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PREDOSLOVIE
De-amu, dac\ soarele [i-a pr\p\dit b\rb\]ia e bine.
Cum s-ar zice, pot ie[i `n cerdac. Uite-a[a! {\d pe acel
scaun me[terit de stolerul Mihail [i `ndr\gesc din ochi
m\linul r\s\rit la poalele pridvorului. Mun]ii Vrâncioaiei `[i vars\ r\coarea, sihla alb\stre[te v\zduhul,
trage cugetul de mân\ s\-[i caute tihna.
Irra! P\catele mele! Stârcu]ele mi-au ru[inat florile.
Se cheam\ c\ mâine trebuie `ns\n\to[it gardul cu uluci
tinere. Gardul gr\dini]ei [i nevrednicul de mine suntem
vârsteni, `mplinim prin voin]a Celui de Sus la Sân
Chietru [aptezeci de ani. Pe dumnealui l-a betegit veninul p\mântului, pe mine o pârdalnic\ de v\t\m\tur\
tare c\poas\ [i harnic\ dobândit\ `n vremea pojarului
de la 1820... Ne sprijinim unul pe cel\lalt [i, s\ nu
vorbesc cu p\cat, o mai ducem. Dup\ umbra conacului
s-ar cuveni s\ fie ceasurile cinci. Slugile `[i cerceteaz\
hodina prin chilii, Nicul\i]\, ucenicul meu, ispite[te
pe[tii iazului cu o râm\ [i un bold `ndoit, cercând a-i
am\gi. Am `n fa]\ cartea p\rintelui Ilarie, la dreapta
un cof\iel cu ap\ rece scos din inima p\mântului [i
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gavanosul cel mititel cu dulcea]\ de zmeur\ crescut\ sub
ziduri. Taina amestecului mi-a `ncredin]at-o chelarul
Dionisie `n ziua când Domnul l-a chemat s\ dea socoteal\ pentru bucatele de frupt h\p\ite pe ascuns `n postul
Pa[telui. Când Cel de Sus va porunci s\-i bat la por]i
pentru aceea[i netrebnic\ isprav\, voi `ncredin]a-o [i
eu ucenicului.
Oh, p\c\tosul [i poftalnicul de mine! Iar am sc\pat
o chic\tur\ `n om\tul b\rbii! `ncaltea, [tiu c-o s\-[i râd\
Nicul\i]\ prin unghere.
Afl\, frate cetitorule, c\ acea carte ce se g\se[te `n fa]a
mea are o istorie lung\. La anul 1711 t\tarii au n\v\lit
hult\ne[te la ceas de noapte asupra sfintei M\n\stiri a
Domni]ei. Cuvio[ii c\lug\ri s-au ap\rat cu furca `ntr-o
mân\ [i crucea `n cealalt\, dar ascu]i[urile paginilor au
biruit. Din toat\ suflarea m\n\stirii n-a r\mas decât
un ucenic nevârstnic. El a scos de sub anteriul p\rintelui Ilarie, cuprins de flac\r\, aceast\ carte. Cine a trudit
s-o `ntocmeasc\ r\mâne o tain\, a[a c\, având `ng\duin]a domniei tale, frate cetitorule, o voi pune pe seama acelui c\lug\r asupra c\ruia s-a g\sit.
Cum a ajuns `n bibliotichia boierului Alecu Florescu, tot o tain\ r\mâne. Rânduiala c\r]ilor mi-a `ncredin]at-o bunelul conului Alecu mie, nevrednicului Pahomie,
cel robit pântecelui, de `ndat\ ce-am deprins [tiin]a
buchiilor la [coli]a din târgul Foc[enilor. Trebuie s\-]i
spun, frate cetitorule, c\ sunducurile boierilor Flore[ti,
mari iubitori de [tiin]\ c\rtur\reasc\, ad\postesc opt mii
de c\r]i care se cer cercetate [i `ngrijite cu dragoste. {i
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mai trebuie s\-]i spun c\ dintre toate, osebit o `ndr\gesc
pe cea asupra c\reia a trudit pana p\rintelui Ilarie.
Amarul de vreme care s-a c\l\torit i-a betegit scoar]ele,
negrea]\ cernelii s-a stins, pergamentul e pe moarte,
umbletul degetelor a [ters slovele pe la col]uri.
Chibzuind c\ faptele cele bune n-au prea f\cut pui
`n chilia mea, am hot\rât dar\ s-o a[tern din nou pe
hârtie trainic\, dup\ tipicul buchiilor latine[ti. Ieri, la
vremea când zorelele `nchideau ochii de somn, a venit
s\ m\ `ntrebe de s\n\tate boierul Vasile Alecsandri.
I-am spus gândul care m\ pa[te [i dintr-o dat\ ochii
dumnealui [i-au sporit lumina bucuriei.
Cartea p\rintelui Ilarie, dup\ cum vei binevoi s\
afli, ostene[te s\ `nf\]i[eze mâna `ntins\ de valahi rubedeniilor primejduite dincolo de hotarul ]\rii. Vei afla,
de asemenea, frate cetitorule, chipul celui târg al Bucure[tiului supus ciumei [i focului iscat de necredincio[i,
r\fuielilor dintre megie[i, c\ci dumnealor, drag\ Doamne, numai pe malul Dâmbovi]ei pofteau s\ se p\ruiasc\!
Pân\ `n anul Domnului 1601 cetatea de scaun a fost
m\run]it\ de unguri, t\tarii hanului de la Crimeea [i
turcii lui Sinan Pa[a care au ras pân\ la temelie M\n\stirea Sfintei Troi]e. Când s\ zