc-peş c cu nedrept înălţat la onorile de fondator al Snagornlui. Cincizeci de ani şi mai bine înainte de a lui domnie,
7,ic nnii că un Basarab Voievod, fiu al lui Basarab Voievod
rel Bun, ar fi clădit acea mănăstire, in anul dlntti al seco187
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lului al XV-lea. Astfel cel puţin ne spune un hrisov al lui
• Constantin Şerban Voievod, cel poreclit Cîrnul1 2 , din 30
mai 1654. Dar, pe vremea citată, ştim că domnea Mircea
Vodă cel Bătrîn 13 , că acesta, chiar d-a fost şi Basarab, era
fiu al lui Radu Voievoda, şi că dînsnl, în toate hrisoavele
sale, nu poarttt alt nume decît cel sub care a rămas ilustru
pentru toată posteritate:~. Se vede dar că Snagovul n-a fost
clădit nici de acel Basarab Voievod mai sus menţionat,
care a domnit abia pc la 1442, ci, negreşit, a fost clădit mai
nainte d-această domnie, şi, prin urmare, cu mult mai nainte d-a lui Vlad Tepcş. Chiar între documentele mănă
stiriise găseşte o carte a lui Dan Voievod 15 , fiul Mircii, de
la anul 6937 (1428, octomvrie 29), în care sunt numiţi, ca
fii ai Domnitorului, Danciul si Basarab.
Apoi cîncl aceste dovezi n-~r fi de ajuns, cînd autenticitatea actelor scrise s-ar tăgădui, -- de vreme ce trebuie să
mărturisim că h noi falsarii de hrisoave au fost numcrosi,atunci un alt document mai temeinic, preţios odor el~ argint şi de smalt, păstrat şi el de sccoli în mănăstirea Snagovul,
ar veni să ne ateste că el se afla în acele ziduri cu mult mai
nainte chiar ca Basarab sau Ţepeş să le fi adaos o piatră.
Acela e un engolpion sau iconiţă de piept, pc care o purtau
arhiereii atîrnată la sîn.
Am mai avut prilej a descrie un asemenea obiect, vorbind
despre unele argintării ale mănăstirii Bistriţa 16 ; cel din Snagov are chiar aceeaşi structură, fiind compus şi el de doi
mici tas uri metalice cc se deschid pc ha lama ( sur charni t're) ;
fiecare tas arc o parte convexă şi alta concavă. Toiul este
de argint aurit, dar poleiala şi smaltul (în glafuri), cc
decorau mai toate ornamentele, au picrit cam pretutindeni.
La unul din tasuri, decorul din centrul cavităţii s-a
pierdut, rămîind numai nişte chipuri de sfinţi pe cercul
buzei. Pe partea convexă se vede Domnul Christos la mijloc,
în relief, şi, împrejuru-i, un desemn de foi şi ele arabesce.
Pc al doilea tas, în fundul cavităţii, se zăreşte, într-un
pătrat adîncit, Domnul Christos coprins într-un nimb oval
deargint/şezînd pe un jeţ, cu Sînta Carte în mînă, iar Maica
sa Preacurată şi sfîntul Ioan Botezătorul, cu veşmîntul său
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de piele de oaie, stau de laturi. Aceste figuri se străvăd printr-o colonadă formată de patru stîlpişori, uniţi sus pdn
arcade a jour, lucrate toate cu dăltiţa.
În sfîrşit, partea convexă prezentă pc l\Iaica Domnului, patroana mănăstirii Snagovul, în picioare; doi îngeri
stau alături, arătînd în sus; pe lîngă ei, mai multe pcrsonagie
cată spre cer. D-asupracapetelor zbor doi alţi îngeri, care
negreşit stăteau sub picioarele Domnului Isus Christos, înăl
ţîndu-se la Tărie; căci imaginea poartă d-asupra titlul de
<<t fi„.SHfCfHU rocn~AHl 17 >>, <<Înălţarea Dommtltti >>. Dar acea
parte a reprezentaţiunii a pierit, şi se văd numai locul
cuielor, ce o prindeau de tas. Jurîmprejur, pe muchea
conv..:xă, se vede gravată o inscripţiune slavonă săpată
cu litere în relief, care se traduce româneşte:

t A făcut acest panaghiar [sau icoană a J\laicii Domnului]
jupan Drăghici, pentru locaşul de păstrare Vintilcsc, spre a se
coprinele în zestrea mănăstirii de Ia Snagov. în ;mul 6946, iunie 7
[de Ia Hristos 1-138].
Acest precios dar al jupanului Drăghici care, înscris şi
în zestrea şi în inventariele Snagovului, se păstrează
acum încă, <lupe patru sute douăzeci şi patru ani, în ruinata
mănftstire, este interesant sub mai multe privinţe. Model
vrednic de însemnat al feluritelor măiestrii executate de
argintarii bizantini încă pe la începutul secolului al XV-iea,
el ne arată, împreunate, arta săpătorului cu a gravorului, şi
nu ne rămîne de lipsă decît foiţa de smalt transparent care
a picat <lupe conturnc le ornamentelor crestate cu acul pe
metal. Aceste arte delicate poate că nu pieriră în Constanti~
nopol îndată cu luarea cetăţii de turci 18 ; poate că toţi meş
terii greci nu se răsipiră îndată prin Italia şi alte ţări mai
depărtate; căci aceleaşi măiestrii le găsim exercitate, cu o
identică asemănare, în iconiţa engolpion, lăsată la Bistriţa,
de banul Preda, pc la 1521.
Dar, osebit de cestiunile asupra artelor şi industriei
bizantine, iconiţa jupanului Drăghici ştie a ne răspunde
si la alte întrebări, de o însemnăta.tc mai locală. Să nu
cerem, în adevăr, de la dînsa, cu de-amăruntul, cine a fost
astăzi

189
https://biblioteca-digitala.ro

dăruitorul

ei. Destulcă ea ne-a spus mai mult decît cronica,
decît hrisoavele, decît tradiţiunea,păstrlndu-ne numele lui.
Dar ea ne deşteaptă mintea asupra unei cestiuni de o mai
mare importanţă; ea ne spune că locaşul în care a fost depusă spro păstrare, ca o zestre a mănăstirii Snagovului, se
zicea locaşul V intilesc.
Românii, la sat, pe cel dintre dînşii care ştie să fure oul
de sub coţofană fără să-i bage de seamă, şi carele aude,
mite, -şi iarba crescînd, îl numesc năzdrăvan şi-i zic că e
chiar VintillJ. Dar apoi, cine e, biet, tot la dînşii, acela
care dă, ziua la miaza-mare, în gropi, şi nu ştie să-mparţă
paie la doi măgari? - Ia,aldenea Vlad, alde nea V lăduţă, pă
cătosul, care, de spune şi el la soroace cite un cuvînt nepotrivit
la sfat, toţi îl ia în răspăr şi-i strigă rîzînd:
Vorbi
Că-i şi

şi

nenea Vlad,
el din sat I

Şi cu toate acestea, Vintilă priceputul şi nevoiaşul de
Vlăduţă, poartă amîndoi tot acelaşi nume. De nu mă credeţi

pe mine, întrebaţi să vă spună Pătraşcu Vodă cel Buu19 ,
carele, în hrisov domnesc, scris pe slovenie şi întărit cu pecetia gospod 20 , zice curat, că lui Vintilă Vodă de la Slatina,
pe nume bun îi zicea Vlad Voievod 21 •
Dupe împrejurări şi timpi, au şi numele proprii deosebite înţelesuri, forme felurite. Astfel, mulţi din Domnii
noştri vechi, care au purtat acest nume, însemnînd stăpî
nire în limba slavonă (RAd,\dTHH, bnpcrari 23 ), s-au poreclit
V ladislav, dacă-n ţară sufla pe atunci vîntul leşeşte, Laioş,
dacă sufla ungureşte, Vlad sau Vlaicie, dacă ei se ţineau
mai mult de rebedeniile lor din Sîrbia, şi, în sfîrşit, Vintilă,
cînd ei păstrau un nume cu fizionomie mai neaoş românească.
Dintr-aceasta înţelegem, recapitulînd acum inscripţiunea
iconiţei lui Drăghici, că m:lnăstirea Vintilească a Snagovului
a fost clădită, înainte de 1421, de un Vlad Voievod oarecare,
acela, poate, care a dat mănăstirii patru mori în Dridich
(Dridu pe Ialomiţă), aşezînd care sate au să le păzească şi
să le dreagă, cînd se vor strica, precum zice un hrisov al
lui Basarab Voievod, dat în Gherghiţa, la 13 martie 1442;
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acelaşi,

poate, care, sub numele de Vlad marele Voievod cel
a lăsat la mln1stire cărţile văzute de Vintilă Vodă
la 1534 (aprilie 3), şi «pe care t-au ajuns motirtea la satul Băl

Bătrin,

f,enii &~.

Fi-va acesta un Vladislav sau Vlaicu, fiu al lui Alexandru Vodă Basarab şi socru al regelui sîrbesc Uroş, care,

sub titlul de Voivoia Transalpinus, Banus de Zeurino et
I>ux no-oae plantationis Terrac Fogaras, a domnitde la 1360
în3.inte? 26 - Fi-va fiul lui Mircea, Vlad Voivoda Basarabiae
et Comes Swerini, care, la anul 1369, sub domnia tatălui
său, a încheiat, din Argeş, un tractat de închinare cu Ladislas Jagelon, regele Poloniei, şi cu soţia lui, regina Edwiga? 38
-- Fi-va un alt Vlad, şi mai puţin cunoscut? - Iată o
cestiune ce, din izvoarele care ne-au fost a mină, nu se poate
descurca.
Dar în privinţa originelor îndoioase, un scriitor trebuie să
fie discret, şi totdauna cititorul îi ţine seamă de aşa bună
şi plăcută urmare, cînd dînsul nu abuzează de răbdarea lui. 27
Spre a merita şi noi o asemenea indulgenţă, să fugim un
minut din Snagov, să părăsim zidurile-i ce cu atîta stăruinţă
ne ascund adevăratul an al primei lor înălţări; să ne avîntăm pe balta lată ce le-mpresoară de toate părţile şi să ne
pormm, purtaţi de o luntre mititică, scorbure nemăics
trită28 de copaci, pe care încetişor, cu vîsla, o mină un modest
călugăr din mănăstire. Deşi soarele, cu puţin trecut de la
amiază, dogoreşte încă cu putere, dar pe apă se simte o dulce
răcoare; mici valuri încreţesc surf aţa de un verde-întunecat
a bălţii şy-sc pierd cu şoptă în stuful de la margini. Din distanţă în distanţă, cite un bodîrlău îşi arată capul său subţire
şi mişcător peste unde, şî îndată dispare afund printr-o
răpede şi curioasă înconvoiere a gitului. 1n mai multe unghiuri, grupe de ţărani, grămădiţi în cîteva luntri, trag
prin apă năvoadele lor, ce se deosebesc numai printr-un
semicerc de plute legănate peste valuri. Noi ne urmăm însă
calea spre răsărit, şi, peste vreo oră de lopătare, ne apropiem
de stuful malului de spre miazănoapte; ne strecurăm uşor
printr-însul, însoţiţi de-ncîntătorul concert al broaştelor,
şi sosim Ja vadul sătenilor din Turbaţi.
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- Hei, măre, fătul meu! - îmi zicea pe drum dilugă
rul, car·~ a vca fircste multă sămîntă de vorb.'.'t; - vezi biserica asta de la mă'năstirea noastră' cît de veche si dărîmată
este; apoi, zic oamenii bătrîni c-au auzit, de 1~ moşi-stră
mo,;;i, s::-t fi fost, înainte vreme, pe acelaşi loc, altă biserică,
1w1i \'(:chc şi mai frumoasă; şi aceea, <lupe vremi şi din urgia
dnrnn,:ze:iasctt, s-a cufundat în baltă, cu turlă, cu totul, cum
era. D-accca, cînd bate uneori vîntul şi clăteşte adînc apele,
se aud snnctc de clopote ieşind tocmai din fund; şi s-o crezi
asta, fatul meu, căci, vezi, cînd a fost în vechime, a venit
de s-:i. llcsprins <lin ţîţîne uşa de la acea biserică cufundată,
şi a plutit pc d-asupra apii, pînă aci la Turbaţi; şi era p-atunci
în sat aci schit de maici, care acum de multă vreme s-a răsi
pit. Iar, dacă a auzit aşa, cum că s-a ivit pe faţa apii o uşă
111innn:1tă, cu sfinţi şi cu slove săpată, şi c-a sosit aicea la
margine, s-a sculat maica stariţa şi a mers cu călugăriţele
ele au ridicat-o de pe mal şi au pus-o la intrarea bisericei.
D-atunci încoace, vezi, din cîţi s-au ispitit să citească slova
cc este scrisă d-asupra, nimeni nu s-a priceput, şi pare-mi-Sl', fătul meu, că nici d-ta n-o să-i dai <le căp:ltîi,
măc:1r c-ai citit dcrost slovele scrise pc mormintele din
bisrrica noastră de la Snagov.
- Mă voi încerca, tată, şi vom vedea! - îi răsp:msei.
- Să ştii,-a<laosc bietul călugăr în simplicitatra sa,că dacă le vei citi şi pe cele <lupe uşă, apoi eşti, fătul meu,
cărturar de primejdie !
Acest linguşitor epitet mă făcu să zîmbesc; modestia
mea sc deprinsese, din numeroase excursiuni anterioare
pc la mănttstirile din ţară, a inspira o mirare fenomenală
călugărilor locuitori într-însele, cărora le descifram şi le
desluşam inscripţiunile slavone şi adesea romheşti, păs
trate în bisericile lor, pe care ei, în mare parte, sunt învăţaţi
a le privi ca o literă moartă, ca un depozit misterios al trecutului, destinat a rămînea nenţeles pentru toate gencraţiu
nile moderne şi viitoare.
Cu asemenea vorbiri, sosirăm în curtea de gard a bisericuţei de la Turbaţi~ 0 • Era o mică clădire ca de 7% stînjcni
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lungul:;;i 2½:;tinj<cni>latul, cu ziduri groase de piatră !;-Î
<lreapU\. pc <linafară, şi interesantă, înlăîntru,
prin firidele-i cn cerc o\·,d şi prin chora-i rotunjitii, scobite
toate în păreţii laterali. :,ase portrete, foarte grosolan lucrate, ornau interiorul: al lui l\fihai Vodă 30 , al Doamnei
sale, al unei stariţe cu doi coconi, şi al părintelui Rafail,
arhinundritul de la Snagov, carele a egumenit pc la 1750.
Dar obiectul cel mai interesant din acest mic templu era,
fără îrn.loială, vestita uşă pusă la intrare.
Se vede că odinioară ca era în două canaturi; dar acum
acestea sunt împreunate şi amîndouă rctezeate jos, spre a
se potrivi la tocul mai mic unde au fost aşezate.Nici mărimea,
dar nici lucrul, nici epoca ci nu permit un minut a crede că
usa aceasta a fost făcut;'\. pentru locul unde se află acum.
î{1ăl ţi mea ci are 1,92 m; în lărgime totală este de 1,2 m; iar
grosimea t;llpilor de stejar cc o compune de 0,8 m. Fiecare
canat, împărţit în trei cîmpuri (pan11eaux) în formă de pătrat
lunguieţ, era ocolit jurîmprcjur cu o streaşină sculptată
cu litere majuscule slaYone; dar partea de jos a inscripţiunei
a fost t{1iată, şi prin urmare lipseşte. Înscripţiunca, astfel
pc cît o înţelegem, conţine un text slavon din sfîntul Ioan
<;ur:t de Aur, rccomandînd ospitalitatea ce are a gă:;i dilă
torul la umbra templului sfînt; el ni se prezent{t trunchiat
pc şase linii, dispuse unele vertical şi altck orizontal.
Cîmpurile cuadrilaterc, sculptate în rondăbos:1, cu o daltă
des tu I de mftiestrca ţă, reprezentă:
cele do1ut de rns: pc l\Iaica Domnului şi pe îngerul ce
po:.rtă floarea de crin a Bunei-Vestiri, urmaţi fiecare de
cîte un b{trbat (unul mai june, şi altul mai în Yîrst{1) cu
coroană şi aureolrt circulară pc cap şi cu cite un sul de hîrtie
<lcsfăşnrat în mină. Poate că acestea sunt chipurile <l{m1itorilor frumoa.sclor uşi şi ctitori ai locaşului la care ele serveau;
cele do1u1 de la 1nijloc port cîtc doi sfinţi în odr1jdii bisctîceşti şi într-o poză dreaptă şi gravă;
cele doztă de jos: de o parte au pc sfîntul George că bre;
împungînd cu suliţa pe balaur, iar de cealaltă, pc sfîntul
Mercuric, asemeni călare, cu steagul în mină.
c:1rămidă,
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Aceste patru icoane din urmă sunt încadrate sus prin
pe care se citeşte o inscripţiune
astfel:

nişte banderole arcuite,
slaYonă, ce o traducem

S-a făcnt acest hram în zilele pre:icuviosului şi ele Christos iubitorului lw \'laclislav \"oicvod şi Domu al toatei ţărci
Ungrodahici3 1 • In anul 6916 [l-l53J.
Aşadar, în anul cînd Bizanţul cădea snb puterea cuceritoare a otomanilor, Domnul Tă re i Româneşti, Vl:ulisla v,
predecesorul lui Vlad Ţepeş, se ocupa a clădi o biserică,
pe care o decora cu aceste uşi aşa frumos săpate în lemn de
stejar şi împodobite, negreşit, cu poleieli şi cu ornamente
polichrome, pe care vremea şi apa le-au şters, fără a desfiinţa
cn totul urma migmei encaustice, ce se deosibeştc încă prin
unele crestături ale lemnului. Epoca acestei lucrări artistice,
în care stilul ornamentelor bizantine se cam resimte de o
influenţă gotică, Yine tocmai de corespunde cu timpul în
care Lucas Moser 32 (1431), Schuchleinn 33 (1468) şi alţi meşteri
sculptori împodobeau bisericile Suabei mai ales, cu uşi,
altare, cruci ~i statuie săpate cu fineţă şi ornate de picturi
multicolore.
Vladislav Voievod dară, care a lăsat şi danii la mănăs
tirea Snagovnlui, clădi într-însa o biserictL; nu, negreşit,
pe cea mart·, pc cea primitivă, care exista de mai nainte şi
există încă şi pînă azi, ci alta, care, în împrejurtiri fatale,
a pierit cufundată în apă, cum zice tradiţiunea, şi din care
au scăpat numai uşile de la Turbaţi.
Azi, în Snagov nu se găsesc alte clădiri antice decît
biserica din mijloc şi temeliile zidurilor împrejmuitoare.
Toate încăperile m:inăstirii au fost date jos şi înlocuite,
la 1840, prin şirele de camere şi de chilii destinate pentru
închisoare şi pentru locuinţa călugărilor şi împiegaţilor.
Ştim însă, din auzite, că-n vechea clădire erau două paraclise sau capele. Aceasta ne-o mai adeverează şi o interesantă
scriere, ce o datorăm unui călugăr arn.b, călător prin ţara
noastră, sunt acum mai bine de doi secoli. ln adevăr, sub
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domnia lui Matei VvJăBasarab 34 , unpatriarch din Antiohia 3·\
Macarie, plecă să culeagă milostenii prin ţările creştine
din Europa răsăriteană; el trecu pe la noi, prin l\foldova,
merse în Moscovia şi se întoarse apoi iarăşi aici, unde asistă
la moartea lui Matei, la. înălţ::irea pc tron a lui Constantin
Şerban şi la toate tristele evenimente ale r.izvrătirii dorobanţilor şi siimenilor subt aceşti doi Domni. Cu <linsul călătorea
fiul său sufletesc, arhidiaconul Paul din Alep, care înscrise cu
băgare de seamă tot ce vedea, tot ce auzea prin aceste tări
străine. Legi, obiceie, ceremonii, căi, oraşe şi ales mănăs
tiri, tote descris cu amăruntul în preţioasa lui carte, a<lev:'"i.rat tabel al tărei si al vietii românilor si moscovitilor <le
acum două stite de' ani. Arab de naştere si scriind a;ăbestc
el nu lipsi de a se mira şi a se plînge, v~înd că-n Tara i{~
rnânească numele lor de arapi era cu nedrept înjosit, de vreme
ce se da numai robilor negri cu părul creţ şi cu buzele late,
care slujeau ca seizi la boierii români. El vizită tocite mă
năstirile cite erau pe atunci dincolo de Olt şi dincoace,
pînă în eparhia Buzăului, iar cea <lupe urmă la care sosi
fu mănăstirea «Synagogo, aşezată într-o insulă, cu o mare
baltă împrejur, şi avînd, la mijloc, un templu mare cu hramul
Intrarea Maicii DMmmltti în biserică, şi două altele mai
mici, la aripile clădirii, închinate Bune·i-Vestiri şi SfinteiAdormiri >>. Astfel, în trei templuri, unite-n micul ostrov,
se afla adorată toată sublima legendă a divinei Mume !
Lui Paul din Alep i se spuse că mănăstirea era clădită
de Mirtaja Voivoda (Mircea), de Radzivil Voivoda (Radu)),
de i.1-Ibasaraba Voivoda (Basarab) şi de Petros Voivoda (Petru);
dar nimeni nu-i pomeni de Vladislav, care,dupc toate aparenţele, înălţase paraclisul Bunei-Vestiri. Cine ştie în ce
timpuri de foc şi ruinare, acest paraclis, aşezat într-un colţ
al clădirii, ca cel de la Cozia, a fost anmcat în apă de destructori, şi uşile-i de lemn sculptat au plutit către ţărmuri,
spre a conserva suvenirea ctitorului său şi a da naştere legendei ce-mi povestise călugărul, vîslaşul meu.
Dar dnd, dupe descifrarea inscripţiunii ce se afla pe
acele uşi, fă.cui eu tovarăşului meu această poveste, complectată acum din notiţiile tradiţionale ce, în mare parte,
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el însusi îmi JasC', dc-si mă silii a-i dovedi că eu repetam
nnma i 'zisde lui, desl;1şi ndu-k, bietul călugăr, încremenit

de mirare, îmi răspunse prin pro\'erbnl caracteristic: <iHei,
fătul meu ! departe-i griva de iepure ! •>:w. Din cîte-i spusesem,
ceea ce-i Yen ea mai greu era d-a renunţa la credinţa i m·etcrată
că Vodă 'fepeş a clădit Snagovul şi că de la dînsul sunt toate
obiectele, rămase din vechime în mănăstire. ~u e însă mai
puţin adevărat d't suvcnirele lui Vintil{t, Vlaicu sau Vlad
cel Bătrîn, lui Dan Voievod, lui Basarab şi lui Vladislav,
din care cele mai vechi se repoartă cu aproape un secol înainte
de Ţepeş, stau marture netăgăduite în contra tradiţinnii. Tot
cc se poate acorda accstia e că si acel Domn ,·a fi dat mănăs
tirii ceva scutiri şi da~nri, pe ~are le şi remcmoreazft l\lircea
Vodă 37 , fiul lui Radn Vodă 38 , într-un hrisov de la 1558.
Ţepeş, cumplitul Tepeş, pare a fi întărit şi el ceva danii
Ia Snagov, precum a făcut la Tismana, la Cozia, la Comana
şi în alte părţi; asprul asupritor îşi avea şi el zilele de cucernicie.Nemblînzit şi-nsetat de sîngc astăzi, mine-şi căta mîntuirea într-o danie cuvioastt. Ca toţi tiranii, el credea, cu un act
de pietoasă dărnicie, sf1 poată şterge din cărţile provcdinţei
divine urgia ce-şi meritase prin alte fapte ce răspîndean jale
şi teroare. Cronica, repetînd poate această antiteză tradiţio
nală, ne-a păstrat datină despre două clădiri ale lui. Una
este cetatea de la Poienari, înălţată pc un pisc de munte
în apa Argeşului, şi cealaltă e mănăstirea Snagovulni 39 •
Ea spune că tîrgoviştenii miniase foarte tare pe asprul Domnitor, insultînd pe un frate al lui. Era în ziua de Paşti, şi
orăşenii, bărbaţi şi muieri, petreceau în ospeţe; tinerii şi
fetele, împodobi ţi ca de sărbătoare, se veseleau în hore.
Deodată, fără veste, sosesc slujitorii domneşti şi-i coprind
de toate părţile; lupta nu era prin putinţă; toţi erau prinşi
fără mijloace de apărare. Atunci, cîţi au fost oameni mari
şi bătrîni, pe toţi i-au tras în ţeapă slujitorii lui Ţepeş
Voievod, şi au ocolit tot tîrgul purtînd groaznicele lor tr~
fee; mai îndurători, dar nu mai puţin cruzi pentru cei tineri,
i-au pornit în ceată cu muierili:! lor, cu fete mari şi cu copii,
aşa cum au fost împodobiţi de ziua <le Paşti, i-au dus sus
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la munte, la Poicnari, si acolo, zi si noapte, au lucrat, bietii
creştini, la cetate, pînă s-au spa~t toate hainele de pe 'ei
şi pînă

au rămas toţi desvt'iscuţi, cu pieile goale.
Ruinele cetăţii, în apriga lor pustietate, stau încă
marture <lespre sălbatica răzbunare a Domnului şi despre
crudele sufcrinte ale sărmanilor osînditi !
Asemenea fapte, adeseori repetate,
trebuit să deştepte
mustrarea în cugetul lui Tepeş; ca să-şi aline negreşit
conştiinţa turburată, el se arătă poate mărinimos şi cu
Yechiul locaş de cuvioşie ce sta singuratic în balta Snagovului. Tatăl său, Vlad Voievod Dracul, la 1441, şi fratele său,
Radu Vodă. cel Frumos 40 ,b 1464, n-au fost mai puţin darnici
către această mănăstire, care era o fundatiune a vechilor
Domni Vintileşti, poate chiar străbuni ai lor.
Radu cel Frumos este, poate, Domnul care lasă într-însa
şi o tipsie de argint (de 29 centimetre în diametru), ce
se păstrează şi pînă azi, purtînd pc cercul buzei, gravată
cu litere slavone mari şi frumos tăiate, o inscripţiune sb.vonă care zice pe române 7te:

au

ţ Cu mila lui Dumnezeu, lw Ra,lul Voievod ~i Domn al
toatei ţărci Ungrovlahici, fiul preacuviosului :;;i <le Christos iubitorului lw Vlad marele Voievod.

Să mai adăogim încă cum că, în domnia lui, la 1-188, un
boier, anume Radu Trămîndat, la ceasul morţii, lăsfL şi-n
chină satul său de mostenire, Drăgok:e;ti, sfintei mănăstiri
Snagovul, pentru sufletul lui şi al părinţilor lui, ca să le
fie lor de vecinică pomenire, iar călugărilor de hrană.
Apoi şi monachia Evpraxia, muma lui Vlăduţ Voicvod 41 ,
se arătă si dînsa darnicft dtrc acest sfînt locas; la anul
7028 (1520). iunie în 11, Neagoe Basarab Voi~vod dete
o poruncă prin care întărea mfrnăstirci Snagovul toate
cîte le dase şi oricîte ar voi să mai dea, de a sa bună
voie, acea bătrînă Doamnă, sfintei mănttstiri, părintelui
egumenului şi călugăraşilor dintr-însa.
1\lai multi Domni si cîtiva particulari mai veniră şi-n
urma accsto~a. să adă ogc 'sau să confirme averile şi pri0
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vilegiile anticului locaş; dar, cu secolul al X V-lea, putem
zice că se încheie epoca în care mănăstirea stătu, bogată
şi strălucitoare, subt ocrotirea ctitorilor primitivi. Am
menţionat mai toate amintirile ce ea păstrează acum din
acel period de antică splendoare, şi nn-1 putem mai bine
închide decît cu cîteva pietre funerare.
Din cîte morminte au existat din vechime în biserica
de la Snagov, zece mai stau acum în fiinţă, grămădite în
partea dreaptă a advonului, dinaintea uşei despre choră
şi împrejurul pilastrnlui octogon cc desparte colţul despre
sud-vest, purtînd toate inscripţiuni mai mult sau mai
puţin citeţe. Alte lespezi, roase, se mai găsesc prin biserică; dar cine poate spune pe ale cui trupuri au stat aşezate?
Singurft numai una, mai mare, ce este în faţa uşilor împă
rătesti ale altarului, păstrează o traditiune. Se zice, - si
po~ te nu e eroare, - ci:'L a fost piatra 'mormîntală a un~i
Domn crunt şi nelegiuit,~ a lui 'fcpeş, în gura popomlui, - care înălţase la Snagov, în clădirile despre miazăzi,
nn fel de cameră de tortură din care osînditul, <lupe ce suferise caznele impuse cu fier şi cu foc, era azdrlit, prin mijlocul
unui scripete sau balistă, în adîncul iazului. Cu dărîmarea
vechilor casc, camera de tortură şi scripetele au dispărut;
dar încă de mai nainte, se zice că mitropolitul Filaret:12 ,
al cărui nume e aşa <le popular prin rnănăstirHe ţării, ar
fi pus să şteargă literile dupe mormîntul urgisitului Domnitor, care clădise acele groaznice maşine, şi i-ar fi aşezat
piatra, pentru vecinică pedeapsă, ori pentru izbăvirea nenorocitului său suflet, sub picioarele preotului, cînd iese
cu sfintele daruri. Tot de aşa simţiminte împins, răposatul
episcop de Argeş, Ilarion 43 , a pus să şteargă din biserica
Curţii de Argeş un portret ce se zice a fi fost al lui Vlad
Vodă Ţepeş, şi-n locul acela, a pus să zugrăvească pe al cuviosului arhiereu Iosif 14 , cel dîntîi episcop argeşan şi restaurator al frumoasei Biserici Episcopale 41i.
Dar ca să revenim la mormintele din Snagov, care poartă
încă inscripţiuni, deşi credem că sunt strămutate din
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locurile lor primitiv~, vom menţiona unul ce ara.tă pe patru
linii, împrejurul lespezii, cuvinte slavon.2 în care citim:
ţ A răposat robul lui Dumnezeu monachul Ioan marele logofăt, în
zilele preacuviosului
şi de Christos iubitorului fw Basarnb Voievod, în :mul
7000 şi 2. luna fov. 4.

Ţărîna unui ma.re logofăt al lui Basarab Voievod, că
lugărit poate în Snagov, fu depusă subt această piatră la
1494. Alături cu dînsul z:1ce, subt o lespede frumos sculptată cu litere regulate, coprinse într-o str:1şină adîncită
împrejurul pietrei, un alt mare dregător, mort la 1512, sub
domnia lui Radu Vodă Vlăduţ. Pe aceasta se mai poate

traduce:
ţ A răposat robul lui Dumnezeu Pîrvnl,
marc d,·ornic al toatci ţări a Un~rovlal!ici
şi despre Dunăre în ...
.. .7020 .. , 5 luna iunie ... zile, sîmbătă, la ceasurile 4 ale
zilei. Vecinica lui pomenire!

III
O DOAMNA REA

ŞI

U);f DG:\l~ IlU);f

Daca acum, ridicînd ochii de la ·morminte,
vom căta o privelişte mai puţin întristătoare, ·pc părcţii
bisericei, picturile lor ne vor strămuta deodată într-un larg
cîmp de ipoteze, atît asupra artei bizantine cit şi asupra
istoriei pămîntene. în adevăr, zugrăveala interioară a biscricei prezentă graduri aşa felurite de măiestrie, încît, la
fieşice chip, la fieşice icoană, la fieşice obiect zugrăvit, trr~
buie să facem o distincţiune între ceea ce este veche pictură
bizantină de stilul arhaic al şcoalei lui Panselinos1 , domnitoare mai ales în mănăstirile muntelui Atos, şi ceea ce
este adaos, prefacere, meremet dintr-o epocă de decadenţă
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grotescă,

opcr:t poatl- a nedibaciului reparator al bisericei,

obsnvăm că mai cu scamă sfintii,
ale c;ir,ir chipuri, într-o mftrimc superioară naturei, ocupă
păretii laterali si rotnnjiti ai chorci, înfătisează caracterele
unei' arte mai ~nticc, n{ai corecte; pozele lor schematice
nu-i opresc d-a păstra în fignri nrmelc unui penel sigur şi
adînc inspirat de simţul mistic al artelor religioase în
Orient; ,·cşmintele ţin, asemeni, forme şi descmnuri antice,
printre care vom deosebi, - lăsîn<l la o parte multe particularităţi mărunte şi caracteristice, - stiharele acoperite
cu cruci de purpurk"t şi de aur ale unor sfinte pcrsonagie,
şi căciula de o formk"t originalrt şi cu totul medievală a sfîntului Iacov Persianul. Aceste icoane poartă, fiecare, numele sfîntului în limba slavonă, ~i iată cum sînt dispusei
La stînga, începînd ele la tîmplă, se află:

de Li ISL,. Trebuie srt

~l,tica Domnului; - Împăralnl Împăraţilor şi Domnul Domnilor ~i mareic arhiereu Iisus Chris tos ?llîntuitorul; - Sf. Ioan
înaintc-~Iergfttorul; - Sf. Frocopie; - Sf. Artemie; - Sf. Mina;
- Sf. Galaction; - Sf. '.\lina Egipteanul~; - Sf. Sava Stratilat.

Li dreapta, începîncl

iar;iş

ele la

tîmplă,

sunt:

Sf. Dimitrie; - Sf. Chcorghie; - Sf. Teodor Stratilat;
- Sf. focov Persianu I; - ~I. l\" ich ila; - Sf. Eustatie, cu doi
copii: Sf. .\gapic şi Sf. Tvopist; - Sf. Constantin şi Sf. Elcna 3 •

Partea cca mai marc a picturilor cc ornează ceilalţi pă
reti cu icoane, nu merit(t cîtu!;i de putină atentiunc, nici
ca' artă, nici ca vechime; dar i1ăretelc 'cc vine-n faţa tîmplei şi cel ce stă d-a stînga, cînd intri în advon, prezentă
mult interes prin portrete le domneşti cc se Yăd pe dînsele.
Cnno~tinţe le noastre genealogice asupra Domnilor p(tmîntcni nu sînt încă acum destul de întinse şi de lămurite
ca să ne putem explica gruparea şi filiaţiunea deosebitelor
chipuri cc se reproduc cu identitate pe acei doi păreţi, Să
ne multumim dcocamdatft a le enumera în ordinea în care
se aflrt.' ~i poate că timpul va vărsa asunra lor mai multă
lumin(t.
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,'

P~ porţiunea din dreapta zidului din choră, este, mai
întîi, Neagoe Basarab cu fiul său, Teodosie Voievod. Deşi
părintele Ghcrmano Brrttianu i-a înscris la căpătîi acea
enigmă istorică fări'i sens, pc care am menţionat-o mai sus,
dar prezenţa junelui Teodosie, tipul chiar al lui Neagoe, cu
buclelc-i aurii lăsate pc piept, cu figura sa dulce şi blajină,
cu mustăţilc-i răsucite în jos, nu lasă nici o îndoială asu~
pra persoanei reprezentate în acest portret. Alături cu dînsul
stă lw i\\Hp•1'k lic-rno;\ 4, şi amîndoi ţin, ca ctitori, biserica
pc palm<'. Costumul acestui Mircea nu este cel îngust şi
ca valcresc purtat de Mircea Bătrînul în portretele sale de
la Cozia. şi de la Curtea de Argeş; e un costum larg, oriental,
un caftan lung de stofă de fir cn guler de blană, astfel cum
poartă principii noştri din secolnl al XVI-iea şi următori.
Acest Mircea. nu e, dar, cd Biitrîn, ci poate l\lircea (Cioba1111[ ?) fiul l\lihnei, cum pa.re a o dowdi portretele cc urmează~•.

De partea stîngtt a uşei, stă lw lh'rpt! l:NROA 6 , purt inel
într-o mîntt o basma rosic cu bordură de fir, si în cealaltă
o cruce cu trei răscruci' (una mai marc, la inijloc, şi alte
două mai mici, sus şi jos). Lîngă dînsnl stă un tînăr, lw
P.tAtl tion,o/\ 7 , ş-apoi altul, şi mai mic de talie-, lw MHp•1-k
J:on.0,\ 8 • În sfîr~it, la margine, tăiat în marc- parte de uşa
laterală, care dă trăccrc <lin advon la clwră, este chipnl
Doamnei Chiajne, J'H,,a;. KmmH.t 9 , pnrtînd, ca toate celelalte
portrete, o coro::ină n;-ilttt ele aur pc cap, cu deosebire că a
Pi nu este terminată cn bnmbi, ca a principilor bărbaţi.
în mîna. stîngtt ca arc o basma roşie cu ciucuri de fir; în
cea drcaph"i, o cruce întreită ca a lui Petru Voievod.
Negrc~it că din aceste deosebite pcrsonagic c lesne a
recunoaşte pc Mircea, soţul Chiajnei, şi pc fiul lor, Petru
Voievod Şchiopul. Dar cine sunt tinerii Radu şi Mircea
Voievozii? Cc caută toţi aceştia. la. nn loc cu neîmpăcaţii
vrăjmaşi ai familiei lor, principii Basarabi? lată enigme
grele <le dcsrnrcat.
Ştim că Pdru Voievod Şchiopul a avut de frate pe Alexandru Yoievod. Avut-a el oare şi alţi doi, anume Petru
şi Mircea, care au murit tineri? Se poate; dar atunci de cc
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lipseşte portretul lui Alexandru Vodă, care, el, era frate
mai mare? Stim că Petru Voievod a fost în<.:.urat cu o transilvană, Elena Chcrepovici,de la care a avut numai o fiică,
Tudoriţa. Dar oare avut-a el, de la o altă soţie, doi feciori,
anume Petru şi :Mircea? Vîrsta tinerilor din portrete şi tăce
rea completă a istoriei dau pînă acum puţină probabilitate
acestei ipoteze. În sfîrşit, zugrăvitu-s-a biserica din Snagov, sau cel puţin aceste portrete, în timpul domniei lui
·Mircea Vodă (între 1545 şi 1559), sau în a lui Petru Vodă
(1560-1567)? Atunci pentrn ce s-au pus şi Neagoe Basarab,
căci el nu e nici ctitorul primitiv al bisericei, nici rudă a
familiei lui :Mihnea cel Rău.
Documentele nu ne păstrează nici o amintire despre
vreo repar..1.ţiune sau înfrumuseţare făcută mănăstirii de
către Neagoe, de către Mircea Ciobanul sau de către fiul
său Petm. Singur, prin acei timpi, Vlad Voievod, cel de
s-a-necat scăldiiidu-sc în Dîmboviţă la Popeşti 10 , ne spune,
la 1530, că v.ţzînd mănăstirile Snagovul şi Tînganul <rră
mase fără de cercetare şi slăbite, a luat seama de ele şi le-a
îngrijit pe cît a fost cu putinţă stăpînirii sale şi, nimcnui
silă nefăcînd, ci de la sine si din averea sa, le-a dăruit mosia
Gîrla Lungă, ca să-i fie 1{ii şi părinţilor lui spre vecini~a
pomenir.:>, pînă ce vor sta în fiinţă sfintele mănăstiri, şi
să-l scrie în sfînta prosc@midie, şi în sfîntul pomelnic să-l
pomenească cu sfinţii ctitori la toate vosgleşeniile în biserică, iar dupe încetarea vieţei sale, să aibă, pe an, în cite
o zi, seara, paraclis cu colivă şi cu stropire de vin şi cu priveghere de noapte, iar dimineaţa, iarăşi cu colivă şi cu
stropire d;~ vin>>.
Asemenea drepturi ctitoriceşti, nimic nu ne spune daca
si le dobîndise, si prin cc fel de daruri sau de întăriri si le
<:ăpătase, ~eago~ Basarab, Mircea Ciobanul şi familia îndoioasă a D:iamnei Chiajnei şi a lui Petru Vodă, de două ori
zugr-.lviţi pe păreţii bisericei. De aceea, în zadar ne vom
sili a lumina cestiuni asupra cărora lipsesc acum orice datine pozitivc. 11
lfai lesne şi poate chiar mai profitabil va fi să cercăm
a complecta costumul Doamnei Chiajne, pe care deschide-
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rea unei uşi, tocmai la locul unde se află dînsa zugrăvită.
l-a ştirbit, d-o parte, chiar de la piept în jos.
Nici un jurnal ele mode nu ne-a păstrat modelul si tiparele graţioaselor podoabe cn care elegantele noastre 1Jomni ţe şi jupaniţe din secolii trecuţi, veneau în ajutorul graţiilor lor fireşti; nici un amabil cîntăreţ, trubadur pămîn
tcan din vechime, nu s-a aflat ca să ne lase descrierea taliei
lor, mlădiită subt un port strălucitor; nici un artist înamorat, din vremile înapoiate, nu ne-a schiţ.lt, în vreo ging-aşă pictură, chipul amantei sale în veşmintelc-i originale.
H.eduşi dar la izvoare serbede şi puţin atrăgăto:ire, la foi
de zestre, la hrisoave mucede şi la portrete de biserici, aspre
şi înegrite, ne cerem mai dinainte iertare de la acea rară
cititoare română care va lua în nună aceste pagi ne dcarcheologic costumară. Am dori să-i descriem, sub culorile cele
mai plăcute, graţia împnnătoare şi gravă ce era tipărită
în conturnele drepte şi regulate ale lungelor veşminte stră
bune; am dori să amintim, prin cuvinte nimerite, efectul
plăcut ce produc vederii desemnele bogate ale grelelor stofe
antice şi formele elegante ce se da odini9ară masivelor giuvaieruri de aur, de smalt şi de pietre scumpe. Vedţţi, spre
exemplu, cu ce armonioasă splendoare sunt îmbrăcate Domniţele din Biserica Episcopală. de la Curte.i de Argt>Ş, unde
picturile mai îngrijite au conservat cu fidelitate costum ·le
secolului al X V-lea şi al XVI-iea.
La femeile din această din urmă epocă, o ic sau o că
maşă de pînză subţire, cusută în lungul mîne~ilor cu- vărgi
de fir şi de culori vii, dar bine potrivite, înyăleşte- braţul
snb largile-i cute şi se încheie la mînicnţe cu o betelie decorată; altiţa de pc umăr e bog;i;t cusută cu fluturi de aur, şi
încreţule compus de largi găitane, ca nişte brăţări de fir.
Pe d-asnpra, vine rochia roşie, vărgată în lung şi deschisă
rotund la piept, d-asupra sinului, care este acoperit de
un pieptar cn dungi încreţite şi cu un mic guler roşu răs
frint; fusta, în cute, c îngustă şi compus;l din două bucăţi,
cusute una de alta, mai sus de genuchi, precum sînt încă
vîlnecile sau cretinţele ţesute de ţăr<1ncelc române. Pieptul
îns[i. poartă o podoabă ce a lipsit acum cu totul din portul
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national; e un fel de semicerc ele fir, sustinut de hcntik
la
tot de fir, cJ.rc, în sus, trec peste umer'i ,a ni~tc brl't.eÎe
~i, în jos, se coboară pe şolduri, subt un larg hriu de mătase
sucită, încins de mJ.i multe ori la mijloc. Pc d-asupra acestor veşminte, vine scumpa dulamă de serasir înflorat, cu
guler mic de blană, cu grdtane şi c11 nasturi san bumbi de
aur d-a lungul picpţUor şi a pulpanei ; locul rninccci e însemnat numai printr-o crestătură cu blană; iar d-asupră-i,
pe umeri şi la subţiori, sunt încheietori şi bumbi auriţi.
Poala de jos a dulămii e crestată în mai muHe Jocnri şi ormtă cu găitane largi, de sub care iese piciorul, învăscut într-no călţun roşu, lung, subţire şi încovoiat la \"îrf.
Capetele poartă coroană, căci sunt capete domneşti; dar
poartă o coroană fictivă, convenţională, căci nu putem crede
să fi ţinut vreodată pe un gingaş cap d<' femeie, - fie chiar
şi cap încoronat, - acele largi şi incomode co~ukţc, închipuite de metal preţios şi de pietre nestemate. Pocloaha obicinuită, pe acele timpuri, de damele bogJ.te, ne-o descrie
jupaniţa Rada, fiica Barbului comisul, cînd, la 1565, dărn
icşte, pentru icoana Maicii Preacurate de la Snago,·, << o
podoabă de cap jm1ciască, cc se cheamă mcsal, adiciî de pin:;ii

te,

cănăvăţ cu jlieturi de aur şi w mitrgăritan.
Pe lîngă această găteală ele stoiă, cc ncgre~it îmbroho<lea capul, jupaniţele din vechime purtau încă; atîrnate de
cosiţele ce le încadrau obrajii, ni~te lungi cercc~i, precum
se şi văd la cele mai multe portrete ctitoriceşti din sl"colii
aceia. O podoabă de felul acesta se păstrează în sicrinl

de

sfintei Filatei din Biserica Domneasci"t de la Curtea de Argeş; dar valoarea ei principală este acea formă antică,
căci materiile cc o compun sunt <le un mic preţ şi, lăsîn
<lu-ne numai să înţelegem tot luxul cfo care asemenc:>a scule
erau susceptibile, dovedesc că acl'ea <k Li Curtea de Argeş
<'ste darul unei femei puţin avu te. la U"'t forma act'stu i ornamcn t: două plăci ovale de cornalină <le deosebite mărimi
si despărtite prin doi mai mici samfiri alăturati, -- încinse
toate în ~ercuri ornamentate de argint, · - fnr~ează un fel
ele cercel, la care sunt aninate şase lungi I.Tnţ11~~ de argint,
c,Jmpuse de verigi pătrate. Un fonţ llc acd:1~i frl, clar mai
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lung

şi destinat a se pune pc cap, sau a încinge hfu hia,
leagă îmbii cereri, care se înfigeau în coade cu cite un cîrlig
şi atîruau pînă pc piept. Si"t închipuim însă, în loc de mat('rii aşa fări"t preţ, nişte frumoase agrafe de aur cu pietre scuin-

pe si scînteieto,uc; si-n loc de grosolane si -rare că tuse de
argint, o coamă stufoasă de sîrmă aurită 'sau de fine' lăn
ţuşe veneţiane, şi atunci, negreşit, ne vom face o idee exactă
de forma acelor podoabe care încadrează, ca nişte plete de
aur, figuri le blîndc ale Doamnelor noastre, în portretele
lor de pc la mănăstiri.
În sfîrşit, spre a înregistra şi a complecta toate obiectele
felurite cc alcătuiau găteala unei nobile dame din timpii
trecuti, în tară la noi, să ne fie iertat a transcrie aci foaia
de zestre ,{ Stancăi, fiica monachului Dositei Brăiloiu şi
soţie a paharnicului Obcdeanu, pc care o găsim printre
actele de proprietate ale moşiei Cuneştii, a Snagovului.
fată, din cuvînt în cuvînt, acest curios document:
Cu mila lui Dumnezeu înscmni"tm zestrile fie-mea Stand'd,
precum seric în jos:
I salbi:'1 7.a 12 aţe 20, de cite cinci.
12 ~irnri <le mărgăritar.
I cunună de aur cu diamanluri şi cu robinuri.
I părechc brfiţări de aur cu zale.
I părcchc cercei de aur cite cu 11n picior de sam[ir ~i cu
rohin.
I pJrecltc cercei de aur cite cu un picior de smarand şi
cu n,bin.
inel de aur cu un diamant.
I inel cu ~ase diămi:'mţelc.
I inel cu un samfir alb.
inel iar cu samfir.
inel cu robin şi cu două <liămăoţelc. Bani de cap timin;
jttmătate poleiţi, jumătate albi.
I 1c cu mărgăritar.
4 ii cu sîrmă.
4 ii Cil fir.
12 ii cu mătase.
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5

mărămi

J
1

maramă

dulamă

cusute cu fir şi cu mătase.
cusută tot cu fir.
de serasir cu pacea de samur

şi

cu nasturii de

aur.
1

dulamă

de
1

dulamă
şi

de

lastră

verde cu pacea de samur, cu nasturii

mărgăritar.

cu

de

lastră roşie

cu

rîşi,

cu nasturii de

mărgăritar

sîrmă.

1 zăbun de sandal de Veneţia cu feţe.
1 rochie de serasir, cu gurile de fir, cu sponcile deargint

cu smanţ.
1 rochie de belacoasă roşie, cu gurile de frănghie cusute
cu sîrmă, cu sponcile de argint poleite.
1 rochie de belaceasă galbină, cu flori de fir, cu gurile
de frănghie cusute cu fir, cu sponcile de argint poleite.
1 rochie de hataia cu flori de mătase, cu guri de frănghie,
cu sponci de argint.
1 rochie atlaz cu flori de mătase, cu g1iri de frănghie, cu
spenci de argint poleite.
1 brîu cu vărgile de fir.
8 mese alese cu 3 peşchire alese.
1 maramă de oglindă, de Ţarigrad.
1 maramă de mîni aleasă, umplută cu fir.
1 maramă de mîni cusută cu mătase, umplută-cu fir.

1

oglindă.

12 tipsii de cositor.

12 talere de cositor.
]~cuţite cu plăsele de argint şi cu furculiţe de argint.
12 linguri de argint.
1 solniţă de argint.
] căţie de argint, mare.
1 bohordar de argint cu cîmpul poleit..
1 cupă de argint.
2 sfeşnice de aramă cu mucările lor,
1 scatulcă de vutcă.
1 lighean cu ibric.

206
https://biblioteca-digitala.ro

Aşternutul cnm se cade.
I pilot.I de atlaz.
I plapomă de hataia cu flori de fir, cu ciarşaf cu colţi.
I ciarsaf cusut cu mătase si cu fir.
2 ciar~afuri cusute cu mătase.
I ciarşaf cu împletituri de tiriplic.
2 perne de tulpan cu flori de tiriplic, cu răţele de fir,
4 pcrnioare mici de 'farigrad, cusute cu fir.
2 perne mari şi 4 mici, alese şi cu răţele cu fir,
2 perne de frănchie.
1 zăvaz de taftă lesască cu fete.
1 covor mare de p~t.
•
I covor segedea de ma11ă.
2 covoare scgedea de carîtă.
Carită cu şase telegari.
1 cal de ginere cu podoabele lui.
150 oi: 100 oi cu miei, 50 oi sterpe.
12 iepe cu minzi.
1 armăsar.
12 vaci cu viţei.
12 boi.
6 mătci de stupi.
12 pogoane de vie la Dobroteni, cu tot locul nostru.
Moşia Viişoara cu vie, însă cită am ţinut noi mai nainte,

Moşia

Coteniţa.

Moşia Nenciuleştii.

400 stînjeni moşie ot 18 Cuneşti, sud. Ialomiţă.
Moşia Cioroiul dupe Hamărade, sud~ Dolj.
Moşia ot Uricheşti.
Via de la Turcineşti, alături cu ,·Ia lui Mihai
8 suflete de ţigani.
2 fete de ţigani, in casă.
Acestea de la noi, iar de la Dumnezeu
Dositei
Iată

o

bogată

căpitanul.

milă şi

blagoslovenie.
111onacliul Brăiloiu,

foaie de zestri felurite !

Cîţi

proci nu vor

fi petit mîna avutei mirese! Citi coconi sprinteni nu-si

vor fi' încurat armăsarii ageri sub obloanele ei r Cîţi beche~i
zgîrciţi nu vor fi linguşit slugăreşte pe bătrînul monach I
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Dar îndestul! Enunwrînd hainele, sculik, an-rile şi
hinecuvîntările, lăsate fiicei sale Stancăi de boierul călu
g:Irit Brăiloin, noi am uitat cfl vorbeam de Doamna Chiajna,

femeie cu deosebire enl'rgică şi intrigantă, căria, negreşit,
timpul îi era prea scump spre a-l răsipi în podoabe şi găteli .
.\m cercat, sînt cîţiva ani, a reprezenta, în această
J)o;imnă, un caracter de muiere aspră, vitează şi ambiţioasă.
Poate c,I atunci, într-o nuvelă istorică, am exagerat puţin
trăsurile portretului; dar cronica şi relaţiunile ambasadori lor străini la Constantinopol ne stau dovadă spre a-ncredinţa despre curagiul şi despre uneltirile z.avistioase ale
Doamnei Chiajnc sau Cczarine. Văduvă de Domn, ea ştiu,
prin dări <le bani, prin cîştigări de protecţiuni, prin lupte
rftzboinicc făţi:;,c, să aşeze, pc rînd, în domnie, pe amîndoi
fiii s::'ti, Pdru si AlL·xanclru14 • Ea îm·ătase de la sotul ei,
l\lirCt''..l Vodă Ci~ibanul, a nu se da în laturi dinainte~ nici
unl'i nconwni i, spre a ajunge la ţinta nepregetată a neamului lor, la domnin·. Cruzimea tratlitională a familiei lui
Mihm·a cel R."lll !l('-O atL'Stă încă şi cinci lespezi din biserica
<le la Snag<n-, întÎll:-iL' prvstr cenuşa a cinci victime ale ei.
Pc cînc.l l\lirc(·a Ciobanul, rătăcitor prin ţările vecine,
dupc ncidl·rca tai:dui s:rn în Sibii, căuta să-şi cîştigc, prin
orice mijloacr, tronul răpit familiei sale de alţi Domni Basarabi sau CHug.'in·şti, in Tara Românească trăia un boier,
Dragomir postdnicul, C('. an1se, <le Ia soţia sa l\Iarga, patru
feciori: Udrea, l{adu, Uarbu si Cracea. Ca cei mai multi
boieri <lin acea \Tcnw, jnnclP Udrea nu văzu cu plăcere pl;;_nurilc lui :\lircca, rl'alizatc pentru întîia oară pc la 155015 •
Aşadar, cirma ţării era si"t-ncap:L în mîncle sîngeroase ale
fîului :\lihnii! Cîtc r:izhun,iri, plf1măditc în păsurile pribegiei, se n:strau 1wntrn unnaşii celor cc gonise pe tatăl lui
din domnie! Cite lacom~ rClpiri se pregăteau de către noul
domnitor, spre a scutura mizrria ce o_ tîrise poate atîţia
mari de ani, pc ţărmurile străine !16
Prevestirile nu fură arn~\gite; abia de două săptămîni
sosise Domnul în scaun, şi îndată puse de tăie pre Coadă
vornicul şi pre frate-său Radu comisul, pe Dragul stolnicul şi pe Stroe spătarul, pc Vintilă comisul şi pc alţi mulţi

208
https://biblioteca-digitala.ro

boieri, muncindu-i mai întîi spre a le afla toate avuţiile
:;,i a-i stoarce de tot ce ci aveau. Unii însă, printre care era
şi Udrea, fiul lui Dragomir postelnicul, prinseră mai dinainte
de veste şi fugiră în Ardeal, căutînd acolo scăparea vieţei
lor şi o ajutorinţă spre a răsturna pe Domnul vrftjmaş. Dar
doi ani trecură înainte ca ei să poată aduna un cîrd de oştire,
cu care, în sfîrsit, în toamna anului 1552, izbucniră în tară.
Mircea luase ştire despre urmările pribegilor şi, înairÎtînd
către dînşii cu oaste, pc rîul Prahovei în sus, îi întîmpină
la sat la Periş, se bătu cu ci şi-i răzbi cu totul. Care dintr-înşii avu zile, scăpă cu fuga înapoi; alţi mulţi pieriră pe
loc; iar printre cei robiţi fu şi Udrea sau Udrişte vistierul, pe
care Voivodul, în ziua, poate, de 12 noiemvrie, anul 1552,
îl ucise în sat la Onccşti .17
Trupul lui fu adus la Snagov şi pc lespedea ce~J acoperă
citim încă cuvinte slavone cc zic:

-t Tăbt a fost jupîn
Mircea Voievod, în satul Onccşti. A f,1st el
fiul lui Dragomir postelnicul şi al jupăni\ci sale :\larga. în an!il î06/J 11111. nniem. 1-L
U,lrca, de

către

S:lrmana mumă, \-[uluvă poate pe atunci, renunţă, dupc
această nouă pierdere, la mulţumirile casnice ale vicţci
de familie, acum atît de amărîte, şi se retrase într-o mă
ntistire, schimbîndu-şi numele de l\farga în acela de monachia
Efrosina. Nu ştia, biată mumă, că alte rttsirişti, mai grozave, avea să încerce înd duioasă inima sa!
În adevăr, fiii săi cei mai juni crf•scmă în Yîrstrt deodată
cu fiii ucigasului fratelui lor mai m:m~. si ura se ckz\·oltă
deopotrivă
sufletul fiecăruia dintr-înşi'i. Din partea sa,
Duanma Chiajna, cpitroapft îngrijatrL a don11wştilor săi fii,
hrănea în sinul lor acel duh de ncîmhllnzită răzbunare care
îm·:-Uuic domniile acestui neam, de la \lihnea cel Ri'tn pînă
la ).lihnea GrccuP 8 , ca într-o mantie sciUdată în sîngc rom~"i.nesc.
Dupc mai multe plîngcri ale boierilor în contra lni Petru
Şchiopul, cel dîntîi moştenitor al Mircci, plîngcri încîlcite
toak din intrigile Chiajnei, Poarta, spre a-mpr1ca sau spre

în
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a nemulţumi pe toţi deodată, dete domnia, la 3 mai 1569,
lui Akxandrul, fratele mai mic al Petrnlui19 • Un Domn aşa
tinăr d.t tuturor speranţa unei domnii blîndc şi spornice
în fapte bune. Ca în multe rîndnri, toată ţara, şi boierii
pribegi cu dîns;.1., se amăgiră de acest vis; toţi, de toate
părţile, se grăbiră a alerga stt sc-nchine nou lui stă pînitor.
Din ţările vecine soseau mereu pămîntcnii înstrăinaţi de
mari de ani, cu gîndul să-si afle acum o viată linistită în
căminele lor strămoşeşti. Obosiţi de ură şi '<le suferinţe,
toţi p.:ireau a lăsa uitării nevoile şi împărecherile trecute.
Dar, în mijlocul acestei înfrăţiri generale, cruzimea bă
nuitoare a domneştei familii veghea, ascunsă subt o perdea
de făţărie; ea aştepta, cu un zîmbet viclean pe buze, să-şi
vază toate prăzile adunate împrejur. În sfîrşit, într-o zi
de 1 septemvTie, la 1569, planul urzit pe tăcute în palatul
domnesc, se dete pe faţă printr-o groaznică măcelărire. În
oraş la Bucureşti, toţi boierii cunoscuţi sau bănuiţi ca vechi
duşmani ai familiei stăpînitoarc, fură coprinşi de slujitorii
domneşti, şi capetele lor trunchiate formară un alt morman,
ca cel ridicat la Moldova, pe aceiaşi timpi, de Alexandru
Vodă Lăpnşneanul 20 • Cronica ne-a păstrat numele a mai
multor din victimile acestei zilei «Radu logofătul de la
Drăgoieşti, şi Mihnea de la Bădeni, şi Stan Udrişte vistierul,
şi Tudor de la Bucov, şi Vladul Caplii, şi Pătraşcu, şi Calotă,
~i Stan fiul Drăguleţului, şi Radu stolnicul de la Boldeşti,
si Radu! 21 fiul lui Socol vornicul». Printre acestia noi recu;waştem pc Radu! stolnicul, şi trebuie să adaugem pe fraţii
săi, Barbu! şi Cracea, fii ai lui Dragomir postelnicul.
Pe cîteşitrei, trupuri acum neînsufleţite, jalnica lor
mumă, Efrosina monachia, i-a strămutat în mănăstirea Snag-ovnl, şi pe pietrele lor, neasemănate în mărimi şi forme,
s-a scrisi
ţ Tăiat

a fost jupîn Radu! stolnicul, de către Alexandru Yoievod;
şi a fost el flu al lui Dragomir postelnicul: şi muma lui [a fost] monachia Efrosina,
în anul 7078, luna sept. 4 zile,
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t

Tăiat a fost
Alexandru Voievod, în oraşul Bucureşti; şi a fost el fiul lui Dragomir pomuma lui [a fost] monachia Efrosina. Luna sept.
4 zile. în anul 7078.

jupîs Barbu, de

stelnicul i

Cracea, de
nicul;

şi

şi

către

ţ Tăiat a fost jupîn
Alexandru Voievod, tn Bucureşti; şi a fost el
fiul lui Dragomir postelmuma lui [a fost] monachia Efrosina. în anul 7078.

către

Nenorocita mumă n-avu putere a trăi mai mult <lecit
ce văzu, aşternute una lingă alta, cîteşipatru pietrele
mormîntale ale fiilor săi~J. Atunci, zdrobită de o nespusă
şi nemîngîiată durere, ea îşi căută un loc modest alături
cu nefericiţii ei copii, şi adormi de somnul veciniciei, subt
o îngustă lespede, care, trunchiată azi în două bucăţi, poartft
următoarea inscripţiune, plină de o jale pătrunzătoare:
pînă

t

Ară-

I

posat roaba lui D<umnc>zeu monacari au fost

tăiaţi.

Vecini-

chia Efrosina, dupe moartea
a patru fii ai săi,
ca pomenire! Mult întris/ tată mumă pînă la moarte I

I

Pe acest mormînt zdrobit şi pe cele patru mai sus ar,Itatc, grămădite toate în biserica de la Snagov, se citeşte,
dar, o drJ.mă, plină de interes şi de mişcare, o dramă cc
ar fi rămas cu totul în uitare, daca n-am găsi-o săpată pc
acele pietre funerare. Astfel; dar, monumentele vechi aduc
adeseori, din vremurile trecute, răsunete pline de glorie sau
de jale; ele ne sunt adeseori învăţăminte pline de o filosofie adîncă şi ne fac a vedea cum timpul şterge şi alină toate
patimile pămînteşti. Vedeţi chiar în biserica de la Snagov
cum toate urcle au pierit în braţele morţii! Doamna Chiajna,
cu familia sa, stă acolo de veacuri pc păreţi, privind cu
linişte şi cu blindeţe la mormintele jertfelor sale, şi nici
soţia, nici fiii lui Dragomir nu mai înalţă o mină răzbună
toare asupra ucigaşei lor I
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Dar fiindcă descoperirea unor aşa tragice scene ne-a
cîtva timp în necropola bisericei cc vizităm, să ne
mai oprim şi cite un minut asupra celorlalte trei morminte
cc o completuiesc.
· Unul e al mitropolitnlni Serafim; carele a păstorit în
tară sub Mihnea Vodă TurcituF3 şi, poate, sub Petru Cercel24; în a doua domnie, însă, a lui Mihnea, documentele
Snagovului ni-l ara tă retras în această mănăstire, ocupînd
dregrttoria de egumen. Inscripţiunea pietrei lui e foarte
roasă şi abia se citeşte pc dînsa:
ţinut

rA

răpo]sat

ro[bul]
arhimitropolit Serafim în zilele
lui Mihnea V ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în anul 70(98] [ 1590?]
...

prcaosînţitului

Alt mormînt ne repoartă în zilele lui Mihai Vodă Viteazul~.;, la anul al doilea al domniei sale (1594), cînd ştim
dt el avu a reprima o rrtscoală de boieri, în capul căria se
pusese banul Manta. El fu îndurător pentru cei mai mulţi;
însă s-ar putea ca milostivirea-i să se fi stins dinaintea unei
trădări către duşmani. Dumnezeu să ne ierte daca învinovrtţim pc nedrept mc-moria stolnicului Dima, pe a cărui
piatră, grosolan lucrată, se poate încă citii
ţ Tiiiat
a fost jupîn Dima [fostul] stolnic .... ,_

!\·fihai-Voclă. în anul 7103, luna noicmv. zile

28.

în sfîrsit, al zecelea si cel din urmă mormînt de la.
Snagov e ~ piatră marc,'pe care stă scris, jurîmprcjur:
ţ A răposat
din sat de la Crăciani tn zilele prea-.
cuviosului şi de Christos iubitorului
lw Alexandru Voicvocl 21 , Hui Radului Voievod; şi i-a fost
moartea în zilele lui Alexandru Voievod, fiul lui Iliaj Voicvod 27
1n anul 7136 (1628],
luna iunie, zile 7.

robnl. .. Stoica

logofătul
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Asupra acestuia nu putem spune nimic mai mult <lecit
ceea cc spune epitaful h1i. Era poate ~i el unul clin acei
oameni, mari şi puternici în vrenwa J,,r, onoraţi, lăudaţi,
adoraţi chiar de o man· parte a lumii, pînă cînd trăiesc;
~i dupc ce mor, dupe cc li se ridică monumente sumptuoasc,
rmmele lor se stinge clin memorii, ~i lumea, dezamcţită de
prestigiul lor personal, bagă atunci de scamă că· faima
lor a fost mincinoasă şi că faptele vicţci lor se reduc la.
nimic pentru glorie, nimic pentrn posteritate!
Acest mormînt însă, mat de rcnmne, ne aminteşte trei
domnii, cărora ţara le datorează mai mult d-o răutate.
Radu Mihnea, Alexandru Coconul şi Alexandru Ilia ş sunt,
în adevăr, Domnii aceia sub care influenţa grecilor a început, pentru prima oară, să apese cu greu asupra ţărilor
române. Atunci, mai întîi, se adeveriră acele cm·intc ale
împăratului profJrOc.~ 3 , pe care Ic aplica, la acea nenorocită stare a ţării, nenrnritornl l\Iatei Basarab: «Doamne!
veniră străinii în mosia noastră si spurcară mînele lor cu
mite, şi îndrăzniră a 'vinde, a cî1:ciumări sfintele talc şi a
goni pc moştenii, şi în trudele şi ostenelile lor a băga pc
~trăini, fum de rn:;;ine şi de împutăciunc vecinilor no~tri ! •>
ln adevăr, acei Domni, romftni de neam, dar crcscuti în
Fanar~9 , adunară in jurul lor străini venetici; ei le d~'teră
pc mîni toate dn:gătoriile ţării, Ic predară toate iz,·oarde
de înan1ţire, le închinarft toate vechile mănăstiri pămîn
tenc. Atunci, anticele Incaşe sfinte căzură în mînilc dtmătarilor greci; daniile cudoasc şi legămintele ctitorilor
primitivi fură călcate în picioare de călugării străini.
Snagovul avu şi el nenorocirea d-a cădea subt această
grea osîndă a soartei; zidurile-i, mîndre de ncatîrnarea
lor seculară, se deschiscrft unui egumen grec, şi hogatele-i
mosii îsi vărsară veniturile în folosul mănftstirilor grecesti
dii{ pă{nîntul otoman.
'
E curios de a cunoa~te prin ce mijloace viclene nesă
ţioşii călugări străini ajunseră la acest scop.
Încă din zilele lui Alexandru Vodă Coconul, un călu
găr grec, părintele kyr Partenie, care fusese odinioară
episcop al Prcsponu lui30 , părăsind săraca lui episcopie din
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Turcia, veni în Ţara Românească şi primi aci C'll mulţumire egumenia bogatei mănii.stiri Snagovul. Dreptul lui
Dumnezeu, el o îngrijea bine şi sîrgnia întru toate lucrurile bune si folositoare mănăstirii; d~•r, cit de bun si "Tednic
era, instirictul din fire, totuşi, îl trăgea către ţara iui. El se
întelese cu confratii săi de la unul din locasele sfinte ale
' M~ntelui Atos, d~ la mănăstirea P:mtocrato~ului, pe care
o zidise împ~raţii Comneni 31 şi o prefăcuse boierii români
Ba~1.rabi; as:,.dar, pe la 1638, cîtiva monasi de acolo veniră.
în Ţara Roinânească, cu rugăcitme la domnie ca să li se
dăruiască lor mănăstirea Snagovnl şi să fie adaosă ca metoch
supus mănăstirii lor. Domnitorul cel nou, Ak·xandru Iliaş,
nu cu teză, ca alţi Domni dinainte:i. lui, să ia asupră-şi această
închinare, ci, adunînd tot sfatul străluciţilor dregători ai
ţinutului, le făcu întrebare: tSâ o supunem? Sau să o lăsăm
a sta d·;1pe obiâmtita de sine stâpînire h> Obştea răspunse
<ic111;1 cc! nicicdatâ să nu se dea mlinăstirt'a accasfo de mai sns
;isâ, Sinagogova, ci si'î se lase pe a sa îns,1şi stâpîn-irc, d;1pe cele
inlucmile de ctitorii si"!i cei dîntZi, cei cc au zidit--0, şi asifel
neschimbat siî stea». <iDestui Domni, - adăogiră, în sfat,
boierii indignaţi, - destui stăpînitori au prădat şi au supus
subt ascultarea mănăstirilor străine pe cele pămîntene, asupra cărora e:i nu aveau nici un drept ctitoricesc! Cel puţin
ca aceasta să fie linistită si scutită de o nevrednică supunere ! Sature-se locuri ie sfin'te de la Muntele A tos si de aiurea
cu atîtea danii si metoase cu care le-au înzestrat ~lti Domni
ele mai naintc t' Iar Snagovul, hotărim ca să stea 'într-a sa
dîntîi stăpînire, şi metoch, de aci naintc niciodată, legăm să
nu fie!~
Această nobilă şi drmnă hotărîrc nu avu însă puterea
de a stîrpi şi îndurarea din inimile vrednicilor sfetnici.
Mila adesea înşală pc român. Smerenia şi virtuţile episcopului Partenic erau asa lăudate, încît toti boierii tărei se
rug-ară de Domn ca să-i lase lui pururea 'egumenia 'mănă~
tirii Snagovului in toate zilele vieţii sale, t'ar d-.rpe petrecania
foi, să nu se ma-i aşeze alţi străini numaşi, năstavnici şi eg,tmeni la această mănăstire, ci numai aceia cari vor fi alesi
de soborul călugărilor.
'
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Acestea le găsim toate, povestite pe larg, într-un foarte
însemnat hrisov, dat în Bucureşti, la 6 martie 1628 (7136),
de către Alexandru Vod:I Iliaş. Acest act frumos, pc pergament, c~ litere capitale mărunte şi cu oareşicare ornamente polichrome destul de elegante, - între care şi stema
Tării Românesti încinsă-ntr-o coroană de lauri, - e redactat în limba sÎavonă, cu un stil pompos şi măiestrit, de că
tre vestitul scriitor Udrişte sau Orest Năsturel32 , care studiase în Kiev, şi pe a cărui soră, Elena, o ţinea de soţie
ilustrul l\Iatei Basarab, pe atunci Matei aga din Brîncovcni. Hrisovul ne descrie cu energie toate temeri Ie pămîn
tcnilor pricinuite de acea cotropire st.1rnitoare şi primrjc1ioasă a dc-rult1i străin, tcmtri ce se îndrepUiţcsc cn iotul,
mai ales cînd vedem, ca b Snagov, că cel mai mic prilej
de insinuire era de a_iuns veneticilor spre a se face, în puţină
vreme, stăpîni desăvîrşiţi pc locurile coprinse de dînşii cu
silă ori cu vickşug.
Dar acc.i.stă stare de umilinţă a lavrelor pămîntene îşi
găsi, încă de pe atunci, vindecarea într-un act de energie
şi de dreptate al unui Domn cu simţiri şi cu virtute patriotice. Matei Basarab, care luă peste cîţiva ani domnia cu
sabia, văzîncl aşa urgie, adună soborul ţării, compus de
cler, de boierii mari şi mici, «sfetnici, dregători, judicători
si a toate meseria tocmitori>>; îi făcu arbitri ai acelor oameni
străini ţării (<llU CU lege sfîntă, ci CU neamul, CU limba ŞÎ
cu năra vurilc cele rele, adică greci, cari, dupc ce se
îndurarii nici se leneviră în viata biruintci lor a izmeni
şi pune jos obiceiurile mănăstirilor şi p~avila ctitorilor,
Domnilor bătrîni, ce au fost legiuită,>; şi, în sfîrşit, cu
autoritatea sa şi a adunării pămîntene, restitui mănăsti
rile în drepturile lor le-gitime. Un fragment din hrisovul
încheiat în Tîrgovişte, la 27 noiembrie 1640, şi citat mai
sus, va arăta m::i.i lămurit, cu elocuenţa gravă şi apăsată a
stilului strămoşesc, mărimea acestui fapt, adevărat naţio
nal. Iat:t cum se mai exprimă hrisovuli
Drept aceea,- noi ce suntem mai sus zişi, Jw Matei Basarab
Voievod, dinaintea adunării a toată ţara, cn sufletul şi cu voia
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a tot sohoru!ui, ;i,_;a arn tocmit; cum c:"t acele sfinte lavre domnqti care le-au închinat act'i Domni ~i vlrtdici străini, pentru
mitii, fftră de vob ~i fără de ştiL\'a a neamului, le-nusupusmetoa~e
1lajnicc altor mrw::istiri clin Tara Grccca~că, clin Svcta Gora şi
de pre aiurea, în,;ii. mănt1stirilc mrnmc: Tismana, Argeşul, Cozia,
Govora, Cotmcan;_i, Ezcrul, Gura l\[otrnlni, Drădetul, Dealul,
Glavaciocul, Snagov11l, Bistriţa, Mi,;lca, Tinganul, Bolcntinul,
l'otocul, Hîncăciovul, Valea, l\Icnuccnl şi altele, acelea toate să
fie în pace de călugi:irii str:'tini, cCtrorn li s-au fost dat pentru mitele lor, şi sft aiuă a trăi m:-tM1stirilc într-acea slobozenie, pre acea
pravil:t ,;;i tocmcal:t cum au le,::iuit ziditorii şi ctitorii lor, şi să
aiuă a Ii pre scama ţririi, cum a fost din veac ...

O! Matei Basarab, cc adînc respect îţi datorează ţie napc c;m.: azi, din negura anilor, tu încă ai
sti s-o i11nti a-si apf1ra si a-si redobîncli drepturile sale
;-ăpi te ! \' un~l'ic tfrn glorios,' care' îl întîlnim în fruntea oricări i
propiisiri natiomlc, ar trebui să însuflc o vcneratiune
rcligi(;asă po'pornlui pentru care ai jertfit, în muncă şi
sudori, o viaţă de aproape optzeci de ani ! În chipul tăn
smcad şi costeliv, înconjurat de o barbă albă şi rară, în
buzele-ţi subţiri şi zîmbitoa.rc, în fruntea ta. lată şi înaltă,
în ochii Ui mici şi vii, afundaţi sub sprîncene negre şi stufoase, îmi place adcs~'.a a descoperi cîtă fincţă, cită înţelep
ciune şi cită energic trebuiesc spre a forma caracterul unui
marc domnitor. Îmi pare că te văd, diplomat iscusit, rîzînd
înghesuit în barba-ţi căruntă, cind, cu un cusur subţire,
îţi Mtuşi joc de agaua turcească cc venea spre a te mazili,
şi-l ocolişi, pc dealul Văcăreştilor, cu o guardie de onoare,
carC', cu fitilul b puşte, îl oprea să intre în Bucureşti! Apoi
te zf1rcsc, domnitor cuvios şi plin de dorul ţării, izgonind, în
mijlocul adunării obştC"şti din Tîrgoviştc, precupeţii stră
ini cc intrase în locaşck sfinte şi poruncind a se-nălţa, spre
podoaba ţării, patruzeci de temple nouă! Ş-apoi iar, te
văd colo, unchiaş gîrbovit, dar cu ochiul plin de foc, dînd
pinteni calului tău, sub vifor şi sub ploaie, pe cîmpia de la
Finta, îndemnînd şi-mbărbătînd, cu glasul şi cu gestul, vi~
teaza ta oşti re, ca sfi nu-şi dea mijlocul şi să răzbească tot cu
ţiunC'a rom;'\.nă,
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o nontt agcrinw, or<lidc simbriak de rh·alnl tău Yasilil :i.t
şi pîlcurilc zăpăcik ale căd1ccscnlui hctman Timuş 31 •
Viteaz în războaie, dibaci în politică, şi-n vrei încins
ele grija ţării, Matei, acel erou mare în toate, nu nesorotC'a
nici cele mai mărunte îndeletniciri, ca să tină lini stea si
clreptatca între pămîntcnii săi. Vi nea doară cineva C~l plî~gcri la dînsul în contra unui vt;C'În viclean sau cotro1,itor,
el nu-l respingea cu inima obidită, ci-ndahi, subt ochii
împricinaţilor, le da fiecăruia cc: era drept d lni. El nu
ştia multă carte, nu ,-orbea altii limbft clccît limba Prii;
dar vorba-i era rnrbft sănătoasă, şi cîncl lua co1Hlciul în
mînă, apoi condeiul plătea cît sabia.
Darnic cn toate mănăstirile pămîntene, el înU\rise Snagovului vama gîrlii de la ~panţov, cn care l'ra md11itft
mănăstirea de către Basarab Voievod, şi împuternicise pe
părintele Ignatie egumenul ca să ia, din acc·a ,·amfi, <t de

la zece peşti 111t peşte, şi din :.cce bani 11n ba11 de va11u1, şi de
în caruldcfiîincl, wi obroc,1. DarVasca vamCflll pu::;rsc cartea
domneascf1 la ciochinft sinu vrea sr1 dea cfdugărnsilor 1·(· li
se cădf'a. Se scoalf1 atunci, într-o zi, popa Ignati<.-'. şi merge
cu ja ll>ă la domnie. l\fa tei, cum aflf1 de una ca asta, se- face
foc de minie, chea mft pc grri.mritic şi-i ponmcf'ştc să ~cril'.
Logofătul î~i ia pe genuchi o făşioară lungft ele- hîrtil',
deschide călimara <le la brîu, îsi curătrt condeiul de tnstie
şi, dupe spusa domnească seri~ a~a: '
Cu mila lui Dumnezeu, (IV l\lalci Ba5arab Voievod ~i IJomn.
Scris-am Domnia-mea ţie, Vaso vameşule: cc porc-de-cinu
eşti tu, de cărţile Domniei-melc nu le bagi în scamă! A fftcut
Domnia-mea cărţi pr1rinlclui snagov.:anului s:'t-!;'i ia de pc locul
lui de la Spanţov, cum a fost legea şi obiccaiul; iar tu, fecior
de lele, nu bagi cărţile Domniei-melc în scamă. Sfi cau\ i să-l
Iaşi să-şi ia cc c obiccainl, că vom trămitc Domnia-mea de, ;ico!o,
te va spînzura. Aceasta-ţi scriu, şi însumi am zis Domnia-mea. Scris
octomvric 24, leat 7152.
·

Matei Vodă iscăleşte, şi logofătul pune alături pecetia
cu chinovar. Scrisoarea se d(t în mîna egumenului Ignatie; şi apoi pas, Vaso, de nu urma dupe poruncă!

domnească,
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Cuviintelc moderne ne-au silit să înmuiem într-acest
curios act' de diplomatică naţională, păstrat şi acum la
Suagov, una din epitetele de o energie mult prea caracteristică pentru noi, oameni civilizaţi; dar vechea proză
română, ca versurile latineşti:
Le latin dans Ies vers brave l'honnctetc. 3•

ln adevăr, cel ce scria asemenea proză, avea în vinele
sale sînge vîrtos de roman. l\Iatei Basarab, daca n-a fost
singurul erou al Ţărei Româneşti, negreşit că a fost cel mai
marc domnitor al ei, cel ce a ştiut să împreune puterea armelor de apărare cu regularea progresului şi ordinii înlăuntru.
De cite ori am urcat muntele Arnotei, unde mormîntul lui
de marmoră stă ascuns într-o modestă capelă, aleasă chiar
de clînsnl pentru ultimu-i locaş, am simţit în mine cucernica
mulţnmirc ce inspiră credincioşilor un peregrinagitt la locurile sfinte. De ce trebuie însă să trecem munţi şi dealuri,
să suim stînci sălbatice ca să găsim o lespede consacrată
unei aşa glorioase memorii?! N-ar trebui oare ca naţiunea
noastrtt să-şi arate, într-un chip mai învederat, recunoş
tinta către unii bărbati ilustri ca :Mircea Bătrînul, ca Stefan
cei' :\Lire, ca Mihai Vitea~ul, ca l\latei Basarab? ... 'Aceia
sunt eroii ţării! Acelora să le ridicaţi monumente!

IV
POEZIA TRECUTl'LUI

ŞI

POEZIA FOAMEI

E o pietoasă datorie pentru urmaşi, aceea
cleştepta suvenirea întunecată a măririlor trecute. Sub
răsipnrilc timpilor, e o lucrare plină de farmec pentru omul

de a

cu iubire de ţară, de a cerceta faptele şi împrejurările vieţei
acelor oameni cari au purtat, odată, cn onoare, sarcina destinelor naţionale. În fiece colţ de pămînt, e plăcut lucru
pentru dînsul, a reînvia umbra bărbaţilor vestiţi ce au trăit,
s-au bucurat ori au suferit odinioară acolo, şi e încă mai
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plăcut cînd poate
telor şi obiectelor

a se împresura cu priveliştea monumen„
ce au fost marture la faptele, la luptele

si la simtirile lor.
' Să
strămutăm, spre pildă, cu gîndul, la anul 1662,
cînd zidirile mănăstirii Snagovul t7i păstrau încă caractern l lor primitiv. Era sîmbătă noaptea spre duminecă, 20
<lecemvrie. Într-unul din paraclisele ce existau încă pe
atunci, un bătrîn de o talie naltă şi trupeşă, sta îngenucheat. Capul său pleşuv, închinat la icoane, părea cu totul
zdrobit subt o cugetare adîncă şi cuvioasă, ca ruga creşti
nului ce aşteaptă ceasul său cel din urmă. La razele candelei, s-ar fi văzut în trăsurile-i accentuate şi în coloritul
oacheş al figurei sale, caracterele pronunţate ale tipului
grecesc. Acela era bătrînul postelnic Constantin Cantacuzino, care, cu treizeci şi mai bine de ani înainte, Ycnise din
Constantin0pol, se împămîntenise la noi, luînd de soţie
pc Ilinca Basarab, cea din urmă moştenitoare a vechei familii domneşti, şi prinsese dor şi dragoste de ţară, mai mult
chiar decît mulţi din pămînteni. El o scăpase, la 1G60, <le
robirea desăvîrşită ce turcii cugetau a-i impune, prefăcînd-o
în paşalîc; el mijlocise atunci să aşeze în scaunul domniei pe junele Grigoraşcu Ghica 1 , care-i făgădui s;l-1 scutească în toată viaţa lui de orice grijă, de orice bîntnirc.
Acum însă, prin uneltiri viclene, doi boieri, duşmani ai
postelnicului, şi anume Stroe vornicul Leurdeanu şi Dumitru cămlraşul, se unise cu Doamna ltri Grigoraşcu, Maria,
spre a pierde pe puternicul veteran care, din retragerea sa
la moşiile-i de pe Prahovă, stînjenea planurile lor de jaf
~i de asupriri. Nesocotitul Domn se lăsă în voia intrigantilor, si venerabilul bătrîn, ridicat fără veste din sînul famiiiei s,i'Ie şi adus noaptea sub pază la Snagov, aştepta acum,
în rugăciuni, să sune ora uciderii sale.
A doua zi de dimineaţă, postelnicul asistă la liturghie,
în biserica cea marc, cu aceeaşi cucernică luare-amintf'.
Cîte gînduri negre, repurtate atunci asupra răstriştelor
ce se vesteau ţării ; cite îngrijări părinteşti asupra soartei
unei numeroase familii, cutreierară în acele minute inima
bătrînului boier I Cite suspinuri adînci şi dureroase se

ne
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unit;!, sub bolţile anticului templu, cu psalmodiile alinăto,m: a le mîngăioasei n· ligi uni! La sfîrşitul slujbei, vcnerabi lul usindil înainLă cu pas sigur la uşile altarului şi,
acolo, cu con~tiinţa seninii dinaintea lui Dumnezeu, se-mpărtăşi la iz\·orul vecinicei mîntuiri. Apoi, la ceasul cinci,
îl Lh1scră în trapezarea mănăstirii. Gîzii îl legară cu spatele de unul din stîlpii sălii, înfăşurîndu-i tot trupul cu
funii strînsc ca să nu poată mişca; apoi, îi trecură de gît
1111 ştreang ce-nconjura stîlpnl şi aluneca pe un ochi; atunci,
trăgînd ştreangul cu furie în mai multe rînduri, nenorocita
victimă muri sugrumată.
Această groaznică sceni"t se petrecea, ne spune cronica;
în tra1Jczarca mănăstirii, în acea sală în care monaşii, adunaţi la un loc şi în tăcere, ca vechii agapi creştini, îşi luau
cine-le lor, pc cînd un frate mai tînăr şi mai deprins la
carte, citea pe fiecare zi istoria sfîntului zilei. în ziua
aceea era să se citească viaţa sfîntului Ignat.
Nu putem şti cu siguranţă cum era clădită, la Snagov,
acea cameră importantă a oricărui edificiu monastic; dar,
- pc cît putem judica <lupe trapezarile ce au lăsat urme
pc la alte mănăstiri vechi din ţară, şi mai ales dupe acera
cc se poate recompune din casele episcopale de la Curtea de
Argeş, - această încăpere era o sală, cu lărgimea jumătate
cit Iungul, despărţită la mijloc prin stîlpi rotunzi, puţin
înalţi şi groşi, pe care se sprijineau, de patru părţi, nişte
bolte ogivale ce se îmbucau între ck. fftră ajutorul de arcuri
îndoite. Din brîul superior, adică din astragalele stîlpilor
şi din căpătîile ascuţite sau consolele bolţilor de pe păreţii
laterali, se porneau, pe rotunjeala cuklor, numeroase ciubuce sau nervure, care, întîlnindu-se în unghiuri înguste,
formau, în jurul cheii bolţilor, nişte largi rozete în formă de
stele. Pc cîmpurile păreţilor de laturi se deschideau ferestre
late, puţin înalte şi rotunjite la capul de sus, precum erau
şi uşile sălii. Pardoseala era mai adesea de lespezi sau de
cărămidă pusă pe muchi, şi mobilarea pare a se fi redus la
mese de lemn, lungi şi înguste, ce se întindeau, d-a lungul
sălii, de amîndouă părţile stîlpilor, însoţite de laviţe tot
aşa de simple. Mai totdauna aceste trapezari se aflau aşe220
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zate el-asupra pivniţelor şi alături cu magherniţele sau cuinik ce coprindcau o vatră largă ca de doi stînjeni pătraţi,
nea vînd alt coş de răsuflare decît boltirea părcţilor ce se
înălţau Ia patru-cinci stînjeni în sus, îngnstîndu-sc într-o
linie cam parabolică şi tcrminîndu-sc, pc învelitoare, cu
un frl de căciulă cu ochiuri jurîmprejur.
Subt aceste forme arhitectonice, care amintesc tranziţiunca stilului roman, pornit către ogive în secolul al XUIlea şi următori, închipuirea noastră reclădeşte acea sală de
trapezare de la Snagov, în care îşi dete sufletul bietul postelnic Constantin Cantacuzino, muncit cu aşa barbare chinuri.
Cîn<l trupul său, neînsufleţit şi mohorît de vînătaiclc
funiilor, fu deslegat de la furcile caznei, soţia şi copiii
răposatului fură vestiţi ca să vină să-l ridice. Duioasa familie strămută rămăşiţele părintelui lor în a lui mănăstire
de la Mărgineni, şi acolo le înmormîntarft. în această ocaziune, cronica zise:
Toali:"t ţara plîngc pc Constantin postclnicnl, că au picr<lut
un stîlp mare, carele au sprijinit toate nevoile ţării; plîngu-1
şi săracii ci'"L şi-an pierdut mila; plîngu-1 şi păgînii şi creştinii,
şi toate ţările care I-an ştiut şi care nu l-au ştiut, ci numai de
numele lui au auzit, pentru multa inţelepciune şi bunătate ce
făcea în toate părţile!
Intenţiunea noastră n-a fost însă de a povesti viaţa
folositoare şi zbuciumată a postelnicului Constantin Cantacm;ino. Dupe mai multi scriitori eminenti, cari au exploatat această dramă impunătoare, ar fi fo;t o pretenţiune
neierta.tfL din parte-ne a mai cerea să o expunem pe larg.
Nepieritorul nostru istoric, Nicolae Bălcescu, schiţă. mai
întîi, la 1845, această interesantă biografie. Frumoasa monografie cc tipări el atunci în Magazinul istoric pentru, Dacia 2 ,
scrisă cu acel stil cumpănit, învietor şi colorat, ce caracteriză pana sa măiestreaţă, dupe ce ne spune pe scurt faptele de laudă şi moartea îngrozitoare a vrednicului boier,
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termină prin aceste consideraţiuni
cinţe ale neomenoasei lui ucideri:

se

asupra fatalelor conse-

Moartea lui Cantacuzino avu rele urmări pentru ţara noasFiii lui, vrînd să-i reabiliteze memoria şi să-l răzbune, deteră pricină de se despărţiră toţi l>Gierii în două. partide care sfîşiară ţara şi o aduseră lamare ticăloşie. La ianuarie 16S5, Grigorie
Ghica V<oie>v<od>, fugind în Ţara Nemţească, Constantin, al
treilea nu al postelnicului Cantacuzino, se luă dupe dînsul şi, dupe
ce îl trase în zadar pe la judicatil. la Curtea Austriei, întilnindu-1 în sfîrşit la Veneţia, dobtndi de la dlnsul o carte prin care
afurisise pe Leurdeanu, mărturisind că el l-a îndemnat la acea
crimă, cum şi trei scriseri autografe ale lui Leunieanu către comisul Constantin Vărzarul, scrise pe cînd acesta se afla în tabără
lingă Domn şi Leurdeanu caimacam, prin care li silea să facă în
tot chipul să înduplece pe 1'emn să omeare pe Cantacuzino. Dintr-altă parte, fraţii Cantacuzini ce rămăseseră tn ţară, dobîndiră
de la Obşteasca Adunare a ţării un act mărturisiter de nevinovă
ţia părintelui Ier, în care se vede iscălit şi Leurdeanu, şi altul de
la Partenie, patriarchul C.nstantiD.ilpulei, şi de la sined, întărin
du-l şi mărturisind asemenea. Cu aceste acte şi cu scrisorile dobîndite, cum şi cu un alt act de la urmUerul patriarch al Constantinopolei, ~Ietodie, ei cerură. de la Radu Leon V<:oie>v<od> 3 ,
ce se orînduise Domn, ca sli dea în judicată pe Leurdeanu. Dar
Domnul, cu toată trebuinţa ce avea de Cantacuzini, nu-i iubea
într-alît cit să se strice cu partida. opozantă. Pentru aceea ei nu
dobîmliră atunci decît numai un act din partea Domnului, care
asemenea constatează nevinavăţia părintelui lor. în acele.ş an
(1669), mazilindu-se Rada Leon V<oie>v<:od>, vornicul Antonie de la Popeşti• din judeţul Prahova, se urcă pe tron. Cantacuzinii găsiră acum ocazie şi se porniră cn plîngeri către Domn. c~rerea. lor fu primită, şi se hotărî ca Leurdeanu să se dea în judicata
Obşteştci Adunări a ţării, care dupe vechea noastră constituţie,
avea dreptsăjudice în pricini de vini mari şi de Stat, întocmai ca
şi Camerile Pairilor de acum din Franţa şi Englitcra. în urma acestora se şi strînse Obşteasca Adunare, în sărbătorile Paştelui,
în Divanul cel mare, aprilie 20, anul 1669, unde erau adunaţi,
dupe obicei, mitropolitul, episcopii, egumenii de pe la mănăstiri,
tră,
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toţi

boierii mari şi mici, şi norod mult. Acolo, mai intri mitropolitul adresă Adunării o carte, povăţuind pe toţi cari cunosc
pricina, a mărturisi adevărul. Leurdeanu intru-ntîi tăgăduia tot.
Cind îi arătară scdsoarea Ghicăi V<:oie>v<odnl>,princare ii
mi:'lrturisea·de vinovat, el răspunse că Ghica V<oie>v<O(l> poate
să scrie ce-i va fi voia., iar el nu ştie nimic despre aceslea; iar cîntl
Cantacuzinii scoaseră scrisorile lui către Vărzarul, el nu mai putu
tr1gădui şi se mărturisi de vinovat.
Curata destăinuire a acestui scelerat de intrigile cc făcuse
ca să omoare pe Cantacuzino, răsculă o mişcare de ură în toată
Atlunarea cea numeroasă. «Atunci il cunoscură. toţi, - spune cronica, - şi-l batjocorea şi mari şi mici, şi-l suauia muierile şi copiii. I) Adunarea îl asîndi la maarte, ca pe un emerîtor, şi îl dele
pc mina armaşilor să-l omoare. Cei răi tetaauna sînt laşi. Lenr<leanu, cu toate bă.trîneţile lui, iubea viaţa. In acea nevoie văzîn
du-se, el căzu cu rugăminte la postelniceasa Elena Cantacuzino
şi la fiii ei, să-l ierte şi să roage pe Domn să-l lase cu viaţă, Rugă
ciunea lui se ascultă. Dcnnnul ii iertă viaţa sub condiţie ca să se
călugărească tot la mănăstirea Snagov, unde omerise pe Cantacuzino, şi să plătească jaful ee făcuse casii lui. Atunci îl scoaseră
cu mare necinste din Adunare, şi, puindu-l numai în antiriu cu
răvaşele de tri'ldare spînzurate pe piept, într-un car cu doi boi, il
preumblară prin tîrg, şi apoi îl duseră la mănăstirea Snagov.
Spun că văzîndu-se Leurdeanu că-l călugăresc fără voia lui, cînd
auzi puindu-i uume de călugărie Silivestru, strigă cu furie: c,Ba
mai bine Mahomct !•>
.,
Astfel se răsplăti nevinovata ucidere a postelnicului Conslantin Cantacuzino. Această răzbunare însă aţîţă mult timp dezunirea şi furi:l partidelor, şi ţara trebui să sufere multă vreme din
pricina lor,

Se vede chiar că monachul Silivestru nu stătu mult timp
în închisoarea sa. Nici osînda ce apăsa asupră-i, nici ru~inea de a revedea lumea dupe pedepsile infamante ce sukrise, nici mustrările unei conştiinţe turburate nu putură
să-l aducă la pocăinţă. Aplecările zavistioase şi ncastîmpărate ale firei sale nu se puteau deloc împăca cu viaţa tăcută
~i liniştită din zidurile Snagovului. El izbuti a se furişa
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din

mănăstire şi se duse în Ardeal, să întîlncască pc ,;ri:;oraşcn Vo<ltt (~hica; de aci apoi, cînd, la 1672, acesta \'Cili
1wntrn a dona oară în scann, vornicul Stroe Leurdc.mu,
ce-si azvîrlisc comanacul si-si lepădase rasa, unnă iarăsi

a î'mpila ţara şi a prigoni 1;e boierii postclniceşti.
·
O altă interesantă scriere asupra morţii lui Constantin
postelnicul Cantacuzino s-a publicat, la 1861, în Calmdarul
geografic, istoric şi literar de D. Bolintincanu şi A. Zanne.
Nnvela cc a <a >părut acolo, subt acest titlu'\ ne lasă să
recunoaştem stilul elegant al unuia din cei mai amabili
poeţi ai no~tri ; ne place a citi acea povestire vie, cc a trage
minţile şi atinge inima. Dar ne parc rău a vedea că lipsesc
într-însa unilc calităţi, neapărate romanţului istoric.
În adevttr, acest fel de scrieri, a căror ţintă este <l-a
arăta evenimentele dramatice ale istoriei, înconjurate de
toate amăruntdc vielei contimporane şi locale, îşi clobîn<k,;;te preţul s;u1 cel mai marc sub condiţiunt·a el-a ohsnv;1,
- nu atît şirul exact al faptelor reale, nn atît pl'rsonalul
nct[tgr1duit cc a jucat un rol într-însele, -- ci, mai cu deosebire, colornwi localc''f., acel parfum al timpului trecnt,carc
strărnut[L pe cititor în mijlocul întîmplărilor povestite, îi
,kscrie localitălilc ce le-an servit de scenă, îl face p:"irtas
la obicciek, la' credinţele, la viaţa publică şi pri,·afft, li
cugetările şi ciliar la limba timpului şi lornrilor unde s-au
petrecut faptele de care se atinge romanţul.
::--Ie pare rtiu, zicem, a vcdl'a dl adesea autorul nu,·cki
din Calendarul pc 18Gl a nC'socotit aceste regule importante
si a introdus, astfel, confuziune în mintea cititorului. La
{m loc, spre pildă, unde povestc~te, cu cuvinte atrăgătoare,
cttlătoria nenorocitului postelnic, ridicat din casa sa şi dus
într-un c:1r cu boi pînCt la S11agov, citim aceste cuvinte:::
])c-;pre ziu(t car11I sc opri la poarta unei măn,"tstiri. Vt'ttaful
Alcx,,mlru strigă cu u voce de taur srt sc ckschidă porţile;
ordinul său fuc;c ascultat, ~i carul iutrrt în curtea m;'\n~btirii ...
- fH-tc jos din car! arhon postclnicc ! - strigă vătaful.

Daca toată lumea ar fi citit
chnlui }facaric din Antiohia,

călătoria în ţară a patriarscrisă arăbeşte şi tradusă
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nnmai en,;lczcstc, într-o cJitiunc fo;1rk rarCt si foarte scmnpă, de ta' 1836, toţi, atunci: într-adevăr, ar 'ti ştiut că, în
timpii trecuţi, peste balta Snagovului, sc afla un lung pod
st:1.tător cc ducea pînă la mănăstire. Dar cititorii Cale11dar1tltti, cari n-au consultat pc Paul din Alep şi cari ştiu
d't Snagovul e în mijlocul unei cîtămai bălţi, auzind acum
că carul vătafului Alexandru a sosit pc uscat, fără popreală,
pînă în curtea mănăstirii, sunt, nrgn'şit, în drept să creaz:1,
sau că vătaful a fost mai năzdr:ivan <ll'cît sfîntul Pctn1,
care nu ştia să îmble nici cu picioardt> pc apă, sau că se alkvcrisc în acea noapte unicele versuri cc filosofu] fr:111cez
)falc~ranchc~ mărturiseşte a fi putut face în toată viaţa
sa, ş1 care zic: ·
Jl fait aujounl'hui Ic plus beau tcmps du mondc
Pour allcr a cl1cval sur la tcrrc ct sur l'onde. 7

Dar aceasta ar fi puţin lucru; cu ceva închipnirc omul
si băltite. Ce cattL însă, rogu-vă, v,itafnl Alexandru
de intituka/ă pc bietul post.cinic, la ceasul morţii, <le arhon? Oare vorbe an ci, între dînşii, greceşte, ca stt nu-i
înţeleagă dorobanţii, de nu-i zicea curat, cum se zicea pe
atunci româneşte: jupan postclnicc?
Acest fanariotism anticipat în nunla din Calcncl,i1
c de oarecare înscmntltatc. ~ationalitatea 11oastr{t a suferit, în urma morţii lui Cantacu;,ino, îndestule rele şi îndestule schilodiri de năraniri şi Je limbă, clin parh.'a grecilor\
pentrn ca să nu ne mai silim acum cu tlinadinsnl a repurta
aceste nevoi şi urni liri asupra timpi lor mai \'cehi şi asupra
caracterului mai llf'aos romfrncsc a I acestora.
De ct! iar, apoi, m'ai departe, autornl11i îi place a face
din l\faria Doamna, a lui c;rigoraşcu Ghica, fiică, <lupe
cronica lui Amiras 9 , a lui l\fatciaş Sturza ,·istnnicul din
Moldova si soră cn To:i.dor spătariul Sturza, u <<grcaciî sircalii?,> ,\stfcl, toate pcrsonagielc însrmnate al~ nuveiei
sale devin g-rcce: Ghica e grec, Cantacnzino e grec, Doamna
c greacă. Subiectul s-a caţaonit cu totul!
Lasă mai bine frumoasl'i Do:1mnc nationalitatea ei de
moldovancă, şi vezi în urmi\. cu cc mustrdri adinci se munusucă
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ceştc sufletul ei, îngreuiat de
crime.

părtinirea

la povara unei

Cînd, peste cîţiva ani, sosi j11dicata lui Dumnezeu şi i se
foarte rflll 11n copil cc avea mic înfăşat şi care sărea
in pelincelc sale ca un om <le treizeci de ani şi zbicra şi ţipa ca
un cal, părinţii lui, trişti şi plini de căinţă pentru moartea lui
Cantacuzino, pierzînclu-şi mintea şi sfatul, incit nu mai ştiau ce
făceau, umblau tăvălintlu-sc din zid în zid.
îmbolnăvi

Snagovu I ne păstrează şi el un semn al căinţei ce coprinse inima Doamnei :Mariei. E o cruce de botez sculptat;\
de amîndouii părţile cu cite cinci iconiţe în lemn de chiparos şi ferecată în argint aurit. Pe cotorul ci circular, ce
se termină printr-un rotocol, se văd gravate în spirală nişte
cuvinte, scrise în limba sla\'onă, cc zic româneşte:
ţ Accastrt cruce a făcut-o roaba lui Dumnezeu, Doamna 1\1'1·
ria lui lw Grigoric Ghica Voievod, pcntrn sufleteasca şi sfinta
mănăstire Snagov t \"ccinica ei amintire! Fcvr. 4. 7171 (1663]·

În acele cm·inte, <<vcclnica ei amintire!>> pare că s-auc.le
răsunînd echo unei eterne mustrări.
Fiindcă însă vorbirăm de crucea Doamnei l\Iariei, să
facem menţiune şi despre o altă cruce cc se află la Snagov.
Este de os de inoroch (rinocer), sculptată cu iconiţe şi ferecată cu sîrmă de argint (filigrane), pe care se văd şi urme de
smalt căzut. Cotorul s-a pierdut, şi starea ei actuală pare

a dovedi că este destul de veche. În general e foarte anevoie
a hotărî epoca acelor săpfLturi fine de iconiţe, în lemn sau
în os, care scrvfL a orna feţele crucilor de botez în biscricelc
noastre. În tot timpul, călugării Orientului, şi chiar cei
din unele chinovii din ţara noastră şi din Rusia, au lucrat
asemenea obiecte, şi stilul tradiţional al formelor s-a păs
trat cu atîta stăruinţă, incit nu se poate determina unui
obiect vreo epocă, dacă nu poartă cumva pre dînsul vreo
altă indicaţiune mai precisă.
Sculptura cea mare sau mai bine statuaria, fiind alungată din Biserica Răsări tu lui încă din timpul iconoclaşti•
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lor, în secolii al VIII-lea şi al !X-lea, ornamentele săpate
nu se păstrară decît pentru unelte eclesiastice mai mici
sau pentru mobile de biserică fără de însemnătate liturgică. Aceste obiecte nu se executau mai niciodată în piatră, ci, mai adesea, în metale de preţ, în os, în corn, în
fildeş, în sidef, în baga, ori în deosebite lemne, precum
stejar, nuc, castan, tisă, cimişir, chiparos, sandal, odagaci
sau alte lemne mai mult sau mai puţin preţioase, dupe
obiectele executate. Erau, mai cu seamă, canaturi de usi
pentru tîmplă, strane pentru arhierei, iconostase sau poaie
de altare, ripidii sau flabele pentru procesiunile religioase,
sfeşnice de deosebite mărimi, sicrie şi cutii de moaşte, cruci
de altar ori de botez şi, în sfîrşit, iconiţe simple, îndoite
(8t1t-.u:,:oc10) sau întreite (,pt1t,u:,:a11 , troiţe), al căror uz
se introduse, mai cu deosebire, în vremea cruciatelor, cînd
fiecare cavaler, fiecare ostaş, lua în sin, atîrnată de gît,
una din acele iconiţe, sculptate cu fineţă, de artiştii orientali. Aceste iconiţe îndoite sau diptice, compuse de două
plăci ce se închideau una peste alta ca două obloane, cran
întrebuintate, din vechime, la romani; cîntl un cetătean
ajungea fi numit .consul sau a căpăta altă dregătorie' însemnată, era obicei ca el să trămită, spre aduccre-amintl',
amicilor săi, nişte asemenea tăbliţe de os ori de fildeş, care
purtau, pe o parte, chipul său sculptat cu însemnele nonei
dregătorii, şi, pe cealaltă, un strat subţire de ceară pentru
scris. în timpii creştineşti, episcopii, şi apoi şi preoţii bisericelor, obicinuiră, atît în Orient cit şi în Occident, a avea
asemenea diptice de mărimi felurite. Învăţatul italian Gori 1:i,
care a publicat o carte sub titlul Tliesaurus diptyclzomm, împarte în patru clase dipticelc eclesiasticc: 1 - cele pc care
se scriau numele neofiţilor sau noilor botezaţi;~ - cele pc
care se însemnau numele dănuitorilor bisericilor, domnitorilor şi episcopilor; 3 - cele ce rememorau numele sfinţilor
cari au înălţat Biserica prin gloria martirului sau prin
strălucirea ştiinţei lor; şi, în sfîrşit, 4 - cele în care se
înscriau numele credincioşilor, preoţi sau mireni, cari au
murit în sinul adevăratei Biserici. Aci vedem, dar, cum s-au
născut pomelnicele, care azi încă stau aşezate în proscomi-

a
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oricării biserici orientale. Dar, în gcnernl, vechile tă
bliţe pc care s-au scris de la început numele Domnilor, ctitorilor, capilor Bi sericei şi dfrnni torilor. în m.'.inăsiirilc
noastre cele mai vechi, sînt astăzi pierdute. Cronograful
anonim, cc se crt'clc a fi Racln logofătul Grcccanu 13 , ne
citeazrt vechiul pomelnic de lemn a 1 mănăstirii Cîmpulung;

dia

însă noi nu-l mai avem. În cxcnrsiunilc noastre, abb la
schitul Brădetul, sub muntele N"ucşoarci, pc apa Vîlsanului, ni s-a întîmplat să g[tsim un pomelnic triptich, zugră
vit iar nu sculptat, care, şi acela, nu era mai vechi dccît
din zilele lui Matei Vodft Basarab (1646). La cde mai mnlte
m[LUăstiri mari din ţară, pomdnicelc cele mai vechi sînt
într-o cărticică din timpii l11i Constantin Brîncoveannl 11 ,
şi uneori chiar din timpii fanarioţilor 1 ". La Snagov c şi
mai puţin dccît atît. căci nu este nimic mai mult decî t o
foiţă cu nume domneşti, eclcsiasticc şi particularP, care sr:
confundă frtră dC' nici un folos pentru cronologic sau J)('nlrn
istoria mănăstirii.----......
Noi însă ne-am s1ht a recompune, <lupe documente şi
inscripţiuni, o listă de egumenii acestui sfînt l;kaş. :\'11 o
dăm ca exactft, fiindcă e probabil că arc multe hcune;
de aceea am şi pus la fiecare egumen anii în care îl găsim
fignrînd. N-am trecut pînă în secolul nostru, căci, osebit
de venerabilul arhimandrit Iosafat Snagoveanul, carde, expatriat dupc revoluţiunea de la 1848, a avut pietoasa şi
patriotica idee de a întemeia un templu romi\.n<·sc în mijlocul tinC'rimei române ce studiază la Paris, dc-p:trlatft de
ţara şi de legea părinţilor ei, osebit de ace:,;t s11perior
vrednic dP laudă, ruinele actuale ale mănăstirii nu vor
conserva. credem, posterităţii nici un alt nume de egumen
snagovean.
lată însă lista celor din vechime; am putea să o începem cu un egumen Lazăr, de care pomerwşte un hrisov
fără de leat, dat de Mircea Vodă Bătrînul; dar epoce mai
precise avem pentru cei următorii
Popa Domctian .....•. . 1441
Evtimie ............... . 1442
l'opa Yişainnl ........ 1464
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Evst ratie .............. 1507
................ 1512
Sava leromanach ...... 1534
~litrofan .............. 1558
Galaction . . . . . ....... 1563
En;tratie .............. J564
Onufrie ................ 1582- < 15 > 83
Serafim arhirnilrupolit .. 1590
Chirii episcop .......... 1619- <lu> 21
Haralambie ............ 1624
Partenie episcop , , •... 1625
Ignatie ................ 1633-<16>37-~16>43
Luca .................. 1646
Daniil ................ 1654
Teodosie .............. 1661- < 16 > 74- < 16 > 83
Antim ................ 1695-1709
Rafail arhimandrit ...... 1748
Partenie ................ 1766- < 17 >84
Filaret ................ 1785
Nicodim .............. 1786
Filaret ................ 1788
Ştefan

Cel mai vechi <lintre aceştia nu este anterior hrisovului
prin care Vlad Voicvo<l întăreşte, la 6949 <1441 >, averile
:;,i scutirile vechi ale mănăstirii Snagovul. Despre urmaşii
lui, afară de episcopul Partenie şi de fatala sa influenţă,
nu avem noţiuni interesante; tocmai pe la sfîrşitul secolului al XVII-iea ne putem opri, cu oareşicare amărunte,
asupra <a> doi dintr-înşii. Unul pare a fi fost un mişel;
cellalt era, fără îndoială, un om de treabă şi de merit.
Numele şi faptele puţin cuviincioase ale celui dîntîi ne
sînt amintite pe un odor preţios ce împodobeşte preastolul
bisericei. E un chivot, adecă o cutie de argint aurit, în
care se păstrează sfîntul mir, moaşte sau alte obiecte sfinţite, şi care se vede a f_i fost, la început, de o formă aproape
cubică, cu un capac în relief, astfel de închipuia o biserică.
In partea despre fund e simulată o mică absidă sau altar
pentagon cu fereastră ; capacul poartă şapte turnuleţe, din
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care unul mai mare la mijloc, donă altele mai mici în faţ[l
şi în dos, şi, în sfîrşit, alte patru, mai mftruntc, la colţuri.
Pe fiecare din laturi snnt gravate cu acul, chipuri de sfinţi
decorate cu smalturi de colori; în fatft co icoană mai mare
a :rifaicei Domnului cu l\Iîntuitoru 1' prunc în braţe; pc o
lature sunt, în şase compartihlcntc plttrate, sfinţii Dimitrie,
Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Cosma şi Damian; pc cealaltă, profeţii Aron, Avacum, Ilic, Ieremia şi
sfinţii Damaschin şi Cosma ; pc fund, de laturile absidei,
sunt, sus: sf. Ioan Gurli de Aur şi sf. Nicolae, iar jos: sf.
Vasilie şi sf. Grigorie, figuraţi pe dintreg. Pe dinlăuntrul
capacului se citesc, gravate în metal, cuvintele următoare:
Acest cuvot l-au fftcut părintele Varlaam, mitropolitul, mă
Sncagovul, cu cheltuiala proigumcnului Teoclosic, pentru argintul cel picrit de Ia tlînsul, văleat 7182 [1674].
năstirii

Pe fundul cl1i\·otului c însc-rnnată greutatea metalului:
*dram. 600*
Aşa, pftrinte Teodosie! Ţi să-ncredinţează o mănăstire
ca să cauti de dînsa si s-o îngrijesti, si sfintia-ta o jăfuiesti
de argindriile ei? Ci~c ştie cîte ii{teresante modele de orfău
rărie medievală, le vei fi prefăcut, neruşinate spoliator,
în monedă sunătoare? ! Chiar acest chivot, pe care mitropolitul Varlaam l-a făcut din banii tăi, spre despăgubirea
mănăstirii, trebuie să fi fost lucrat <lupe un model mai vechi,
care va fi existat mai nainte la Snagov, precum există şi
acum unul foarte asemănat, depus la mănăstirea Bistriţa
de fundatorii ci, pe la sfîrşitul secolului al XV-lea. Dupe
aparenţa lucrării s-ar crede că acesta de la Snagov este imitat de un meşter din ţară, dupe vechile lucrări bizantine
sau vcneticnc.
Dar v'ezi, cită nestatornicie e chiar şi-n dreptatea omenească! La 1679, Varlaam, care fusese numit de Grigorie
Ghica Voievod, cade din scaunul păstoresc; rivalul său,
mitropolitul Teodosie, sprijinit de noul domnitor, Şerban
Cantacuzino16 , se urcă iarăşi la putere, şi, la 1683, noi
regăsim pe hrăpi torul tiz al acestuia în egumenia Snagovului.
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Am dori să n-avem a vorbi de un compartiment mai
nou de argint ornat cu flori, au repousse 17 , ce arhiereul
Filaret a socotit de trebuinţă, la 1788, sub domnia lui
Mihai Vodă Şuţu 18 , a adaoge la acest chivot, între cutie
şi capac, spre a-i da o mai mare nălţime. Nimic mai grotesc decît sărmanul chivot, schimonosit într-astfel; cu
toate acestea, nici egumenul, nici argintarul nu s-au ruşi
nat a grava pc acest inform adaos numele lor; pe o parte
se citeşte: (I <l>t),cxpZ't'O; &pxtepe~19 , 1785>>; pe cealaltă:

"oplX[Ltot 850 < Nocvo;> ţ X,ptaox~io )).
Am făgăduit să vorbim şi despre un egumen om de

treabă. În adevăr, acela e Antim Ivireanul 21 tipograful, care,

Şerban
mănăstirea

Cantacuzino, aşeză mai întîi teascurile sale în
Snagovului, de unde iesiră mai multe cărti
religioase în limbele română, elenă, slavonă şi arabă.
'
Ne lipsesc, deocamdată, mijloacele a face o nomenclatură
complectă de ediţiunile ce au ieşit din tipografia Snagovulni,
de sub minele egumenului Antim; să cităm însă, printre
cele româneşti:
Orîndniala slujbei sfinţilor împărafi Constantin şi Elena,
tipărit.ii la 1696;
Evangltelia, la 1697;
Cartea, dc:-spre papistaşi a lui Maxim Peloponisul, la 1699;
lnvăţălttrile traduse de Fitotm monachul, la 1703;
Floarea darurilor, la 1703 etc ...
printre ce le elineşti:
'Op0-600~0; oµ.oAoyb. 22 , la 1694.
ll"ocA-r·'4p:ov 23 , la 1700.
llpocrx·)v·IJ,rtptov 7o5 ciylou' opou; -:-of> 'Al3-ivo;24 de doctorul
Ioan Comnen~:;, la 1701
si o
' Liturghie tipărită elineşte şi arăbeşte, tot la 1701.
Ne lipsesc asemeni documentele îndestule ca să schiţăm
o biografie completă a acelui însemnat călugăr, carele,
din mănăstirea Ivirului de la Muntele Atos, veni ca
egumen în Snagov şi institui aci o tipografie bogată şi activă;
deveni, la 1705, episcop al Rîmnicului; la 1708, mitropolit al Ungrovlahiei şi, persecutat de fanarioţi pentru că

sub
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ajunsese a fi nn bun patriot român, pieri înecat mîr~ăveşte
în Dunftrc, <lin porunca lui Ni cobe Vodi"'t Mavrocordat
(1716). Artist luminat ~i industrios, el lăsă în ţară multe
urme de tah-ntcle ~i <l,~ activitatea sa. În mfmăstirea Antimnlui din Bucun.:sti, cc este clăditet ele dînsul, se zice că
uşile de intrare aie bisericci, sculptate în lemn cu multă
măiestrie, snnt lucrate de dînsul, şi, - ce e mai necontestabil, - broasca acelor uşi, cu plăsele mari <le aramft gravate cu chipuri, poartă încă inscripţiunea numelui său„
La Snagov, unde el egumeni ani îndelungi, se găse~te încă
o clţie sau afumătoare ele argint, în forma unei sfere cu
~pac conic, sprijinită pe trei picioare de fignra unui S,
fixate de o taYă lată, pe a cării buză sunt gravate cele urmă-

bre:
ţ

·
Acf!utl dlţi~.

!mprennă cu potirnl şi cn ale

lui toate,
în zilele prealnminatulni Domn (IV
Constantin B. Voievou, cu chcltniala smeritului întru icrornoaahi Antim Ivireanul tipograful, leat 7203 [1694).

ftlnd stricate, s-au

prcfăc11t

Pe <lo~ul tăvii c gravat cu litere latine cursive, fine
tmpoclohi te cu parafe:
ţ

şi

n,rniel <Teodor> c:rcrtdit. Anno 169-/H;

mai jos c

însemnată

greutatea!
ţ

dram. 326.

Printre cărţile mănăstirii, reduse acum Ia cele neapă
rat trebuincioase slujbei, în ediţiuni moderne de puţin
preţ, am găsit numai un volum manuscript pe hîrtie, coprinzînd mineiul pe luna dccemvrie, în limba slavonă, pe
a cării scoarţă stă scris de mînă:
Acest minei a lu dechcmvre, fiind stricat şi r.1sipit, s-a legat cu cheltuiala smeritului întru ieromonaşi .\ntim Jvire'anul
tipograful, t•tl dni 27 lw Constantin B. B. Voil'\'<>Ll, fiind nasta\"11ic
la această sfîntă casă la Sneagov, leat 7203 [1695], aug. 29.
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faltl ce se mai păstrează. de la acest bărbat eminent;·
în loca~ul unde el începu o carieră a~a de folositoare patriei sale adoptive! De cite ori însă va voi cineva s(t deschidă cartea amintirilor literare ale naţiunii române, numele lui Antim tipograful se va prezenta cu onoare printre
cdc dintîi. Istoria propăşirii noastre naţionale îl va pomeni
în veci cu laude şi-i va acorda în tot timpul glorioasele
prerogative ce se dau acelora care ştiu a se pune, cu devotam<'nt şi activitate, în capul luminării unui popor!
Dar c,·rcdările no:i.stre ispititoare prin mănăstirea Snagovului, ne purtase de la temdiile nchilor chilii la zidurile dcg-radatc ale bisericei, de l.l picturele păreţilor la pietrele monnîntale, de la odoarek altarului la cărtile liturgice şi la pomelnicul dispărut al clănnitorilor, şi nicăieri nu
putusem <lescoperi vrt'o inscripţiune care să amintească pe
un Radu logofătul de la Periaţi, ai cărui trei fii, Vintilă logofătul, Stoica postelnicul şi Sibii logofătul, au dus, la amil
1683, pe părintele lor mort de l-au îngropat la sfînta mă
năstire Snagovul şi au dăruit sfintei mănăstiri, cu al lor
;r,apis iie bună credinţă, moşia Periaţii sau Cotorca din jndeţnl [alomiţei, ca să fie, răposatului şi lor, de vecinică.
pomenire.
Din contra, pe un părete al altarului din stînga, cc se
;r,ice şi diaconic, fiindcă slujeşte diaconilor şi preoţilor pentru pistrarea şi îmbrăcarea odăjdiilor, ,·ăzui, săpat adînc
în zid, cu litere şi în limbă slavone, numele unui necunoscut.
Am scris eu Badea grămăticul din Dobroşe~ti, tn zilele Iul
Jw .\ntoniti Voievod. Iun. 29 zile ln 11.nul 717 [? J [166?]

e so6 rta omC'nirei ! Unul dă o moşie ca să i
în veci numele la sfintele <laruri, şi, peste
cîţiva ani, nimeni nu-l mai ţine minte! Altul dor că mînjaşte păreţii biscricci cu o scriere ncnsemna tă, şi nume le
lui e mereu în faţa preotului cînd se pregăteşte a pomeni
pe credincţoşii răposaţi ! Dar Dumnezeu, care pune toate
Ce

se

curioasă

pomenească
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într-o cumpănă dreaptă, a insuflat oamenilor leacuri pentru infirmităţile lor. Spre a nn Usa într-o vecinică uitare
atîtca vrednice fapte răsipite prin cen\Jşa trecutului, spre
a rdnălţa gloriile umilite şi a stigmatiza trufaşa nimicie,
d a inspirat omului amorul pentru trecut, ştiinţa archeologiei, acea nobilă patimă a anticarului, care-l face să cerceteze pretutindeni urmele zilelor zburate, îl îndeamnă a
p·me în cumpăna drcp: 'ţii toate cite an făcut străbunii,
~i-l <lrprindc a cnlc-ge d:n el~ învăţături folositoare pentru
viitorinr.
D tr cl:umnl si no~ila patimă. îmi atîtase o foame nespusă. şi. icşinrl Jin biserică, întîia me~ preocupare fn de
a cerc cUugărilor, ce se uitase la mine cu gnrile căscate pe
cinrl 1.ranscriam inscripţiunile <lupe păreţi, dupc morminte
şi <lupe argin . .lrii, să-mi dea ceva de prînzit. Călugăraşii,
cn aer milos, se deteră toţi în laturi, jurîndu-se că n-au
nimic, că de cînd li s-au luat veniturile mănăstireşti, n-au
c11 cc mai trăi; că sînt strimtoraţi de to:ite, n-au nici straie,
nici locuinte, nici merinde; în sfîrsit, bietii părinti arătau
in tot chipul cită jale simt, unde li se ;ăpise a.litica îmbilşugată trîndăvie, şi că mănăstirc-a lor, prefăcîndu-se în
inchisoarc,se întrebuinţase la o in:e;tituţiunc mai folositoare.
După un asemenea refuz, mă întorsei ntunci către împiegaţii închisorii, şi abia, dupe o lungă şi docuentă laudă
a peştelui din balta Snagovului, îi înduplecai a pune să
scoată din cotete o minunată plătică lătărcată, vie si grasă.
Plătica de Sn:i.gov ar merita. o lungă dis ertaţiune ştiin
ţifică în care s-ar spune numele ei pe latineşte, şi clasa
ictiologică în care se cade a. o rîndui, şi structura organelor ei răsuflătoare şi înotătoare, şi multe alte amănunte
foarte interesante despre năravurile şi viaţa ei intimă;
cit despre noi, cunoscînd această interesantă fiinţă numai
în starea neînsufleţită de friptură, - sub care însă nu
merită mai puţină luare-aminte, - ne vom cerea să descriem prin ce mijloace un om cu gust o poate aduce la gradul
cel mai nalt al suculenţei.
«Ce fel?! - va zice vreun cititor înamorat de ideile
eteree, - vrei să vorbeşti de prozaice bucate? I Vrei să
0

0

0
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tir~şti m,11,:t po~:z;iei şi a istoriei pe taraba pescarului şi pe
cothmul cuinii? ! >>- <(0,; Doamne, în cc grcşal{t a<lîncă te-ai
afundat, iubitul meu cititor, - îi voi răspunde, - oare nu
c una din cele mai fericite însuşiri ale spiritului omenesc
de a poetiza orice lucru, <lupe placul său? În orice faptă,
în orice stare a sa, omul poate găsi comori de încîntare
pentru imaginaţiunea şi gusturile sale.
Socoteşte-te că eşti pc drum; ai nmbl;; t mult; te-ai.
ostenit. Simţi în sineţi un gol, pc care l-ar împlini cu desULtare o bun[t şi gustoasă mîncare. Atunci, te aşezi la umbră, subt un vechi stejar, pc nn covor de iarbft verde; aprinzi
un focsor de surcele care scînteiaz~t vcsd, a<lucîndu-ti
veste bună ; şi... dac a cumva, clin norocire, ai cu tine 'o
plătică <le Snago,·, proaspătă şi grasi"i ... , o cn-:--tczi d-a curmezişul cu cuptul pc amîndouă Iaturik; o presftri cu praf de
sare; o pui pc un gr{ttar, d-asnpra unui jăratic care o nuncncşte încetişor, întorcînd-o cinel pc o p;1Ttc, cînd pe cca_lalti"t. Pc cîncl ca fumcgft sub dogorc-ala cărbunilor şi schimbă
s~arbăda-i
faţ{t alb;l într-o colo«re ncagră-g[tlbuic ca
chihlibarul de Sibici~8 , tu nu picni timpul, ci storci într-un
vas zeama profumată a mai multor lămîi gustoase; o amesteci într-o undă de untdelemn, p-alc cărui miros şi limpede
paloare nu le desminte soare le arzoi al Provenţci~ 9 • Ca
să-nviezi si să mai asmuti acea snwadă ~i diafană sake,
răspîndeşt i d-asupră-i 1111°oachcş nor de piprr; şi apoi, toate
acestea împreună, le ba ţi iute cu lingnra, J 1 în:\. le prefaci
într-o spmnă uşoară şi palid-aurie. Atunci, ;:ţ Trni plătica
fumegîndft pc un taler, torni p(.; dînsa zeama spumoasă,
acoperi cu un alt taler, şi ... cînd, pcsic cinci minute, Yci
gusta acel delicios fel de mîncarc, mii prim; c,I ai s[t juri cum
că vestitul peşte de marc rlzo111b11s 30 , asupra cărni gătcalfl
a deliberat gravul senat roman şi pc care l-a cîntat mareic
Juvenal31 , n-a putut să aibă aşa gust minunat ca plătica
de Snagov într-astfel gătită!>>
Sfîrsim cu această retetă culinară, siguri fiind c{t, cd
puţin pentru dînsa, cititorul ne va rămîaca pururea îndatorat.
0

B11c111'eşti,
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- -~---------------------·------SCENE ISTORICE DIN
CRONICILE R@MANEŞTI

<,Scenele istorice o sint, indiscutabil, cele mai
cunoscute scrieri ale lui Alexandru Odobescu. în răspîndirea lor
un merit deosebit îi revine şcolii, care le-a popularizat cu perse•
V(·renţă, generaţie de generaţie, timp de mai bine de jumătate de
veac, din credinţa greşită că aceste două naraţiuni, - pe care
însuşi autorul lor le socotea doar nişte <•încercări,>, - reprezintă.
contribuţia lui cea mai caracteristică la patrimoniul literaturii
naţionale.

Frecventa publicare a <•scenelor istorice•> justifică în bună
faptul că asupra celor două <,episod uri•> s-au aplicat
îndeosebi, şi în detrimentul altor scrieri mai interesante şi într-a.
devăr caracteristice ale lui Odobescu, exigenţele critice ale isto.
ricilor lilerari şi editorilor. Dintre aceştia ultimii, unii, ne·
luînd în seamă accepţia pe care o dădea scriitorul acestui soi de
compuneril şi parcă uitîndu-şi propriul punct de vedere, s-au în·
cercat să stabilească <,tetr'agoniceşte •>, cum ar spune Costache

măsură şi

1 Criticînd, în 1862, w intercsantft scriere asupra morţii lui
Constantin postelnicul Cantacuzino,,, de Dimitrie Bolintincanu
şi A. Zanne, Odobescu formula astfel calităţile <<Ueapărate& ale
povestirii istorice: c... acest fel de scrieri, a căror ţintă este d-a
arăta evenimentele drarnat ice ale istoriei, înconjurate de toate
amăruntele vieţei contimporane şi locale, îşi dobîndc\"te preţul
său cel mai marc sub condiţiunea d-a observa, - nu atît şirul exact
al faptelor reale, nu atît personalul netăgăduit ce a jucat un rol
într-însele, ci, - mai cu deosebire, coloarea localei, acel parfum al
timpului trecut, care strămută pe cititor în mijlocul întîmplări•
lor povestite, îi descrie localităţile ce le·au servit de scenii, il
face părtaş la obiceiele, la ocedinţele, la viaţa publică şi privată,
la cugetările şi chiar la limba timpului şi locurilor unde s-au petre•
cut faptele de care se atinge romanţul ».
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Negr,1zzi, gradul de corespoudcnţrt dintre adl:vărul istoric, - a,;;a
cum era c11noscut în deceniile al doilea şi al treilea ale secolului
nostru, dar cum nu-i era cunoscut lui Odobescu, Ia 1857 sau la
1860, - şi faptele din <,scene•>, uitînd, probabil, că aceste fapte
nu trebuie să fie autentice, ci veridice, adică să sugereze atmosfera
epocii respective, şi, bineînţeles, să-l emoţioneze pe cititor.
Dacă redactorul acestor note nu s-ar sfii de <•seriozitaiea,>
documentariştilor fără prihană, ar spune că toată confuzia a
provocat-o însuşi Odobescu, care, într-o notă la prefaţa ~scenelou,
- ediţia din 1860, - menţ.iona: «Am însemnat pretutindeni,
cu numele autorilor în note, faptele adunate în istorie t, - exagerat
scrupul de tînăr arheolog, inutil într-o naraţiune istoricii. şi
care, în nici un caz, nu trebuie să influenţeze aprecierea criticului
liter:ir, ţinut să emită judecăţi <le valoare estetică, nu acte de
autenticitate istorică.
Confruntarea ad litteram a celor două «episoduri• cu adevărul
istoric, - repetăm: aşa cum a început s.:'t fie cunoscut doar din
prima jumătate a secolului nostru încoace, <lar cnm nu-i fusese
cunoscut lui Odobescu, la 1857-1860, din cauza stadiului cercctărilur, - a dus, <lin comentariu în comentariu, la alcătuirea
unui voluminos registru de <•erori,> <locumcntarc, strălucit exemplu <le <,istoric absolută•, din care extragem, comentîndu-lc, cîtcva
moslre instructh·c 1:
1 Citatele cc urmează sînt culese µin c<liţia critic."t A.I. Odobescu, O/xre litaare. Cu intrOllucl'l'e, note ţ;i varianlc. Cu ,;apte
plan~e afară <lin text. Bucun·)ti, !•undaţia pentru literatură )i
artă, 1938, pag. 535-588, elliţic în~rijită. de Scarlat Struţcan11,
căruia, recnnoscîndu-i meritele incontestabil<-, cum ar fi, spre
pildii, stabilirea, în genere corcci;l, a tcxtclur şi variantelor din
cele două <,scene istorice•> şi din Pseudo-cynegeticos, înd1ep1area
multor greşeli materiale din notele lui Odobescu şi citarea unor
documente utile pentru înţelegerea. stilului de lucru propriu
scriitorului, nu-i putem trece cu vederea împărţirea arbitrară a
scrierilor în (•Opere literare•> ( <•scenele istorice•>, Pseudo-c_vnegeticos
şi citcva fragmente de corespondenţă) şi, se presupune, <•opere
neliterare•>(?), comentariile adeseori sftpcrficiale şi, în fine, cec,tce
ne interesează aici îndeosebi, adnotarea <•erorilor•> din <-scene le
istorice•> <le P" o p<>Ziţi~- e-<~tra_litcrară.
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1. :\lihnea \'o,U cel l{ău·nu este fiul lui Dracea arm-o. 7ul din
- a~.t cnm scrie Odobescu, lnindn-sc llnpft cronicarii
Tării l{omCtnL·:;-ti :;:i llup->t i.storicii timpului său, - ci fiul natural
al domnitorului YLH1 'fcpc-;,. Cnnllscîrnl acest a<lcvăr, Sca.rlat
Struţeanu alrac::c· a:cnţi:, cit <,\[.1ne~tii la care se referă autorul~,
- localitate sitn:t'.{t in a;,ropierea l'luiP;-tilur. ··l'P malul drept al
ia.zah1i l,.1at clin ri,il Pr:t!t1)\-:!, cctre începe ,lin comuna :\Li.gureni :;-i se v:i,.<i în Cricovnl D11lce, la 16 km <leparte de Ploieşiit,
- nu a fo~t rn,,~ia ,·oicn>zilor Dri:icule,;;ti, stirpc din care se trage
eronl P')':,·stirii, •.'.\l:111,':;:tii familiei l11i !\lihnea cel Hău,1 aflîn,lu-se
în ,q)ropicrea 1:11c:1rc~tilor, pe locul actualei comune Duftea.
l'enlrn fun:!:1menL:1re:t fiec[1rei clin aceste două puneri la
punct, c-di•.orul menţiona~ cite:tdt cite un document. De tlouă
01·i za1J:1rnid1 ,t,·ă,hniP I în primul rînd, pentru cii (lac;i ţinem scama de a1111me <-,·inovate•> nftr,n-nri voivOilale, intrate în <,obiceiul
p."unînlnlui .,, pc care ,rn k-a-ndC'piirtat ele la sine nici măcar unanim binecu,·înlalul J)omn al :\[oldovci, Ştefan cd )fare, s-ar
putea admite, fării a infirma nici documentul şi nici afirmaţia
cronicarului, cum că :\lihnea a fost <,[cciorul Dracii, armaşul elen
:\lănc~ti ,>, - fecior .ilc sukt.>, <-copil~. cum se spunea atunci,
- şi, totuclată, ,,os donrnesc», fiul lui Vlnd Tepeş, după cum Neagoe Basarab, unul tlin rh·alii lui )lihnea, viitor Domn al Tării
H.omf1ncşti (1512-1521), trecea de fecior al banului Pirvu Craiovcscu, fiincl, în acelaşi timp, se spune, fiul lui Basarab al IVlc..i, <,cel Tînăr,,, supranumit şi Ţepeluş Vodă (1477-1482). Dacă
admitem acca.stti ipoteză, deloc absurdă, atunci nu mai arc rost
s,1 i se conksle lui :\Tihnea dreptul de a vina la l\Iăn,·~tii armaşului
Dracc:i, nici măcar în cadrul adevărului istoric, ca si"t nu mai vorbim 1lc adevărul literar.
Cnnoscînd ci"i în anul 1860, Odobescu citise, în <<epilogul;
J_iturghierttl-rti ~l,1;•0,i de la 1508, cuvintele: ~Io Mihnea, marele
Voievo(l a toată Tara Românească şi părţile de pe Dunăre, fiul
111arelui To Vlad Voievoch 1 , deci nu al Dracii armaşului din l\'lăMăn:::;:ti,

A. I. O,.loboscu, Despre unele 111am1scripte şi cărţi tipărite,
aflate -în nuiuăstirca 11-istri(a (di„trictul Vilcea în România), în Re;,ista romt1i1ci pe11tru ştii11fc, literare şi arte, Bucureşti, 1861, voi. I,
p:1g. 819.
1
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nc~!i. Scarlat Struţeanu parc contrariat că în ediţiile următoare
ale <·sccndur istorice,,, din anii 18SG, ISS7 şi 1894, scriitorul <<nu
face nici o mmlificarc în ceea ce priveşte filiaţiunea lui l\lihnea
\"odii cel H.I'tu din Vlad Tcpeş~. Contrarietatea lui este, din punct
de Yederc literar, gratnitt't (ca să spunem aşa, şi nu altfel) căci ce importanţă ar putea in-ea pentru ,·aloarca estetică a romanului Nicoani
Potcoa,•ii, de exemplu, daci"i s-ar descoperi şi s-ar demonstra că, de
fapt, eroul care împrumuti"i numele srrn cărţii este fiul natural al
domnitorului Ştefan Lăcustă, şi nu al bătrînnlui ostaş Petrea
Gîuj? Kici una, bineînţeles. Cele două adevăruri, al legendei şi
al clocumentnlui. pot exista paralel, fără aseanulareciproc, oferind,
fiecare sau amîndouă, pretexte penim reconstituiri I iterare.
2. l\Iircea Ciobanul nu este fiul lui l\lihnca Vodă cel Rău,
cum afirmă, clupă Gheorglic Şincai, Otlobescu, ci fiul natural 1
al domnitorului Radu cel l\Iare (1494-1508), antecesorul lui
l\lihnca Vodă cel Hău. Este atlcvărnt că Mihnea a avut şi el un
fiu Mircea, pc care şi l-a asociat la domnie, dar acesta nu a domnit
de sine stătător niciodată. După as2.sinarca tatălui său, în 1510,
la Sibiu, l\lircca, fiul Mihnii, a încercat, după obiceiul timpului, s[t uzurpe scaunul Ţării Româneşti, dar fiind înfrînt de oastea
boierească a lui Vlad al Y-lca cel Tînfr, supranumit şi Vlăduţ, a
renunţat pentru totdeauna la asemenea mîngîietoare deşertăciu
ne şi s-a retras către inima Imperiului Otoman, undei s-au şi sfîrşit
zilele, lăsînd în urmă-imai mulţi coconi şi cocoane. Dintre coconi,
doi s-au întors la scaunele domneşti ale urgisitelor ţări româneşti:
Alexandrit, - Domn al Munteniei între anii 1568 şi 1577, - şi
Petre, supranumit ,Şchiopul>>, - Domn al Moldovei între anii
1574- 1579 şi 1582- 1591. Deci aceşti doi Voievozi nu sînt, aşa
cum afirmă Odobesct1 , luîndu-~c tlupă istoricii vremii sale, fiii lui
Mircea Ciobanu I, după cum nici acesta nu era fiul lui Mihnea Vodă
cel Rău.
Menţionăm că nu toţi istoricii împărtăşesc astăzi această
opinie.
2 Istoricii nu s-au pus încă de acord asupra numărului domniilor lui l\lircca Ciobanul. Pc nemea lui Odobescu se numărau patru
tlomnii, apoi s-au numărat trei, apoi două, dar cu trei înscăunări...
1
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Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel l\Iare, a domnit tn două
rînduri 2 în Ţara Românească: prima oară între anii 1545 şi 1554,
a doua oară între anii 1558 şi 1559. în 1546, fiind, probabil, în
culmea amăgitoare a puterii sale, a ctitorit biserica zisă <,Curtea
Veche,>,· care poate fi văzută şi astăzi, renovată, bineînţeles, în
Bucurc~ti1 , şl şi-a luat sieşi Doamnă pe Domniţa Chiajna, fiica lui
Petru Rareş, fiu al lui Ştefan cel Mare şi Domn al Moldovei între
anii 1527-1538 şi 1541-1546. Cu această Doamnă, care s-a năs
cut, se spune, pe Ia 1525, şi care i-a supravieţuit, murind tîrziu,
prin 1600, în strălucit exil, la Constantinopol, - nu ucisă de vornicul Dumbravă, la Săpăţeni, ca în +scenă», - l'.Iircea a avut mai
mulţi copii: trei coconi - un Petrie, căsătorit cu Elena Cherepovici, domnitor sub numele de Petru cel Tînăr, în Ţara Românească, între anii 1559 şi 1568, care a murit în exil la Konieh,
în Turcia; un Radtt, domnitor numai cu numele tn Ţara Românească, în anul 1591; un 11'Iircea, nedomnitor; - şi cinci cocoane:
o .Marie sau .Marinii, - măritată mai întîi cu preaputernicul arhonte liihail Cantacuzino, cel poreclit de otomani Şeitan Oglu
( <,Fiul Dracului>>), răpită, tn drum spre Constantinopol, de oamenii
Chiajnei, adusă la Bucureşti şi remăritată cu Siamate, nepotul
patriarhului constantinopolitan Ioasaf al II-lea 2 ; o A11cit, - mări
tată mai întîi cu Radu Secol, apoi remăritată cu un ban Neagoe,
- o Dobră, o A lexandră şi o Stană.
3. La 1508, cînd se urcă pe tron Mihnea, scaunul domnesc nu
mai era Ia Curtea de Argeş, cum im:lică Odobescu, ci Ia Tîrgovişte.
Pentru a demonstra că la 1508 nici mu mai putea fi vorba ... despre
Argeş ca reşedinţă domnească, deci capitală a ţării~. Scarlat Struţeanu face o adevărată risipă de mărturii - şapte în patrusprezece rîndnri (pag. 540). Dar numai cîteva pagini mai departe
(pag. 547), reproduce, în legătură cu altă oproblemă istorică ,1,
1 Lîngă Piaţa

Unirii.
încuscrire a Chiajnei cu Ioasaf, în dauna lui Şeitan
Oglu, îi va aduce patriarhului cateherisirea sub grava acuzaţie
de simonie.
1

Această

243
https://biblioteca-digitala.ro

după Şincai,

un tl'xt al istoricnlui maghiar I. Chr. Engd (1770
- 1814), care, la rîndn-i, reproclncc un text al istoricului 1ţîrh
Gheorghe Branca.vici (lfi47 - 1711): <•Vrîml. a,;;:ularii, l\laxim
mitropolilul să se depii.rkzl, < :să plece clin ţară> i s-au llat prilej
la aceasta; Mihnea s-au sfătuit cu boierii săi s[1 facă slrînsă
Iegătnrit cu ungurii, şi pentru scopul acesta, din Ar;;r1, sca111111l
să11<s.11.>,autrimispcl\Iaximcu cărţi <cu scrisori> launJnrio.
Deci se Vl'dc că <<mai putea fi vorba,,, şi pc vremea lui l\Iihnea,
de Argeş ca reşcclinţ[i domncasci'1 şi capitală a ţi"trii. De altfel,
în ceea cc privc~te localitatea-capitală a 'fării Romf1ne~ti, pc
timpul lui Mihnea, istoricii admit că, alături ele Tîrgi)\ iştc,
puteau să servească dn,pt r('şl'dinţ-it domnească şi alte cetăţi,
Curtea tic Argeş sau Cimpnhmgul.

4. Vornicul l'îrvu Craioyescu <,cel bi'ttrîn ,, - Il,1~arab, cum
îl nnmc~tc, după tradiţia cronicărl'ască, Odobescu - a avut,
în realitate, doi coconi (l'recla şi l'îrvn), o cocoană {l\Iarga) şica şi
Dracca armaşul din 1\Utncşti, un <·fecior 'de suflet.>, pc ::-.cagoe
fiul lui Basarab al JV-lea cel Tinăr, supranumit şi '{epeluş Vodci
(1477-1482). Ucci, Ilic şi Dragomir, coconii din nuvcli"t, rnu sînt
cuuuscuţi cu aceste nume în istoric,> -- ceea cc, bineînţeles, din
punctul nostru ele ,·ctlerc, nu arc nici o importanţă. Dar are importanţă pcntrn documentarişti, pc care i-a uimit că, deşi Odobescu a
ştiut, începînd din 1860, de existenţa lui Preda, <•totuşi nu mai
modificii nimic în ccliţiilc urmiitoare ale nu\'elciij, ca şi c11m episodul Jlihnea Vod,i cel H1i:1 ar fi nn capitol de tratat, care trebuia
pus ele acord, dl' la ediţie la l'diţie, cu ullimclc descoperiri ale istoricilor. A rl'grcta, ca Scarlat Struţcanu (cd. cit., pag. 542), că
Odobescu nu l-a <•Utilizat•. ca personaj, în ultimele ediţii (1886,
1887 şi 1894), pc viitorul b;in !'reda, care, alături de Ncilgoe, ar
fi dat, crede coml'ntatorul, intcnsitatc dramatid't naraţiunii, - <•E
păcat ... cii n-a utilizat în ediţiile următoare, pentru dramatismul
nuvelei sak, pc viitorul cron Preda, care urma st1 clcvină tutorele
şi regentul <? !>lui Tudose <Teodosie>, fiul şi urmaşul lui
Neagoe la tron; deci pupilul îi era ncpob, - este bineînţeles, zadarnic, in prim11l 1'Î11d, pentru că, tn «scen;i ~. Nc,1goc c un pcrson:1j secundar, un figurant, - mai acătării, este ack\'[trat, dar
totuşi figurant; fo al doilea 1''Îlld, pentru că Otlol,escu nu admitea,
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Ja, 1860, că Preda era frate uterin cu Xeagoe, ci numai \'ii.r; iii
11.l treilea rînd, penti'it că Preda va ajunge marc-ban abi-i la 1520,

tleci dincolo de cadrul tempor.l al episodului; în al patr;ffea r-Znd,
pentru că intensitatea dramatică a unei n;uaţiuni nu crc>'te şi nu
scade proporţiona I cu gradu I de rudenie al person:ijclor şi, tn
fine, îu al cincilea rfod, pentru că nu poate fi decit zadarnic
:-;ă, regreţi că Odob::,scu nu a scris o altă n,iraţiune, în care s;'t fi
ţinut scama de fapte istorice pe c.ire, în st11diul de atunci al cercetări!or (1860), nu a\'ea cum să le cuno;111c.l .
• 5. Zvonul <<lînguioso de clopot, ea.re 11e aude laim:a.ormtntarea
lui i\-Iirc,ca Ciobanul, răsunînd <din mica turlă rotunjită a bisericuţii lui Bucur,,, este, spnn documentariştii, anacronic, căci biserica lui Bucur nu exista la 1560; ca a fost construită, după cum
mărturisesc inscripţiile laterare, în 1734, san tn jurul Rcestui an,
şi nu pe vrem«;a legcndi:lrnlui ciob11n Bucur, cnm se înţelege din
rîndurile lui Ortobescu. Şi totu,i dreptatea, -- literară, bineînţe
les, nu aceea strict documentară, care prin natura lucrnrilor nu
interesează aici, - este de partea lui Odohcscu, căci nu se cădlia
ca la înmorrnîntarea unui vajnic domnitor, ca Mircea Ciobanul,
în plin secol al XVI-iea, să se atlllă, în ora'.-ul de scaun, numai clopotele bisericii domneşti, zisii azi ,Curtea-Yechc~. ~ingnra a!cst;ltă
în documente. Tocmai pentru a nu lnctdca C1ccst ad,~Y:tr istoric a
apelat Odobescu la legenda despro ciobanul Bucur, c:1r•', din
punct de vedere literar, este tot atit de adcv;hată cit ~i o in!ormaţie documentară cu certificat de autenticitate.

· Acestor a.şa-considerate principale erori comise 1lc Odobescu
tn.(,scenele istorice» li ae adaogă uneori şi altele, inai mărunte, ca
de pild:'i: Radu Spătarul din Albe,ti se numea în realitatea istorică Albu Vistierul; Doamna Chiajna nu i-a înfrînt pc <-boiarinii
de prieco la Şerbăneşti, ci la Şerpăteşti; Petru Şchiopul nu a fost
însurat cu Elena Chercpovici, ci cu Maria Amirali, apoi cu o Irina
Circaziana sau Botezata; Hozrcv-paşa nu era bosniac, ci turc sadea, ~nepotul unei fiice a lui Baiazitl al II-iea,> (1481-1512) etc.,
etc. Şi registrul contestaţiilor în numele lldcvărului documentar
poate fi «iarăşi adă.ogib>, căci nu cxist;l <•acte•> care să ccrtifi~e
autenticitatea dialogurilor, costumelor, arhitecturii palatului
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domnesc din Buouresti etc. Absurditatea unor asemenea contestalii
c;;ie evidentă., căci, 'tmpotriva opiniei documeBtariştilor, naraţiu
noa istorică nu se confundă cu uu capitol de tratat, şi cu attt mai
puţin cu un sertar do nrhidst, ci este o legendă 1,cultă •. construită,
în c:iznl de faţă, pe el.atele unei alte logende, - crouica - adică
o dublă ficţiune literară, în care numele proprii nu mai acoperă
pcrgonne autentice, ci personaje, aceste personaje iac gesturi simholice, iar locurile nu apar cu conturl'rile lor reale, ca într-o cop~
foto;Jrafică, ci transfigurate, stilizate de viziunea artistului, sin°
tt.:lică. şi personală, oricttc fişe <l-:JGll!nentare s-ar brăcui pe masa lu\
de lucru, - Un turn întîlnit, într-o excursie făcută în 1857, ~uincolo
dr, Gura Văii, pc la Bujoreni •>, în lunca Oltului, i~a su~erat -lut
Odobescu 1,ideea de&pre Chindia lui Socoh, sit1'.lată, in naraţiune,
pc valea l\fotrului. - Mai mult dccît 11.ttt. Odată. constitvită,
imaginea. artistică împrumută, la rifldu-i, contururile ei realită
ţii brute, documentare, stilizînd-o. - ReYăzincl, în 1860, valea
Otăsăului scăldată în razele lunii, Odobescu se bucură nu pentru
că peisajul descris în Doanm" Chiajtz" este asemănător peisajului
real. ci pentru că ptJisajul 1'eal este identic cu acela descris în Doam11a
CMojna: «Am scoborît pe Govora ptnă la Stoieneşti, apoi am luat
o ,mie lăturalnică în dreapta-, am trecut în lunca Otăsăului la Pic•
trari, şi am urmat drumul ptnă la mănăstiro 1 .Cînd eram pe aproape,
a ieşit !;li luna, şi mi-a înfăţişat lunca Otăsăului astfel precum o
descrisesem <s.n.> în Doamna CMajna. Mi s-a părut că descrierea
mea a fost cxachi şi m-am bucurat. >> 2
în aceeaşi ordine de idei, nu interesează dacă Mihnea c<;te
fiul lui Dracca, armaşul clin l\Iăn::-şii, sau al lui Vlad 'fcpeş, clacă
a vînat ori nu pc Valea Comănacului, clacă s-a încoronat la Curtea
de Argeş sau la Tîrgovişte, clacă Doamna Chiajna a murit la Să~ă
ţeni sau la Constantinopol etc., etc., ci clacă pernonajcle şi situaţiile create sînt, din punct de vedere estetic, sinteze veriuice,
adică posibile şi reprezentative pentru epoca respectivă. Şi fără
îndoială. că sînt. dnteresul naraţiunilor lui Odobescu stă .. , în
evocarea unei epoci întunecate, a grozăviei ei sîngeroase, aşa cum
Mănăstirea Dintr-un Lemn.
Convorbiri. litcmre, LXVII, nr. 7-9,
1934, pag. 677-678.
1

2
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iulie-septembrie.

au făcut adeseori romanele şi dramele Istorice ale preromantismului şi romantismului. Scenele lui Odobescu sînt tablouri ale
trecutului tenebroş văzut prin prisma unui suflet democrat moucrn. ,> 1

MIHNEA VODĂ CEL RĂU
Acest episocl a fost publicat pentru prima oară.
în <•foiţa,> - foiletonul - ziarului Romcînul, al lui C.A. Rosetti, în numerele 16,17, 18, ::!I şi 22 clin 1/13 octombrie, 5/17 octombrie, S/20 octombrie, 19/31 octombrie şi 22 octombric/3 noiembrie 1857 (anul I), sub titlul generic Scene istorice din cronicele Ţiirii Româneşti, menţinut şi la publicarea celei de a doua
ecliţii (Scene istorice din cronici!e Ţării Romaneşti) de astă
Jatil în broşură, în acelaşi an, 1S57, la Bucureşti, în tipografia lui Ferdinand Om, unde se trăgea şi ziarul Româ11111. A treia ediţie apare trei ani mai tîrziu, în 1860, tot la
Bucureşti, în <,Libreria~ A. Daniilopulo, din <,Pasagiul Român»,
în acelaşi volum (pag. 3-43) cu a doua ediţie a. episodului Doamna
Chiajna, sub titlul generic Scei:e istorice din cltronicele româneşti,
titlu menţinut şi în fruntea unnătoarelor trei ediţii publicate în
timpul vieţii scriitorului, în anii 1886 (Scene istorice din cronicele
1,omuneşti

- Jllilrnea Vod,i cel Riii, - Doamna Cleiajna. Ediţiu
nea a Ill-a3 • Craiova, Editura librăriei S. Samitca, <colecţia>
<•Biblioteca literară,>, (pag. 13-58), 1887 (în volumul I al culegerii Scrieri lifcrare şi istorice ale lui A. I. Odobescu. Bucureşti,
Editura librăriei Soccc & Comp., pag. 63-104) şi 1894 (Mihnea
Vod,;; cel R,Zu şi Doamna CMajna - Scene istorice din cronhele
româneşti. Edipnnea a V-a3 • Bucureşti, Editura librăriei Socec &
Comp., < colecţia> <<Autori români vechi şi contimporani 9,
pag. 5-46).
1. Constantin Căpitanul (ii. Od.).
2. Vezi în Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir (n. Od.)

Vezi ediţia de faţă, vol. I, pag. 28-29,
a A IV-a pentru J\filmea Vodă cel Rău.
3 A VI-a pentru 1llilmea Vod<i cel Rifo.

1
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3. Constantin Căpitanul, Fotino. Şincai, Engel (n. Od.).
4. Tek 1Jog(1 l11•nli111 -- Te })e11111 lc111da11111s. ]'c tine h, lău
dăm Pu,•mnc ! (pc ~lavon~::fr) (n. Od. -în rd. /SS7 şi IRfU).
5. 2\liron CosLin (11. Od.).
6. ~iucai, Engd. Ac,·'.,t mitropolit era din neamul Brancovici
(n. Od.).
7. (;!uma cu mi'trgt1rilarii în pila( co tra<lij:iunc păstrată prin
grai, <k:;prl' un boier lacom la a,·uţli (11. Od.).
8. Cronicarul anonim în Jta;;a::i1111l 1:storic pentru Dacia,
tom. IV (11. Ori..).
9. C!1i 1~rtt - in,n!a Ciprn.
)O. Auwlol - ,\natolia, regiune în centrul Asid Mici, la
nord ele munţii Tanrns.
11. Constantin Că.pitanul, Chronicarnl anonim (n. Od.).
12. Engel (n. Od.).
13. ,\ceast[1 miiniistirc, c~ ţinc ele Cozia, a fost zidită <le l\'Iircc,\
cel B,Hrîn ]i tlrl'asă de ,\lexan<lnt lpsilant (n. Od.).
14. Crrnica a11r>11i:;1ii în ,llagc1<zimel> islur<ic> jJC11tn1 Dacia,
tom. IY. (11. Od.).
15. Fisc:;rad - numele german al Cetăţii Alba (Iulia).
16. Şincai (n. Od.).
li. Vezi epitaful latin al lui l\Iihnca, în Engel (n. <H.}.
18. I'er,a::, sau Pegas - (în mitologia elenă) cal fabulo;;,
aripat, simbol al inspiraţiei poetice.
19. Xicolac Olahul (n. Od.).
20. Con~tantin Căpitanul (n. Od.).
21. Constantin Gtpitanul (n. Od.J.
22. Şincai (n. Od.).
23. Siglcr (11. Ud.).

DOAMNA CHIAJNA
Această tscenă istorică t a fost tipărit.I pentru
în publicaţia lui G. Sion, Re,;ista Carpaţilor (Bucnrcşti, anul I, tomul I, februarie şi martie 1860, pag. 9-19, 265
-281 şi tomul II, mai 1860, pag. 97-129), cu subtitlul Episod
istorfr.

prima

oară
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Cit in<l superficial o înseimnare a ll!i O<lobcscu dintr-o c;tlittorie de slntlii în 1860, - << ... dincolo <le Gura Văii, pe la 1J11joreni ... am v;Lzut acel turn cc-mi dase acum trei ani icle,?a < s.n. >
despre chindia lui Socohl, - Scarlat Struteanu a emis ipolc7,a
că. Doamna C!tiajna <<fu,;cse scrisă < s. n. > în acelaşi an cn J1Iil111eri
Vodă cel Rău, sau în orice caz cu trei ani înaintea apariţiei sale în
Reuista Carpaţilor 11 2 , adică, mai pe scurt, în 1857, ipoteză ncj u~tificată de textul citat, care ne îndreptăţeşte doar să presupunem
că încă ele prin· 1857 Odobescu reflectase şi asupra acestei n.iraţiuni, motiv pentru care, probabil, a şi publicat <,scena~ llliltnea
Vodii cel Răii cu supratitlul plural: Scene istorict din cronicele {terii
Ronu1neşti. 8

A dona ediţie a <•episodului istorici/ Doamna Chiajna a apărut
în acelaşi an, 1860, în aceeaşi broşurit (pag. 45-115) cu ediţia a
treia a naraţiunii l'lli/mea l'odă ci;l Ră1t, sub titlul generic Scene
istorice din cltronicele ronuîneşti, care va fi mcnt•nnt ~i pc fromispiciul următoarelor trei ediţii apărute în timpul vieţii scriitorului, în anii 1886: ( Scene istorice din cronicele ronulnr.şf.i - Jifihnrn
Vodii cel Răii - Doamna Chiajna. E<li(iunea a Hl-a'. Craiova,
Editura librăriei S. Samitca, <colecţia> <•Biblioteca litcra.ră •>,
pag. 1-79), 1887 (în ediţia Scrieri literare şi istorice ale lui
A.I. Odobescu. Volumul I, Bucureşti, Editura librăriei Socec
& Comp., pag. 105-175) şi 1894 (111ilmca Vodă cel Rcilt şi Doa11nrn
Cliiaj11a - Scene istorice din cronicile romd11eşti. Ed iţi unea a V-a•.

A.I. Odobescu, l11se1111uiri desp1'c 111on11111e11tele istorice di11
Fîlcea.. C.ttlăloric făcnU't în 1860, din însiircinarea
l\linbtcmlui Cultelor şi Jnstrncţiunii Publice, în Co11torbiri lite1'are, LXVII, nr. 7-9, iulie-septembrie 193-L p. 667.
2 A.I. Odobescu, Opere literare. Eclitic critică cu introducere
note şi variante ele Scarlat Strnţcanu. C u şapte planşe afarii di~
text. Bucureşti, Fundaţia pentru literaturii şi artă, 19:lS, p. 578.
a Cum îns;'i în <-Însemnările•> mai sus citate, Oclobc.,cu notează,
de mai multe ori, că excursia anterioa.rtt an1scsc loc <,acum doi
ani~ (cf. pag. 639 şi pag. 67-:1), deci în 1858, se prea poate ca menţiunea. <<acum trei ani,> să se datoreze unei greşeli <le condei.
' A IV-a pentru Jlift.nrn Vodti cel Rău.
6 A VI-a pentru Jl.Jilmrn Vodci cel Rău.
1

judeţele Argeş şi

0
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:Bucureşti, Editura Librăriei Soccc & Comp., <colecţia>
torii români vechi şi contimporanii>, pag. 47-122).

<•Au-

t. Constantin Căpitanul, Cronicarul anonim şi Engcl (n. Od.).
2. Engel (n. Od.).
3. Cantemir, Descrierea Moldovii(n.Od. -1887 ). Dimitrie Cantemir spune, în Descrierea ,1foldovei, că, la înmormîntărilc domneşti, călăraşii frecau ochii cailor cu praf de puşcă, ca să-i facă
a lăcrima (n. Od. - 1894).
.
4. Constantin Căpitanul. vorbind despre clădirea mănăstirii
Radu Vodă, de către Alexandru Vodă, fiul l\'.Iircii, ziţe: <<din jos
de Bucureşti11, adică afară din oraş (n. Od.).
5. Engel numeşte această biserică Glticed, ceea ce însemnează,
mi se pare, pc turce-5te, Sentinelă (n. Od.).
6. ln textul de bază: obială, termen greşit întrebuinţat, căci
expresia curentă este <<a privi de· sub ogheal i (fig. ta aprecia - o
sit11aţif', un lucru - numai în vederea satisfacerii unui interes
restrîn!<, individuah), ~i greşit glosat, prin <•plapumă>> în ediţia din
1894, crtci, după cum se ştie, <•obiala,> este numele rnei bucăţi de
cîrpă sau de postav cu care îndeosebi ţăranii şi m iii tarii îşi înfă
şoară !:•.ba piciorului. Termenul care corespunde expresiei şi glosei
din ediţia Q~cenelor istoriţe,>, apărută. în 1894, fiind rogheah,
presupunem fie că-Odobes~ nu cunoştea sensul cuvintului obială,
fie el socotea termenul ,Jglieal drept forma regională, alterată prin
p;1.htaliza.i'e, a terr.1en1{lui 0 11inlă, fie, în fine că a luat cuvintul
cu i'lrllla şi sensul pe care le-a întilnit în Divanul lui Dimitrie Cantemir.
7. Sigler, Forgaci (11. Od.).
R. Engel, An,,!:.'.; s,icuilor, Forgaci, Verantie, Şincai (n. Od.).
fi Constantin Căpitanul, Cronicarul anonim (n. Od.).
hi. l<lcm (n. Od.).
11. M<'m (n. Od.).
12. Raportul ambasadorului Wysz, de la mai 1568, citat de
Hammer în Istoria lmpărăţiei Otomane (n. Od.).
13. Istoria Ţării Româneşti, tipărită greceşte de fraţii Tunuzli (n. Od.).
14. Cronicarul anonim în ,1Iagazinul <istoric> pentru Dacia,
<tom.> IV. (n. Od.).
15. Constantin Căpitanul şi Cronicarul anonim (n. Od.).
16. Bosna - Bosnia, regiune muntoasă în R.S.J:i'. Iugoslavia,
stăpînită, din secolul al XV-lea pînă în 1878, de Imperiul Otoman,
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17. Herţegovina - regiune muntoasă în R.S.F. Iugoslavia,
pe ţr:rmul l\Iării Adriatice, stăpînită, din secolul al XV-iea pînă.
in 1878, ele Imperiul Otoman.
18. Hammer, Cantu (n. Od.).
19. Ţarigradul, adică <,Cetatea împăraţiloT», - vechiul B-izantion, devenit, după dorinţa împăratului Constantin cel Mare
(306-337), capitală a Impcriult!i Roman sub numele Constantinopol (330) - a căzut sub năvala otomanilor în anul 1453.
20. Stambulul - nume turcesc al porţiunii din oraşul Constantinopol locuită de turci. - Scherer, Istoria negoţului (n. Od.
- 1894--şi 1887).
21. Această puţin măgulitoare caracterizare nu priveşte, desigur, <<zdravăna naţie elenică,>, cum numea Nicolae Bălces,u, întrun text cunoscut 1 , nu ne îndoim, de Alexandru Odobescu, poporul
grec, ci, aşa cum reiese şi din textul lui Bălcescu şi din alineatul
următor, tlăstarele scăpătate>> ale vechii aristocraţii bizantine,
locuind tupilate •prin sărăcăcioasele înfundături ale Fana:ruluh
1_;i pe alţi greci, care, dornici de parvenire, li se alăturaseră acestora.
22. Fa11ar - mahala în oraşul Constantinopol, locuită de
greci (n. Od. - 1894).
23. Henricus Hilarius şi Crusius, Turco-Graecia, citaţi de
Şincai (n. Od.).
24. Anliial - oraş in partea de răsărit a Tracici (provincie
europeană a Imperiului Otoman), pe litoralul l\Iării Negre.
25. Şincai; Hammer; N. Bălcescu, Postelnicie C. Cantacuzino
(n. Od.).
26. Pală de Taban - sabie persienească (n. Od. - 7894).
27. Vezi, mai sus, nota 21.
28. Ducange (n. Od.).
1 Vezi: Nicolae Bălcescu, Romdnii şi fanarioţii, în Magazin
istoric pentrn Dacia, I, 1845, pag. 115-13,t (cu anexe),. sau t Băl
cescu Opere alese. Ediţie îngrijită -d~ Andrei Rusu. Cu '1> introdu•
cere de Gh. Georgescu-Buzău. Bucureşti, Editura de Stat) pentru
literatură şi artă, <colecţia> <<Scriitori români~, 1960, voi, I;
Scrieri istorice şi sociale, pag. 68.

251
https://biblioteca-digitala.ro

29. Hammcr, Jstvria !mpiirăţiei Otomane (n. Od.). - :\fose
sau Moscovia - Rusia.
30. Crusius în Şincai (n. Od.).
31. I/ind - In<lia (11. Od. - 1894).
32. llorasan - provincie din Persia (n. Od. - 1894), la sudC'st de l\[arca Caspică.
33. lspa.!,an - oraş comercial în centrul Persiei, renumit
pentru culturile <le trandaliri şi pentru industria de covoare.
34. Jlcgias - provincie în Arabia (n, Od. - 7894), pe litoralul l\Iării Ho:;;ii.
35. Schercr, Istoria negoţ-ului (11. Od.).
36. Balada lui Mihu Copilu (11. Od.).
37. Constantin Căpitanul, povestind nunta fiului lui Radu
Vodă cu Domniţa lui Duca Vodă (11. Od.).
38. Tradiţiuni de la o nuntă sub Constantin Vodă Ipsilant
(n. Od.).
39. Hcnricus Hilarius, citat în Crusius, Tzwco-Graecia (n. Od.).
40. în textul de bază, corupt: mormăi. In textul nostru, lecţiunea a fost stabilită (lupă ediţia întîi (1860), apărută în Revista
Carpaf i lor.
41. Pînă la această fugă am urmat, mai mult sau mai puţin;
întîmplărilc istorice. Dar despre fuga soţiL'i lui Andronic, l-IC'nricas Hilarius ne spune ci't chiar Doamna Chiajna a trămis să o ia
înapoi <le la bărbatul său, încă de pc <lrnm (n. Od.).
42. Hcnricus Hilarius; în Crusius, Turco-Graecia (n. Od.).
43. Henricus Hilarius; Lequicn, Orirns Cllristiam1s; Haru.mer;
l\Iclctic, lst, 1 rici liisaircasc,, (n. Od.).
44. Epistolă trf'unisă de către Crusius, care coprinde povestirea lui Henricus Hilarius; Charricrc, .Yegociations de la France
da11s le Levant, III, pag. 741 ct sq., nota I (n. Od.).
Muntele Aios sau Sfota Gora - numele unei congregaţii de
diJugări ortodocşi, ale cărei mănăstiri sînt răspîndite pe versanţii
Muntelui Atos, în nordul Greciei.
45. Omorîrea boierilor ele către Alexandru Lăpuşneanu, aşa
frumos povestită de domnul C. Negruzzi, s-a petrecut pe la 1565;
iar acestea se petrec la 1567 ( n. Od.).
46. Constantin Căpitanul, Cronicarul anonim (n. Od.). •
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47. Con-ia sau Kon-ieh --- localitate în Asic'l Midt. în pocli~ul
Anatolia, la nord de munţii Taurns.
48. Din raportul solului nemţesc Wysz, de la mai 1568; Hammer (n. Od.).
49. Din raportul bailnlui veneţian Barbaro, de la 8 iunie
1569; Hammer (n. Od.).
50. Vornicul Ureche (n. Od.).
51. Cronicele româneşti, Hammer (n. Od.).
52. Vornicul Ureche (n. Od.).
5:1. Constantin Căpitanul, Dacici , I, IV (n. Od.).
54. Pe atunci se afla fugit tocmai în Spania, un Nicolae
Basarab, cum se vede în :.Uag. Ung. (n. Od.).
55. Caii de Bugeac se numesc astfel în balade (n. Od.).
56. Rugeac - numele vechi, tătăresc (înseamni't, ne spune
Dimitrie Cantemir, <,colţ>)), al unei regiuni de şes, întinsă pe litoralul nordic al Mării Negre (în R.S.S. Ucraineană).
57. Cuvinte întrebuinţate în baladele poporane publicate ele
d<omnul> V. Alecsandri (n. Od.).
58. Misir - Egipt, unde sînt cai arăbeşti (n. Od. - 1894).
59. Acolo s-a zidit, mai pc ttrmă, în vale, 1\lănăstirea Dintr-un
Le.11111, şi sus pe munte, Schitul Surpatele (11. Od.).
60. Tradiţiunea zice că icoana cea mare de la Mănăstirea
Dintr-un Lemn a fost de mai multe ori mutată, şi s-a întors singură
la locul unde era clăditi"t mi'tn[tstirea (n. Od.). Aceasta e legenda .
.<\tlevărul ni.l spune tot Odobescu, în jurnalul d'tlătoriei de studii
pe care a H'tcnt-o în anul 1860 pe la mănăstirile din Ţara Românească, de unde aflăm că icoana miraculoasă, din naraţiune, a
fost lucrată <,cînd cu Constantin Brîncoveanu Voievod sau cu
Matei Basarab~. deci cu o sută de ani după vremea cînd au trăit,
în povestire, Radu Socol, Domniţa Anca şi apriga Doamnă Chiajna,
şi că de·ntors <•S·a întors,,, într-adevăr ,·adusă de călugări, la Mă
năstirea Dintr-un Lemn, dup[t ce, <<În vremile răzmiriţilor trecutet, fusese purtată din loc în loc: <•cînd cu Tudor Vladimirescu,
o dusese la Pătru~sa, iar cînd cu Cîrjaliul <adică în timpul represiunii o1'0mane împotriva eteriştilor, la 1821>,adus-oîn peşteră
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la

Bistriţa,

unde s-a afumat de focul ce-l

făcea

pustnicul în

peş

teră,>.1

61. Constantin Căpitanul (n. Od.).
62. Cronicele româneşti (n. Od.).
63. Vornicul Ureche (n. Od.).
6-L Din balada Grttie Grozăveanu (n. Od.).
65. Sărbătoarea de la 1 mai (n. Od.).
66. Constantin Căpitanul, Şincai, Engel

şi alţii(n.

Od.J.

1. A.I. Odobescu, lnsemnări despre monumentele istorice din
jude/ele Argeş şi VUcea - Călătorie făcută în 1860, din însărcina
rea l\linistcrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în Convorl-iri
literare, LXVII, nr. 7-9, iulie-septembrie 1934, pag. 678.
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CÎTEVA ORE.LA SNAGOV

Acest eseu arheologic, - <•amestec de proză.
istorie, de crndiţie şi umou, cum îl caracterizează
Tudor Vianu în prefaţa acestei c<liţii (pag. 45), str.llucit preludiu
la 'l"~u8o-Kuvr,1 e:-;i.eo; - a apărut prima oară în Revista romană
pentru ştiinţe, litere şi arte, Bucureşti, 1862, volumul al II-iea,
pag. 351-405, şi, a doua şi ultima oară în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Sc1-ieri literare şi istorice ale lui A.I. Odobescu.
J:ucurcşti, Edilura lilm"irici Soccc & Comp., 1887, volumul I,
pag. 373-464.
~lcscripth·ă şi

I
J•l.vii LA MTS/,.81'/RE

1. Silvio Pellico (1789-1854) - poet roman•
tlc şi tlraD1aturg italian, cunoscut îndeosebi prin cartea J miei
prigioni ( Încliisorile nzele), care cuprinde memorii şi rcilccţii
elin timpul detenţiunii scriitorului în castelul austriac Spiclberg,
pentru <,vina•> de a fi participat la mişcarea. de eliberare naţională
a provinciilor italiene înrobite de Imperiul Austriac.
2. în romanul Le dender jour d'un co11da11mi! (fr., Ultima ::i
a unui conda11111at), - patetică pledoarie împotriva pedepsei capitale, - publicat prima oară în anul 1829, scriitorul francez \'ictor Hugo (1802-1885) re-creează, cu mijloace artistice proprii
romantismului, zbuciumul sufletesc al unui condamnat la moarte,
care îşi trăieşte, intre zidurile unei închisori, ultima zi de viaţă.
3. Podul Mogoşoaiei - astfel numit pentru că, după obiceiul
timpului, era podit cu trunchiuri de copaci, şi ducea spre palatul
Brîncovenesc de la Mogoşoaia - este numele vechi al porţiunii
din Calea Victoriei cuprinsă intre Parcul Kiselev ( <•grădina de la
capul Podului l\fogoşoaiei >>) şi Casa Centrală a Armatei.
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4. Odin (în mitologia sc;mdinavă) - cel mai vechi şi primul
în! n: zei, creatorul oamen ifor, al artelor sial mestesugurilor, născo
ci tor al rnnelor (vechile litere scandi11a~·~). zc~ ai păcii şi al răz
hoinlui :;;i ocrotitor al vitejilor. Ajutat tlc frnţii lui, \'iljc şi Vc,
ci rostogoleştc-n haos ecrul şi pămîntul. Ochiul lui c s·1,ucle.
5. <,Armăsarul ager, cu nenumărate picioare,>, <•zeiescul fugaci,> al zeului scandinav Odin, c Sleip-ner, adică «:\.lunecălorul»,
- primul între alergătorii lumii, întruchipare fantastid'1 a vîntulni vijelios.
6. Mo1je11 (în mitologia greacă) - fiul Somnului şi-al Nopţii, zenl viselor.
7. Georges Louis Leclerc, conte de Buffon (1707-17S8) -celebru naturalist francez, iluminist, autor al unui monumental
irata_t de istoric a naturii - Jfistoire natltrelle (fr., Jstor'ia naturalâ), - publicat, în treizeci şi şase de volume, între ;mii 1749
i;; i

1788.
S . .Jean Racine (1639- 1699) -

<•poetul cel mai corect ~i cel
mai cultivat în toate privinţele~. cum îl earactcrizc.1zii .,id O<lobcscu, este autorul celebrelor tragedii, intrate în patrimoniul
litcrnturii clasice franceze şi uni,·crsalc - And·romaect, Britan·
11iws, M-itridate, ljigrnia, Fedra, 1~·stera :;;i Atalia.
9. Fugarii lui năvalnici, atît de-obişnuiţi
De glasul lui s-asculte, păşeau acum mîhniţi,
Cu ochii stinşi, cu fruntea înspre pămînt plecată,
Părîncl a-i înţelege gîndirca întristată.
.
(J. Racine, Fcdra. în antologia J. Haci,w, Teatru. llucurcşti,
Editura. de Stat pentru literatură şi artă, <colccţi;1 > ,,Clasicii
l i!cratttri i universale,>, 1959, pag. :n I.)
Strtpînul cailor - <,beiza<lea. lpolit.> - este Ilipolit, Jiul lcgl'nclarului erou şi Crai atenian, Theseus.
IO. Aluzie la concesiunea acordată, în acelaşi an, rn62, de
Adunarea Legiuitoare a Principatelor Unite, întrc-prindl'rii Brnssey-Glyn-Sapid1a pentru construirea unei căi ferate de l:l l\lildilcni (în nordul l\foldovei) Ia Galaţi.
11. Aceste <,graţioas~ strofe ... adresate la Re/ie,>, <-pline, scrie Odobescu, glumind, - d-o filosofie aşa adînci"t •>, aparţin
poetului paşoptist şi unionist George Crcţeanu (1829-1887),
a cărui activitate de tinereţe, pns/'1 în slujba idealurilor rc-vnlnţio
narc, a fost elogiată de :mtorul eseului aci arlnotat, în articolul
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~Junimea romdnă din Paris», pe la 1852, publicat la moartea
poetului, în Epoca, Bucureşti, 1887, nr. 514, pag. 1, şi reprodus
în A.I. Odobescu, Opere. Ediţie îngrijită, cu glosar, bibliografia
scriitorului şi studiu introductiv de Tudor Viano. Bucureşti, Editura
de Stat pentru literatură şi artă, <colecţia> ~Clasicii români,>,
1955, voi. I, pag. 335-341.
12. A lexandm Sihleanu (1834- 1857) - poet paşoptist şi
unionist, autor al mai multor poezii - originale şi imitaţii
- tipărite în presa vremii şi apoi adunate în volumul Armonii intime (1857).
13. Le teul, în vechime < în mitologia Greciei antice>, era
un rîu din care bind morţii, ei uitau toate durerile din viaţă (nota
lui Alexandru Sihleanu, în_ culegerea Armonii intime. Vezi, mai
jos, şi nota 16).
14. Alexandru Ipsilanti (1791-1828) - fiu al domnitorului
fanariot Constantin Ipsilanti (în Moldova - între anii 1799
şi 1801, în Ţara Românească - între anii 1802 şi 1806), general
în armata ţaristă, iniţiator şi conducător al tAsociaţiei grecilor•
(Eteria ton Ellinon), întemeiată în 1814, la Odesa,care-şi propunea eliberarea Greciei de sub jugul secular al Imperiului Otoman. Răscoala «eteriştilor,, izbucnită în 1821, a fost înăbuşită
în sînge de ordiile otomane, iar conducătorul ei, înfrînt în lupta
de la Drăgăşani, a murit, în 1828, într-o închisoare imperială din
Austria. Steagul răscoalei ridicat de ~eterişti•> a fost semnalul
luptei de eliberare a Greciei peninsulare, care, în anul 1830, reuşeşte
să

obţină

independenţa.

15. Ilustrul scriitor italian, Dante A lighieri, - <,ultimul poet
al evului mediu şi în acelaşi timp primul poet al epocii moderne,>, cum îl caracterizează Fr. Engels în prefaţa la ediţia italiană
din 1892 a Manifestului Comunist, - autorul Divinei Comedii
(Di1'ina Commedia), s-a născut în anul 1265 şi a murit în anul
1321.
16. Styxul (în mitologia elenă) - unul din cele cinci fluvii
sacre ale Infernului (Acheron, Styx, Cocytus, Phlegethon şi
Lethe), invocat de zeii nemuritori în marile lor jurăminte. Izvorul
lui ar fi fost în Arcadia (vezi şi volumul al Ii-lea al acestei ediţii,
Pseudo-cynegeticos, cap. I, nota 10); după ce curgeau limpezii,
un timp, la suprafaţă, apele Styxului se mistuiau în adîncul
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pămîntului, lăcaş, după credinţa vechilor greci, al întune•
catului zeu Hades, - transformîndu-se într-un fluviu noroios.
în viziunea lu'i Dante, Styxul este o mlaştină, o mocirlă cenuşie a Infernului, în al cărei zmîrc pestilenţial sînt urgisiţi să
se sfîşie, după moarte, becisnicile umbre ale celor ce-n viaţă, - în acrul suav, înviorat de soare, - au trîndăvit, mocnind în ci
minie.
17. Terţina citată de Odobescu se citeşte astfel în cea mai
bună versiune românească a Divinei Comedii ( Infernul, Cîntul
VII, v. 109-111). pc care o datorăm lui George Coşbuc:
Şi toţi

se bat, şi nu numai din braţă,
ci-n cap şi-n piept, şi cu genunchii ei,
fişii cu dinţii rup de-unde se-nhaţă.l

II
1.YDOIELI ASUPR.{ CTITORl/1

1. Tam bour (fr .) : Tambur - porţiune de zidărie,
de formă prismatică sau cilindrică, între baza cupolei şi arcul
sau zidul care limitează un spaţiu boltit.
2. Biserica Domnească din Curtea de Argeş este unul din
cele mai yechi monumente de artă feudală de pe teritoriul patriei
noastre. Construcţia ci a început, pare-se, în prima jumătate a
veacului al XIV-lea, sub domnia Voievodului întemeietor Basarab
cel Bătrîn, şi a fost terminată abia în a doua jumătate a secolului
al XIV-iea.
3. Catolicon - mică biserică episcopală ortodoxă, construită în veacul al XIII-iea, la Atena; a servit constructorilor bizantini, şi, multă vreme, constructorilor din tot răsăritul Europei,
drept model arhitectural.
4. Tradiţia cronicărească, inspirată, pentru anii de început
ai istorici noastre, din tradiţia populară, atribuie acestui Radu
1 Dante Alighicri, Divina Comedie, Infernul.
în româneşte
de George Coşbuc. Studiu introductiv şi note de Alexandru Balaci.
Bucureşti, Editura de Stat pentru literatură şi artă, 1954,' pag. 96.
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Negru Vodă fdescălecarea,> Ţării Româneşti din Făgăraş. Istoricii au demonstrat însă că <•întemeierea>> Ţării Româneşti nu
se datoreşte <,elescălecării,>, aelică unui proces de colonizare, ci
unui proces ele organizare politică, de concentrare a puterii politice, - risipită, în secolul al XIII-iea, între mai mulţi mici
Voievozi, - în mîinile unui singur mare Voievod, la sfirşitul
secolului al XIII-iea şi începutul veacului al XIV-iea. Acest prim
mare voicvoel este Basarab I, supranumit <•cel Bătrîn •>, sau <,cel
Bun>>, sau <,cel Marc>>, sau <•Întemeictoru!.i
Confundarea lui Basarab I cu Radu \"odă, supranumit Negru
Vodă (1374? - 1384?), strănepotul <•Întemeietorului,>, a fost
posibilă, în tradiţia populară şi cronicărească, datorită înscrierii
Iui Radu Vodă Negru, - marc ctitor de biserici şi mănăstiri,
- în fruntea pomelnicelor, chiar înaintea antecesorilor săi. Cît
priveşte titlul de ctitor al Bisericii Domneşti din Curtea ele Argeş,
vezi nota următoare.
5. Un grafit (inscripţie), găsit după primul război mondial,
sub tencuiaJa Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, care spune:
<,În anul 6 86 O, < 1352 >, la Cîmpulung, a murit mareic Basarab
voievod•>, confirmă presupunerea lui Odobescu, după care această
biserică ar fi cel mai vechi din edificiile religioase ale ţărilor romfLneşti. Ctitorul ei parc a fi însuşi Basarab cel Mare. Totodată, însă,
grafitul citat infirmă ipoteza lui Odobescu, susţinută şi ele unii
cercetători ulteriori, clar neadmisă astăzi de specialişti, că Biserica Domnească din Curtea de Argeş ar fi fost edificată pînă în
veacul al XIII-iea.
6. Vlad Ţepeş - în două rînduri domn al Tării H.omâncşti,
prima oară între anii 1456 şi 1462, a doua oară, în anul 1476,
de la mijlocul lui noiembrie pîn1""t la mijlocul lui deecmbrie.
În lungul şir al domnitorilor cc se perindă pe tronul însîngerat de crime fratricide al Ţării Româneşti, de la ,,de;;dilccarc ,>
(1330) şi pînă la sfîrşitul veacului al XY-lea, bîn1.uiţi, cei mai
mulţi, de patima puterii, a căpătuirii, a răzbunării crunte împotriva rivalilor, imaginea lui Vlad Ţepeş ne apare, ca şi
aceea a străbnnului său :Mircea cel Bătrîn (1386-1418), aureo·lată de un înalt ideal al timpului: centralizarea. puterii politice· feudale, fărîmiţată între diversele partide boiereşti, în vederea scuturării jugului otoman. Alături de Ştefan cel l\Iare, Vlad
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Ţepeş

este printre ultimii Voievozi români ~are s&-mpotrivesc, viteji, cu arma-n mină, ordiilor otomane, ajunse, la mijlocul veacului al XV-iea, sub conducerea Sultanului Mahomed al II-iea;
cuceritorul Constantinopolului, în culmea puterii lor înrobitoare,
După moartea lui Ţepeş, Ţara Românească va purta cu strălucită
umilinţă creştină, vreme de mai bine de o sută de ani, jugul otoman, pînă cînd un alt aprig Voievod va îngrozi saraiul din Constantinopol. Acela va fi Mihai Viteazul.
7. Neagoe Basarab - Domn al Ţării Româneşti între anii
1512 şi 1521. Sprijinindu-se, în treburile interne şi în relaţiile
cu persoanele influente de la Poartă, pe puternica familie boierească a Craioveştilor, cu care, prin mumă-sa, Neaga, se şi înrudea, şi pe clerul ortodox, - în orînduirea feudală, a doua putere
politică a ţării, după marea boierime, - jurînd credinţă regelui
Ungariei, dind dovadă, de la începutul domniei, nu de tblîndeţe », ci, ca şi alţi domnitori, de aspră neîndurare faţă de rivalii săi
direcţi (pe Vlad al V-lea cel Tînăr, zis şi Vlăduţă, antecesorul lui,
l-a decapitat <,supt un păr, în Bucureşti», iar unui pretendent
îndrăzneţ i-a scurtat, - după obiceiul timpului, în sensul propriu al cuvîntului, - nasul), şi, pe deasupra, beneficiind şi de
un moment de relativă acalmie în acest zbuciumat colţ de Europă
feudală, Neagoe Basarab a reuşit să se menţină pe tron, fără să stră
lucească prin vitejie, ca marii lui înaintaşi Mircea cel Bătrîn sau
Vlad Ţepeş, vreme de aproape zece ani, murind de moarte
bună, în scaunul
său
domnesc - sfîrşit foarte puţin obiş
nuit în veacul al XVI-iea românesc. Faima lui a făcut-o legendarul meşter Manole, presupus arhitect şi constructor al Bisericii
Episcopale din Curtea de Argeş (terminată în 1517), considerată
azi drept unul din cele mai elegante, mai graţioase monumente
arhitectonice din lume.
8. (Grafie chirilică). Citeşte: lo1 Mihail Voievod Ţepeş Basarab a 4 Voievod.
1 Acestei particule Jo (lw), care apare în titlul domnitorilor
din Ţara Românească, istoricii îi acordă două sensuri. Unii sînt
de părere că Jo reprezintă prescurtarea numelui purtat de împă
ratul Imperiului Româno-Bulgar, Ioan Assan sau Ioaniţiu (l1971207), scris în chirilică lw, şi devenit :sinonim cu titlul de Crai
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C1Bizareria anacronistică, cu totul comica» a inscripţiei connu numai în confundarea lui Neagoe Basarab cu Vlad Ţepeş,
cum va menţiona mai departe Odobescu, ci şi în alăturarea la supranumele Ţepeş a prenumelui Mihail, niciodată purtat de Voievodul
Vlad.
9. Nifon al II-iea (1435-1508) - patriarh al Constantinopolului intre anii 1486-1488 şi 1496-1498, chemat, în 1504,
de domnitorul Radu cel Mare (1494- 1508), să reorganizeze Biserica Ţării Româneşti. În 1505, - sau în 1507, - <•scandălizîn
du-se ~. cum scrie cronicarul, cu domnitorul, Nifon îl afuriseşte
şi părăseşte ţara (vezi, în volumul de faţă, şi naraţiunea Mihnea
Vodă cel Rău, cap. al II-iea - Curtea de Argeş), retrăgîndu-se la.
Muntele Atos, unde a murit.
10. Aluzie la scrierea Învăţăturile lui Neagoe către Jiul .său
Teodosie, - atribuită de unii istorici lui Neagoe Basarab, de
alţii, unui călugăr anonim de la începutul veacului al XVII-iea;
admirator al Voievodului, - colecţie de precepte religioase şi
politice feudale, destinată introducerii fiului Teodosie, moştenitor
al scaunului, în <•tainele>> domniei.
11. Aici, ca şi aiurea în această relatare arheologică, Odobescu plăteşte tribut.de opinie - şi din cauza stadiului în care se
aflau cercetările istorice la 1862, - tradiţiei cronicăreşti, inspirată de partidele boiereşti ostile lui Vlad Ţepeş, şi legendelor puse
în circulaţie de negustorii saşi din Braşov şi din Sibii, împotriva
cărora aprigul Domn muntean a intreprins mai multe campanii;
pentru a-i pedepsi, - cum se pedepsea pe-acele crîncene vremi,
- ca pe unii ce-adăposteau şi ajutau pe pretendenţii la tronul
Ţării Româneşti, deci pe prezumtivii uzurpatori ai puterii lui.
Vezi, mai sus, şi nota 6.
12. Constantin Şerban Basarab, supranumit <•CîrnuL>, deoarece Matei Basarab, prinzind de veste că umblă după domnie,
stă

- derivat la rîndu-i din numele lui Carol cel Mare, împăratul
francilor şi al Occidentului (743-814), - sau cu titlul de Cezar derivat din numele dictatorului roman Caius Iulius Caesar
(101-44 î.e.n.); alţii îl consideră a fi o reminiscenţă dintr-o formulă protocolară a cancelariei imperiale bizantine, ale cărei acte
începeau cu o cruce şi cu o invocaţie,
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îl <<însemnase•>, după obiceiul timpului, la nas, - cei <•însem(infirmi) nu aveau dreptul să urce treptele tronului, - a domnit totuşi în Ţara Românească, după moartea celui care-l <•însemnase,>, între anii 1654 şi 1658. Constantin Şerban Basarab, poreclit
<,Cîrnuh,cste ctitorul bisericii Patriarhiei din Bucureşti.
13. lvfircea cel Bătrin (1386-1418) - unul tlin cei mai <le
scamă domnitori ai Tării Româneşti. Prin luptele din 1394 (Rovinc şi Argeş). 1396 (la Dunăre), 1387 (pe Ialomiţa?) şi 1400 împotriva ordiilor Sultanului Baiazi<l ll<lerim ( 1389-1402), şi
prin activitatea sa diplomatică, Mircea cel Hătrîn a reuşit să
stăvilească, un timp, pe-iinia Dunării, invazia otomană. După
moartea lui, luptele dintre cele două. ramuri ale familiei basarabilor - Dăneştii şi Drăculcştii (vezi, mai departe, sub acest
capitol, nota 24). - luptele dintre chiar membrii aceleiaşi ramure şi împărţirea boierimii în partide care susţin, cu ajutor
extern, pc unul sau pc altul <lin pretendenţi, slăbesc unitatea
politică a ţării, puterea ci de rczist<'nţă împotriva atacurilor din
afară, situaţie de care vor profita sultanul otoman şi regele l:ngariei.
·

naţi»

14. Radzt I Basarab, numit şi Radie Vod1i Negrtt - domnitor al 'fării Româneşti între anii 1374 (?) 7 i 1384 (?), marc ctitor
·de mănăstiri (Tismana, Cozia, Cotmcana ş.a. încep a fi zidite
sau sînt terminate în zilele lui), considerat de tradiţia cronică
rească şi populară ca descălecător al Tării Româneşti.
15. Dan Voie,Jod, sau Dan al II-Zea - domnitor intermitent
între anii 1420 şi 1431, nu cstp, aşa cum crede Odobescu, fiul lui
Mircea cel Bătrîn, ci fiul lui Dan I, deci nepot al lui l\Iircea cd
·nătrîn, însă din ramura Dasarabilor-Dăneşti.
·16. l\Iănăstirea Bistriţa păstrează .mai multe suvenire de la
banul Preda Basarab, fi:ul <lvornicului Pîrvu, care era frate cu
banul Barbu, de\·cnit monachul Pahomie, şi, între altele, acel frumos engolpio11 de aur şi de smalt, despre care am vorbit mai sus
şi care poartă, încxergaluidesmalturivcrzişialbastre alternate, o
inscripţiune amintind asemenea şi pc monachul Pahomie, .unchiul
-lui..Cuvintele acestei. inscripţiuni sunt, traduse pe româneşte: <-Au
făcut acest panaghiar (sa.u icoană ,a Maicii Domnului) robii lui
Dumnezeu monachul Pahomic şi jupînul Preda, marele ban, la
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anul 7029, [1521),>. -Acest frumos obiect de .nrtă e format din
două tipsii rotunde, ca de şase centimetri în diametru, ce se deschid pe balamale. Partea convexă sau capacele înfăţişează, pe o
faţă, Adormirea Maicii Domnului, încrustată pe argint aurit;
pe cealaltă, chipul M:întuitorului înconjurat cu flori săpate în argint şi suflate cu smalt roşu, verde şi albastru. Partea concavă sau
interiorul are: pe o faţă, pe Maica Domnului cu Christos prunc în
braţe, încrustată între patru heruvimi aripaţi, cu o rugăciune în
limba slavonă şi o bordură de flori gravate împrejur; cealaltă
faţă reprezentă o lucrare şi mai complicată. Exerga e ocupată de
inscripţiunea citată; cercul din centru încinge un pătrat ce figurează o galerie cu doi stîlpi de aur, boltită a jour, în fundul căria,
format de convexitatea tipsiei, se vede figurat în smalt în glafuri (c/iampleve 1) un ospăţ de îngeri. Porţiunile de cerc ce rămîn
împrejurul pătratului sunt ocupate de patru figuri de serafimi şi
de prooroci, gravaţi pe foaie de aur şi acoperiţi cu un strat translucid de smalt verde. Această delicată şi frumoasă lucrare, cu
totul bizantină ca stil, chiar de ar fi executată în Italia, şi-a pierdut în multe locuri smalturilc sale, mai ales pc cele roşii. Un engolpion de acclaş fel, dar mult mai stricat încă, se află la Snagov, dat
de jupan Drăghici, la 1431. Arhiereii purtau atirnate de piept
asemeni ornamente, din care se mai găsesc şi în tezaurul sinodal
de la l\foscva. - Ctirf ile banultti Preda Basarab, în Revista româ11ii < pe111m ştiinţe, litere şi arte>, t <omul> I, pag. 730 (ii. Od.).
17. lni;cripţie în slavă veche. ~iteştc: Văwes,mie Gospodne.
Crucea cu care iucepe inscripţia este unul din semnele convenţiou.tlc în diplomatica feudală din ră.:ăritul Europei.
18. Vezi, în Notele ediţiei de faţă, sub titlul Doamna Chiafna,
noto. I!:).
19. Pătraşcu cel Bun - Domn al Tării Româneşti între anii
1554 şi 1557.
20. Pecetia gospod (v. sl.): pece_tea domnească.
21. Vintil,, Vod,i de la Slatina, sau Vlad Voievod, sau Vlad
Vintilă Voievod, unul din numeroşii coconi ai lui Radu cel l\Iare
1 clia-mplever (fr., în gravură): a dimina amm1c părţi ·dintr-o
lucrare, p1:ntru a scoate în evidenţă altele. \'czi, în volumul al
Ii-lea al acestei ediţii, la Glosar, <il.AF.
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(1494-1508), ocupă, sprijinit de boierii Graioveşti, scaunul Ţării
între anii 1532 şi 1535.
22. Inscripţie în &lavă veche. Citeşte: Vladati.
23. Imperari (lat.): A stăpîni, a conduce.
24. •Vlad marele Voievod cel Bătrîn ... pe care l-au ajuns moar·
tea la satul Băltenii» este Vlad Dracul, astfel supranumit pentru că
era cavaler al Ordinului Dragonului (distincţie feudală maghia•
ră) ; a domnit în Ţara Românească, - fără deosebită glorie, înclinînd cînd spre regele Ungariei, cînd spre sultanul otoman, - între anii 1436 (sau 1437) şi 1446. Lui Vlad, cavaler al Ordinului
Dragonului, îi datoreşte ramura Basarabilor, descendenţi din
Mircea cel Bătrîn, numele de partidă - Drăcuieşti.
25. Vladislav, sau Vlaicu, <,Voivoda Transalpinus, Banus de
Zeurino et Dux novae plantationis Terrae Fogaran (lat., •Voievod
transalpin, ban de Severin şi duce al noului ţinut al Ţării Făgăra
şului$), fiu al lui Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364) şi,
prin Anca, sora sa vitregă, cumnat (nu socru, cum scrie Odobescu)
al ţarului sîrb Ştefan Oroş al V-lea (1355-1371), domneşte în
Ţara Românească, sub suzeranitatea formală a regelui Ungariei,
de la 1364 (nu de la 1360, cum scrie Odobescu) pînă la 1374(?);
este primul voievod român care se războieşte cu turcii (în 1367 sau
1368), ctitor al primei mănăstiri muntene - Vodiţa (şi, probabil, al mănăstirilor Tismana, Cotmeana, Prislop şi Gura Motrului), - şi erou al dramei istorice Vlaicu Vodă de Alexandru
Davila.
26. Acest Vlad tVoivoda Basarabiae et comes Severini$ (lat.,
<<Voievod al Basarabiei1 şi comite al Severinului~) nu este ~fiul•
lui Mircea cel Bătrîn, ci, probabil, un boier înrudit cu Basara•
bii; el a fost instalat pe tronul Ţării Româneşti după lupta, pierdută de Mircea cel Bătrîn, de la Argeş (1394), şi a stăpînit, un
timp (pînă pe la sfîrşitul anului 1396), se presupune, o parte
din teritoriul ţării. De la Argeş, la 28 mai 1396, emite actul de
închinare către regele Poloniei, Vladislav Iagello (1377-1434),
către soţia sa Hedviga şi către toţi urmaşii lor. Unde va fi stat
Mircea cel Bătrîn în răstimpul acestor doi ani? Cnii istorici presupun că în Oltenia, ipoteză· care altora li se parc greu de admis,
Româneşti

1

Numele vechi al feudei domnitorilor Basarabi.
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de vreme ce Vlad este şi ocomite al ScverinuluL1. Mai plauz;ibi!t,
pare retragerea lui la vechea cetate de scaun de la Cimpulung, sau
chiar în posesiunile de dincolo de munţi, în Almaş sau în Făgăraş.
'l:l. Unui scriitor, da, cititorul ~totdauna ii ţinc seamă cînd
dînsul nu abuzează de răbdarea lui~, dar unui adnotator o asemenea <,urmare~ ii poate aduce, din partea cititorului iscoditor,
care doreşte să îmbine plăcerea lecturiicu instruirea, numai necazuri, - de la care, vai, ar fi fericit să se poată eschiva cu gr.:i.ţi,1
seri itorului.
De aceea, şi pentru acest cititor, notăm aici că pînă la 1431,
cînd jupan Drâghici, - <,stolnic~. - di'i.ruieşte un engolpion (,locaşului de păstrare Vintilesc~, singurul domnitor \'intilă, - sau
Vlad, Vladislav şi Vlaicu, - care ar fi avut răgazul să illlprumute,
prin danii mai substanţiale, numele său mănăstirii Snag-ov
este Vladislav sau Vlaicu Vodă (1364-1374). Cellalt Vlad,
uzurpatorul lui Mircea cel Bătrîn tntre anii 1394 şi 1396, nu e
de crezut că ar fi putut face danii importante în timpul scurtei şi,
probabil, neliniştitei lui domnii.
Cît priveşte anul în care a fost edificată biserica şi măn;ls
tirea de la Snagov şi numele ctitorului uneia. şi al celeilalte, nu se
pot da astăzi informaţii mai puţin ~îndoioase~ decît acum
aproape un veac. La ce ştia Odobescu s-au adăugat hrisoave, care,
fără să. dezlege taina originilor, o fac poate mai ispititoare pentru
istoricii moderni. Într-unul din aceste hrisoave, datînd din 1414
sau 1,t15, Mircea cel Bătrîn întăreşte ~rugătoriului Domniei-mele,
popei kyr Lazăr de la Snagov, un sat numit Ciulniţa, care este pe
Buzll.u, cc l-au adus fratele Domniei-mele, jupan Stoica, măn;ls
tirii mele de la Snagov~. Fi-va acest ~mănăstirii mele,> cheia enigmei cc-nvăluie originile Snagovului? Istoricii, plectn<l de la obiceiul fouclalului domnitor de a socoti ale sale toate cite erau alo
ţării, ezită să-i atribuie lui Mircea ctitoria Snagovu!ui şi presupun că mănăstirea, ca şi biserica, au fost ctitorite înainte de 1386.
Ipoteza aceasta rll.mîne, pînă la proba contrarie, cu documentul
peremptoriu <•a mină~, singurul adevăr ... «îndoios,>,
28. în textul de bază: scorbure nemâiestrit.
29. Bisericuţa de la Turbaţi, - sat în apropierea Bucureş
tilor, la nord de lacul Snagovului, - a fost construită, presupun
specialiştii, ln timpul domniei lui l\;Iatei Basarab, deci pe la ju-
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mMaten secolului a.l XVII-iea. Pînă. în 1812 a fost centrul unei
de maici. Dărlmîndu-se chiliile, maicile au fost duse
la mănil.stirea Ţigăneşti, iar biserica a devenit schit şi metoh al
mănăstirii Snagovul.
30. Probabil Mihai Racot·ifti, în două rlndurl domniter
asupra Ţării Româneşti, prima. oară între anii 1730 i,i 1731, a
doua o-arlL între anii 1741 şi 1744.
31. Vladislst1 Voievod, sau Vladislav al 11-lea - ~Domn al
toatei ţări Ungrovla.hiei t (mai puţin ţinuturile Almaşului şi
:Făgilraşului, posesiuni pe care fancu de Hunedoara, regele Unga•
dei, i le retrage, în 1452, ca unuia ce nu-l ajutase ln b!tilia de la
Varna - 17-1~ octombrie 1448 - !mpotriva otomanilor), a domnit intre anii 14-47 şi 1456, murind, cum spune cronica, .de sabie,
in Tkşon (vesi 9i naraţiunea Mihnea Vodli cel Rtiu, cap. I - lvlii,HJli).
31. I.Meu MMer ates Will - adică tdin Wilh (Weiderstadt)
· -ptcto.- 911ab, celebru prin picturile sale din altarul bisericii de
la Tiefenbronn (Germania), considerate de specialişti ca.' primo
manifestAri remarcabile ale realismului tn pictura medievală.
83, H<ms Sc1mchleinn - nu ScltMhlein, cum stă scris tn
ambele ediţii antume ale eseului Ctteva <WtJ la Snagov, - pictor
suab, a. pictat, - !n aceeaşi biserică din Tiefenbronn, ln care a
tucrat, cu vreo treizeci de ani înainte, Lucas Moser, cîteva scene
de pe altarul principal.
34. Matei Basarab - Domn al Ţării Române,ti vreme de
peste douăzeci de ani, între 1633 şi 1654, ~om fericit preste toate
rlomniile aceii ţări, nemtndru, blînd, dirept om de ţară, harnic
la războaie, aşea netnfrînt şi nespăimtntat, cît poţi să-l asameni
cn mari oşteni ai lumii~, scrie cronicarul moldovean Miron Costin
(1633-1691). Acestei lapidare caracterizări, dezvoltată de Alex•
andru Odobescu în paginile următoare, într-un admirabil
portret, trebuie să-i adăugăm, de dragul adevărului, că thărnicia
la războaie~. doci nevoinţa de a ţine tn leafă o mare oştire (de
mercenari) pentru a se putea opnnc incerclrilor nesăbuite ale lui
Vasile Lupu, ambiţiost1l Domn nl Moldovei, de a-l scoate din
!'!Caun, şi grelele hiruri către Poartă, l-au făcut pe altminteri vred.
nicul Domn muntean să ducă o politicii. fiscal! apăsil.toare, caro
a agravat sărăcia ţărănimii.
măaăstiri
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35. Antiohia - ore.ş pe ţărmul asiatic 111 1IeJiteranei, vcehe eapitală a Siriei şi unul dintre cele mai mari oraşe ale Imperiului Roman de Răsărit, devenit, oda.tă cu dezvoltarea Bisericii
Grientale, centru al unei eparhii conduse la lnceput de un eplecop.
iar · mai tlrziu de un patriarh.
36. «DepaYte-i Griva de iepure I 1> - <.Să zice cind nu putem
ajunge la onrece şi cînd nu se aseamănă un lucru cu altul.• (lor•
4ache Golescu citat în Iuliu A. Zanne, Proverbele rom,inilor.)
37. Mirua Vodă - supranumit «Ciobanul&, pentru d
in
tinereţile sale ar fi fost negustor de oi, şi nu pentru că «vădea 1)
fire sălbatică o, cum scrie Odobescu în naraţiunea ,viihnet1 Vo,Z.i
ed Rău, - a fost fiul Voievodului Radu cel Mare (vezi nota următoare) şi, în două. rînduri, Domn a.I Ţării Româneşti, prima
oară între anii 1545 şi 1554, a doua oară iJltre anii 1558 şi 1559.
38. Radu Vodă - supranumit de către diecii lui de cancelarie şi, mai apoi, de cronicari <tCel Mare», deşi obiceiul de ase duce
în fiecare an să sărute mina sultanului nu-i prea îndreptăţeşte
acest titlu, purtat de viteazul voievod Ştefan al Moldovei - estt:
un Basarab descendent din ramura Drăculeştilor; a domnit asu- pra Ţării Româneşti patrusprezece ani (între 1494 şi 1508), <lin
care şapte i-a petrecut «în cea mai mare slăbiciune a. puterilor
salet, suferind atît de grav de podagră, incit trebuia să fie purtat
de subţiori şi «pus în rădvan & pentru a putea fi dus «din loc în
loc~- Singurele lui merite deosebite sînt ctitorirea hisericiil fle
la mănăstirea Dealul, de Ungă Tîrgovişte, - unul din cele mai frnmoase monumente de artă feudală. din ţară, - şi tipărirea Litwghier1dui .r.lavon, lucrare începută în zilele vieţii lui, în anul 1508,
_prin osîrdia călugărului sîrb Ma.carie, in prim.a tiparniţă instalată.
pe pămintul patriei noastre.
39. Dacă mănăstirea şi biserica de la Snagov nu sint considerate de Odobescu, şi pedreptcuvint, ctitorii ale lui Vlad Ţepeş,
probabil că. nu-i atribuie acestui domnitor nici cetăţuia de la
Poienari, deşi tustrele sînt numite, aici, <<clădiri ale lui», a<.I ică
ale lui Ţepeş Vodă, într-adevăr, mica cetate de la Poienari nn a
fost zidită din dispoziţia lui Vlad Ţepeş, ci numai refăcută, 1

Nu a mânăstirii, cum lasl să se înţeleagă Odobescu 1n naraMihnaa Vodă eel Rău, cap. al Il-lea - Ci1rtea de Argeş,

ţiunea
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- i<prefăcut.'I.,> ar zice Odobescu, - în timpul domniei lui. Edificarea ei c9Le, după opinia istoricilor, anterioară chiar ~înteme•
ierii+ Ţării Româneşti, fiin<i, probabil, opera Cavalerilor Teutoni,
aduşi ln Transilvauia de regele Andrei al II-loa, în 1211, pentru
apărarea graniţelor sudice alo Ungariei.
40. l?adie cel Frumos - frate şi uzurpator, cu sprijin otoman, al lui Vla<i Ţepeş, a fost ele două. ori Domn al Ţării Româ•
neşti, mai întîi între anii 1462 şi 1473, apoi, dteva luni, din iarna
anului 1473 pînă. în primăvara anului 1474.
41. i·lad al V-lea - supranumit <,cel Tînăr>>, sau Vlăduţ
- fiu al lui Vlad al IV-iea Călugărul ( 1482-1495) şi al celei de a
doua Doamne a s,1.lc, Maria, călugărită Evpraxia, a fost frate
vitreg domnitorului Radu cel l\lare (1494-1508). La moartea lui
Radu cel 1\-hre, Vlăduţ era nevtrstnic - avea doar patrusprezece
ani. El va ocupa tronul Ţării Româneşti, cu sprijinul otomanilor
şi al boierilor Craiove~ti. abia în 1510, după alungarea din scaun
a lui Mihnea Vodi\, zis <•cel Rău~ (vezi, tn volumul de faţă, naraţiunea cu acelaşi nume). şi va domni <<un an şi 9 luni şi jumătate~.
pînă la t23 ghcnarie • 1512, cînd, după cum se citeşte pe lespedea
ce-i acoperă mormîntul do la Mănăstirea Dealul, venind Domn,
tot cu ajutor turcesc şi tot cu sprijin Craiovesc, 1,Io Basarab Voievod,,, - adică Neagoo Vodă, - şi «fiind luptă, au tăiat capul lui
fo Vlad Voievod, în cetatea Bucureşti+, <•supt un păn, adaugă
cronicarul.
42. Film·et - episcop al Rîmnicului între anii 1780 şi 1792,
mitropolit al Ungrovlahiei între anii 1792 şi 1794. <·Popularitateat
numelui său «prin rn,lnă.stirile ţării~ se datoreşte în mare parte
operei de traducere şi tipărire a mineelor.
43. Ilarion -- (1777-1845) - episcop de Argeş între anii
1820-1823 şi 1828-1845.
41. Iosif I Scuastias - episcop do Argeş între anii 1793 şi 1819.
45. Ace,;te nechibzuite mercmetisirt călugăreşti de morminte
şi picturi, - pc care Odobescu. prins în păinjenişul opiniilor cronicăre-;;ti, defăimătoare, despre Vlad Ţepeş, nu le apreciază pe măsura
patimii sale arheologice declarate, - au păgubit, probabil, istoria
Ţării Româncştideclouădocuruentcunice, pentru pierderea cărora
rn1 ne poate despăgubi imaginea ridiculi a generaţiilor de preoţi
F.nagovcni. c{dcîncl 111 picioare, plini ele cuvioasă răzbună-
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toare gravitate, f<piatra lui Ţepeş t, - •pentm vecinică pedeapsă,
ori pontru izbăvirea nenorocitului său suflet.~. - fără a şti că
lespedea ascunde nu mormîntul vajnicului domnitor.ci, aşa cum
au arătat cercetările mai recente, o simplă groapă. preistorică,
cu cioburi de ceramică şi oseminte de cal.

III
O DOAMNA REA ŞI VN DO/J/.V BC:N

I. Manoil Panselinos - pictor şi călugăr grec
din Tesalonic, trăitor pe la sfîrşitul veacului al XI-iea şi începutul
celui de al XII-iea, considerat ca întemeietor al şcolii de pictură
bizantină.

2. Partea do jos a trupului e
3. Idem (n. Od.).

tăiată

de o

fereastră

(n. Od.).

4. Grafie chirilică. Citeşte: Io Mircea Voievod.
5. Portretul acesta este, în mod cert, al lui :Mircea Ciobanul
(Domn al Ţării Româneşti între anii 1545-1554 şi 1558-1559),
dar Mircea Ciobanul, după cum am arătat în notele la Scene istorire
din cronicile româneşti, nu este fiul lui Mihnea Vodă cel Rău (Domn
al Ţării Romf~ncşti între anii 1508 şi 1510), ci al lui Radu cel Mare
(1494-1508).
6. Grafie chirilică. Citeşte: Io Petm Voic1•od.
7. Grafie chirilică. Citeşte: Io Rmfa Voie,•oă,
8. Grafie chirilică. Citeşte: Io Mircea Voievoă.
9. Inscripţie slavonă. Citeşte: G<os>P<o>diia l{iejna =
Doamna Chiajna.
10. Vlad Voievod - fiul lui Vlad al V-lea, <,cel Tînăn, sau
Vlăduţ (vezi, mai sus, sub cap. al Ii-lea - Îndoieli asnpra ctito,iii, nota 41), a domnit în Ţara Românească, intro anii 1530 şi
1532. ,Scalda~ din c:i.ro i s-a tras moartea nu parc să fi fost, - cel puţin aşa pretind cîţiva istorici, - consecinţa unei nevinovate plăceri şportive, ci a unui chef fără măsură, căci nevladnicul
domnitor Vlad s-a-necat cu cal cu tot.
11. Deşi cu cîteva rînduri mai nainte, Odobescu, conştient
de lacunarele, - pe vremea sa, - ~cunoştinţe ... genealogice asupra Domnilor pă.mtntcni~. părea să se nnulţumească" numai cu
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enumerarea portretelor domneşti de pe pereţii bisericii ele }a Sna..gov, ~în ordinea în care se aflăt, iatl•l atras, ID ultimele patra
alineate, de ispita adeseori amăgitoare a ipotezelor. Dacă, ID.
ceea c.i priveşte naraţiunile istorice, stabilirea corespondenţelor
dintre adevărul documentar şi ficţiunea literară, mai bine zis
dintre starea civili a persoanei-Or istorice şi starea civilă. a personajelor e o chestiune extrinsecă, aici, aflindu.ne pe terenul istoriei
propriu.zise, deci nemaiavînd de•a face cu personaje, ci cu persoane,
stabilirea filiaţiei lor reale, a adevărului documentar, se impu·ne
ca o chestiune intrinsecă. Este ceea ce încercăm să facem în rîn•
durile ce urmează, nu mai nainte înslde a preciza că nu considerăm
drept terori• ale lui Odobescu filiaţiile stabilite de el pe baza
cunoştinţelor genealogice, - lacunare, - proprii tuturor istori•
cilor timpului său, şi de-a atrage atenţia cititorului asupra
frazei dn zadar ne vom sili a lumina cestiuni asupra cărora lipsesc
acum orice datine pozitive•>, care, formulată în 1861 sau
1862, sprijină. cu lncă un argument observaţia relativă. la caracterul
literar, în intenţia lui Odobescu, al celor două tscene istorice o.
După cum am spus ln nota generalli. asupra tscenelor isto•
rice», Mircea Ciobanul, domnitor al Ţării Româneşti Intre anit
1545-1554 şi 1558-1559, şi soţia sa Chiajna (1525 i'-1600 i') au
avut trei coconi: 1) Pelru, domnitor ln Ţara Românească, sub
numele de Petru cel Tinăr, între anii 1559 şi 1568; 2) Radu, dom-nitor cu numele al Ţării Româneşti în 1591, numit şi revocat de
Poarta Otomană într-un interval atlt de scurt incit nici n-avu
timp să.-şi ia tronul în primire: 3) Mircea, nedomnitor.
Petru cel Tînăr (pe care Odobescu U confundă cu Petru Şchio
pul, fiul lui Mircea sin Mihnea Vodă cel Rău, domnitor al Moldo-vei între anii 1574-1579 şi 1585-1591, căsătorit cu o greacă,
Maria Amirali, şi, după moartea acesteia, cu o Irina Circaziana,
.zisă şi *Botezatu) a fost căsătorit - la 16 ani I - cu Elena Che,..
povici şi a domnit, sub oblăduirea mamei sale, cu care a !mpărţit
de altfel şi necazurile exilului. Cit despre Tudori/11, nu toţi ist~
ricii slnt de părere că a fost fiica. lui Petru cel T!năr. căci, se spune,
Domnul s-a căsătorit la 22 august 1563, şi tn ianuarie 1564 venea
pe lume Tudoriţa ... Care va fifost adevlruH Numai Doamna Elena
U va fi cunoecut ..• Istoricii, ştiind că ln mai 1564 Elena Cherepovk:i
părăsea pentru totdeauna Ţara Românească., lntorcblda-se ID
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Ardeal, presupuu «aeînţe!egerit între noră şi .apriga. soacril. •
Chiajna.
Să .~e ocupăm puţin şi do Alexandru Voievod. AceBta a fost„
intr-adevăr, frate mai mare al lui Petru Vodă Şchiopul. deci fiu
al lui Mircea, care, la rîndu-i, era fiu lui Mihnea Vodă cel Rău,
şi a domnit în Ţara Rom;1.nească. Intre anii 1568 şi 1577. Inexistenţa
portretului acestui domnitor pe pereţii bisericii de la Snagov este
explicabilă de vreme ce lă.ca.şul fusese renovat de Petru cel Tînlr
cu caro Alexandru nu era frate, dar pe ca.i·a Odobescu U considera
una şi aceeaşi persoană cu Petru Şchiopul.
12. Za (v. sl.): De.
13. Ot (v. s1.): De.
14. Vezi, mai sus, uota 11.
15. Mircea Vodă. Ciobanul se înscăunează to anul 1545, aşa cum de altfel scrie şi Odobescu, cu numai clteva pagini mai
înainte, clnd încearcă să desluşească identitatea chipurilor pictate
pc pereţii bisericii de la Snagov, - şi nu ~pe la 1550~.
16. Bineînţeles că dacă. Mircea Ciobanul nu este fiul lui
Mihnea Vodă cel Rău (vezi, mai sus, notele 5 şi 11), nu poato fi
vorba nici do icruzimea tradiţională a familiei lui Mihnea cel
Rău,. şi niei de întreţinerea unui spirit de z•endetta, - <duh de
nel:mblînzită. răzbunare ,1, - în ofamilia>> lui Mihnea Vodă ( <,:Mircea Ciobanul - Petru Şchiopuh etc.), cum îşi imaginează, pornind
de la o simplă ipoteză, Alexandru Odobescu.
17. Lupta. a avut loc, într-adeYă.r, la Periş; Mircea Ciobanul
i-a •răzbit cu totul» pe boierii <de price», care aduceau cu ci,
din Ardeal, după moda timpului. un nou pretendent de pripas;
Ud.rişte vistierul şi un alt boier, Teodosie, marele bau, îşi pierdură
capul; dar toate aceste crunte întîmplări medievale se petrec în
anul 1548, nu ln 1552, cum scrie Odobescu, confundind lupta do
la Periş cu aceea care va avea loc la Măneşti, în 1552, luptă din
care Mircea Ciobanul va ieşi înfrlnt, fiind nevoit să.-şi părăsească,
pentru un timp, tronul.
18. Mii.nea Gt-ocul, sa.u Mihail R/Jliu - Domn al Ţării Româneşti între anii 1611 şi 1616. (Vezi, mai departe, şi nota 26.)
19. Vezi, mai sus, nota. 11.
20. A le~andru Lăpuşneanu - iD două -rînduri Domn al Moldovei, prima oară. între anii 1552 şi 1560, a doua oară intre anii
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1564 şi 1568. ,:.\iormanul de capete~ boiereşti trădătoare, - pare-so
la număr, - a fost ~ridicah de Alexandru Lăpuş
nec1.nu în n•Jicmbrie 1564.
21. Acest Radu este eroul intrigii erotice din-naraţiunea
Doam1111, Chiajn,i, fiu al vornicului Socot, presupus otrăvitor al
domnitorului Pătraşcu cel Bun (1554-1557).
22. Toate inscripţiunile mormîntale de la. Snagov, pe care
le-am reprodus româneşte, sînt scriso tn limba)lavonă (n. Od.).
23. l\l-i!me.a Tmcitul, sau Mihnta al II-lea - strănepot al
lui Mihnea Vodă cel Rău (1508-1510) - a domnit în două rîn•
duri în Ţara Românească, prima oară intre anii 1577 şi 1583, a
doua oară între anii 1585 şi 1591. Dupli. a doua mazilire, fiindu-i
frică si nu fie asasinat de stă.pinii lui de la Sublima Poartă, trecu
la mahomedanism, primind în administrare, sub numele de
:.'\Iehemct-bei, sangiacatul de Nicopole. De aici porecla •Turcitul o.
24. Petru Cercel - talentatul şi cultivatul fiu al Voievodului P:Ltraşcu cel Bun (1554-1557), una din cele mai interesante personalităţi ale veacului ale XVI-iea românesc - a ocupat
scaunul domnesc al Munteniei între anii 1583 şi 1585.
25.11:Ii!iai Viteazul- <Noievod al Ungrovlahiei < 1593-1601 >,
al Ardealului <1599-1601> şi al Moldovei <1600-1601>11,
unul din cei mai iluştri comandanţi de oşti din istoria. patriei
noastre, .,bărbat ales şi vestit şi lăudat prin frumuseţea trupului
său, prin virtuţile lui alese şi felurite, prin ... dragostea cătro
patrie, îngăduiala către cei asemenea, omenia către cei mai de jos,
dreptatea către toţi deopotrivă, prin sinceritatea, statornicia şi
dărnicia ce împodobea mult-lăudatul său caracteu (N. Bălcescu).
26. A le.xandrn Cocom.il - domnitor al Ţării Româneşti între
anii 1623 şi 1627, instalat, la vîrsta de numai 12 ani, în scaunul
domnesc din Tîrgovişte, prin intervenţia la Poartă a tatălui său,
Rad1, ,Wilmea, el însuşi Domn al Munteniei, între anii 1611-1616
şi 1620-1623, şi al Moldovei, între anii 1616-1619 şi 1623-1626.
27. A lcxandr-it Iliaş - domnitor fără istorie in istoria Ţării
Romăneşti dintre anii 1616-1618 şi 1627-1629, a
moştenit
soarta modestă a tatălui său, Iliaş Voievod, care n fost căftănit
şi mazilit într-un interval de timp atît de scurt, lncît nici n-a avut
răgaz s-ajungi pină la Bucurc;iti.

uouă.sprcz,xc
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28. ~Împăratul prooroc 9 este David - rege al Israelului îo
secolul al X-lea î.e.n.
29. Fa1Jar - numele unei mahalale (cartier) din Constantinopol, locuit:1 tn majoritate de mari negustori şi cămătari greci,
l">..,ntru acest alineat, vezi, sub titlul Doamna Chiajna, nota. 21.
30. Prcspon sau P1'espa - reşedinţă episcopală în Bulgaria
.Yecbe.
':11. lmpăraţii Com11eni, şase la număr - lsac, · Alexis 1, Ioan;
l\fanoil, Alexis al II-lea şi Andronic - au ocupat tronul imperial
din Constantinopol între anii 1057 şi l 185.
32. Orest sau Udri1te Ndsttwel - cumnat şi bokr do taină
al domnitorului l\Iatei Basarab (1633-1654), cărturar de seamă
al Ţării Româ.neşti, - ~slovesnic şi a toată destoinicia şi înţe
legerea harnic~, cum ii caracterizează mitropolitul Varlaam al
Moldovei, - a sprijinit acţiunea de introducere a tiparului to
1\-Iuntenia, a colaborat la traducerea Cazaniei de la Govora (1642),
- unul din cele mai preţioase monumente ale limbii literare
româneşti din veacul al XVII-iea, - şi a <lat prima versiune româ~
ncască. a ,romanului» religios llarlaam şi Joasa/.
33. Vasile Litpu (1593-1661) - (corn cu hirea înaltă. şi împărătească mai mult <lecit domnească~. cum îl caracterizează cronicarul Miron Costin (1633-1691), a ocupat scaunul Moldovei
intre anii 1634 şi 1653. Domnia lui, zbuciumată şi de ambiţia-i
nesăbuită care-l îmboldea să ocupe şi tronul Ţării Romf\nc,1ti, şi de
numeroasele năvăliri prădalnice ale tătarilor, a fost totuşi rodnicii.
tn fapte memorabile. Vasile Lupu este ctitorul mai multor biserici
şi mănăstiri din ::\foldova, printre care biserica Trei Ierarhi, - unul din cele mai frumoase monumente de artă feudală. rom,lnească, - şi biserica mănăstirii Golia, ambele tn Iaşi. ln timpul domniei lui, cu ajutorul mitropolitului din l\icv, Petru l\Iovilă, este instalată în mănăstirea Trei Ierarhi prima tiparniţă
Jiu :Moldova (1641), iar în apropierea mănăstirii se deschide
...,şcoala cca mare domnească•>, numită mai tîrziu c\.:\cademia
domnească.,>, distrusă de un incendiu în 1724.
34. Tim1,ş Ilmilniţchi - fiu al hatmanului zaporojean Ilo;;dao Hmilniţchi (1593-1657), - eliberatorul Ucrainei de sub
ocupaţia Poloniei, - şi ginere al domnitorului Vasile Lupu_ (1652),
el însuşi hatman al cazacilor zaporojeni; a murit în anul 1653,
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tn urma unei rlni clpltate pe clnd

apăra, ln fruntea a 9000 de
cazaci, cetatea. Sucevei ele oştile uzurpatornlui Gheorghe Ştefan,
care va ocupa tronul Moldovei lllceplnd chiar din anul detronării
lui Vasile Lupu (1653).
35. Latineasca ln versuri DII Jtie de ruşine (n. Od.).
ln Art11 ponică, - poem didactic al scriitorului clasic francez Nicolas Boileau Despreaux (1636-1711), - versul .citat&
de Odobescu se citeşte:
tL8 latin, dans lss mols, brave l'hcnnltett!t,
adică, pe româneşte: <,Latinul, ctnd vorbeşte, nu ştie de ruşine~.

IV
POEZIA TRECUTULUI

ŞI

POEZIA FOAMEI

I. (digore Ghica - în două rlnduri Domn al Ţ11rii
prima oară intre anii 1660 şi 1665, a doua oară
între anii 1672 şi 1673.
2. Magazin istoric pentru Dacia - prima colecţie de studii
şi documente istorico a lării Române;:ti, apărută întro anii
1845 şi 1847, din iniţiativa şi sub redacţia lui August Treboniu
Laurian (1810-1881), profesor de filosofie la Colegiul Naţional
din Bucureşti, şi a lui Nicolae Bălcescu (1819-1852).
Studiul lui Nicolae Bălcescu, Postelni&1, Costandin Cafltacuzi,w, a fost publicat, prima dată, cu un adaos de documente,
în Magazin istoric pent,u Dacia, tomul I, 1845, pag. 380-411.
3. Radu Leon - domnitor al Ţării Româneşti între anii
1665 şi 1669. mazilit de Poarta otomană în urma «amestecături
lor>> (intrigilor) cantacuzineşti.
4. Antoni;i din Popeşti - domnitor cu numele al Ţării Româneşti, între anii 1669 şi 1672, căci, în timpul lui, stlp!nirea efectivă a treburilor politice era în mina familiei boiereşti a Cantacu•
zinilor.
5. Powstirea, cu titlul Cimstlffltin postelnicul (Cantacoein),
a fost publicată în Calmdar geografic, istoric şi littWar de D. Bolintineanu şi A, Zanne. <Bucureşti>, Tipografia Statului, 1861,
pag. 1-30.
Româneşti,
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6, Ni&clas MalBManche (1638-1715) - orator ,;i filosof francez idealist. Aversiunea lui faţă. de poezie, - ca, de altfel, şi faţă
de lingvistică şi de istorie, - era proverbială.
1. (fr.) - Astăzi e cea mai plăcută zi din lume
Pentru a călări pe pămînt şi pe apă.
8. Vezi, sub titlul Doamna Ckiajna, nota 21.
9. Alexandru AmiYas - cărturar grec, originar din Smirna,
tr/1.itor în prima jumătate a secolului al XVIll-lea: a fost priminterpret al regelui Suediei Carol al Xii-lea (1697-1718) tn timpul şederii lui forţate ln Imperiul Otoman (1709-1714), după
infringerea de la Poltava (1709), apoi biv-vei sluger ln Moldova.
Alexandru Amiras este autorul unei •autentice istorii a lui Carol
al XII-iea, rege. al Suediei, în timpul şederii sale ln Turcia, care
dură cinci ani şi trei luni t, scrisă ln greceşte şi tradusl de un anonim în limba italiană, şi tălmăcitor din române.,te ln greceşte,
la iniţiativa domnitorului Grigore Ghica (1726-1733), al unui
corpus de cronici cuprinzînd istoria Moldovei intre anii 1662 şi
1730.
10. (gr.) - citeşte: diptycha.
11. (gr .) - citeşte: triptycka.
12. Antonio Francesco Gori (1691-1757) - arheolog italian,
autor al unui monumental studiu asupra tezaurului de vechi
diptice consulare şi eclesiastice, intitulat Thesa:wus vetermn
dyptickorum (lat., TB.taurul vBchilM diptice).
13. Radu Gr,ceanu (secolul al XVII-iea) - <•logofătul*• autor al unei cronici care cuprinde evenimentele pehocute în Ţara
Românească între anii 1688 şi 1714, - deci timpi:ol domniei lui
Constantin Brîncoveanu, - şi colaborator la. traducerea Bibliei
numite <<de la Bucureşti~ (1688) - unul din cele mai lnsemnate
monumente din istoria limbii literare româneşti.
14. Constantin Brfne-0v1Janu - domnitor al Ţării Româ.u,~şti
intre 1688 şi 1714, vestit în anii vieţii lui prin averea. fabulo:i.si
pe care-o aduna.se, avere pe care a folosit-o pentru încurajarea
culturii (tipografii şi şcoli) şi pentru edificarea. şi renovarea. mai
multor mănăstiri, biserici şi palate (mănăstirea de la Hurezi,
biserica Sfîntul Gheorghe-Nou din Bucureşti, mănăstirea din
RtmniQJl Sărat, palatul de la Mogoşoaia etc.), considerate astăzi
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printre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii feudale
din Ţara Românească.
15. <•Timpii fanariotilon -'- adică epoca istorici în care
domnitorii nu mai erau aleşi, fie şi formal, de boieri, dintre ~boierii
de ţară-•>, şi confirmaţi de Poartă, ci erau 1m111i{i de sultan, dintre
înalţii demnitari otomani de origine greacă. (din Fanar), şi acceptaţi de c,boicrii de ţară·> - se-ntind, in istoria Ţării Româneşti,
intre anii 1716 şi 1821 .
16. Şcrl,an · Cantacu.,;ino - domnitor asupra Ţării Româlieşti '.intre anii 1678 şi 1688, renumit în istorie prin fiscalitatea
excesivă cu care a împovărat <,ţara•>, adică pe oamenii de rînd,
şi prin orientare:i. filo-austriacă pc care a dat-o politicii sale externe după marea înfrîngcre suferită de ordiile otomane în ·bătă
lia de sub zidurile Vienei (1683).
17. Au repir.,sse (fr.): - Lucrat cu ciocanul, prin ciocănire.
18. Mihai Şttfie - Domn <<fanariot•> al Ţării Româneşti, numit de Poartă în anul 1783, mazilit în 1786.
19. (gr.) - citcştt-: Fila;·etos archicreos - pe româneşte: Filaret arhiereu t.
20. (gr.) - citeşte: dramia 850 ţ <Nanos> chrisoclzos - pe
romtl.tleşte: 850 dramuri ţ <Nanos> aurarul.
21. Antim frircan:1 (? - 1716) - mitropolit al Ţării Româ.•
ncşti între anii 1709 şi 1716, vestit meşter tipograf, sprijinitor
al dezvoltării tiparului, - in timpul lui se tipăreau, în mănăs
tirile Ţării 1'omf111cşti, cărţi liturgice pentru îndepărtata Georgie,
- autor al unor <didahii ~ sau predici bisericeşti, celebre prin
vigoarea lor pamfletară, îndreptate împotriva. luxului şi năravu
rilor corupte.
22. (gr.) - citcşlc: Ortodo:ros omologia - Mărturisirea dreptei credinţe.
23. (gr.} - citeşte: Psaltaion - Psaltire.
24. (gr.) - citeşte: Proskynitarion ttt agite orus tze Atl1anos
- PmscM11itar al Sfintiilui J.,fante Atos.
25. Ioan Comnen 1\1alfodos - cărturar grec, adus în Mol.
dova de Vokvodul Gheorghe Duca, probabil in a doua domnie
(1668 - 1672), ca dascăl pentru beizadea Constantin (domnitor
între anii 1693 şi 1695), profesor de ştiinţe fizico-matematice Ia
Academia de la Sfîntul Sava din Bucureşti (1679) - s-a stins din
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·viaţ.i.-ca

mitropolit al Drlst,elor (Bulgaria), după ce fusese un t.imp
clfoglr la -Muntele Atos, sub numele monahal Ierotei.
26. Daniel < Teodor> excudit. A 11110 1694 (lat.): <Această
tavă >a făurit<-o> Daniel Teodor. în anul 1694.
27. Vă dni (v .sl.): În zilele.
28. Sibicfol - ~de-jos~ şi <<de-sus~ - numele a două vechi
sate din regiunea Ploieşti, situate în apropierea locurilor pe unde
se petrec înttmplările din ~basmul bisoccanuluh (vezi, to volumul
al Ii-lea al acestei ediţii, sub titlul Pse11do-cynegeticos, capitolele
al X-lea şi al Xl-lea),la origine aşezări secuieşti, renumite prin
depozitele de chihlimbar galben-vineţiu.
29. Provenţa - p,,ovence - provincie însorită în sudul medi•
teranean al Franţei, renumită prin clima sa uscată şi prin culturile
de mii.slini, portocali, duzi şi viţă-de-vie.
30. Rhombus: calcan - peşte de mare teleostean, cu corpul
romboidal, pe cap cu numeroase tubercule conice, cu botul scurt,
gura oblică şi foarte extensibilă, pc spate de culoare brună, stro•
pită cu pete negre şi albe, pc burtă alb, foarte căutat pentru carnea
lui .:tlbă şi gustoasă.
31. Deci'tlms Jmzi11s Juvcnalis - poet satiric latin, născut
in jurul anului 60 al e.n., mort la o vîrstă fqarte înaintată, probabil în anul 140, din a cărui operă ne-au rămas doar şasesprezece
satire; în satira a patra, - Rhomlms, - poetul ironizează senatul roman, devenit, sub principatul lui Domiţian (81-96). mai
mult senat al cuiniei imperiale, decît al imperiului.
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Nota. eăitat'Ului
Scene istorice din eron-icile ~ i
<Prefaţa ediţiei din 1860>
<Prefaţa ediţiei din 1886>
?.:Lihnea-Vodă cel Rău - 1508-1510

I

:Măneşti

ll Curtea de Argeş
Cotmea:na
IV Sibii
D;oa.lWla Cbiaina - 1560-1568
I Mormintul
li Nunta
Ill Fuga
IV Pustnica
Clteva ore la Snagov
I Pînă la minăstire
II îndoieli asupra ctitorii
III O Doamnă rea. şi un Domn bun
IV Poeeia trecutului şi poezia foamei
Note

m
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92

103
104
'61
H6

J20
125
)'3}

l38
J49
162

175
185
199
218
237
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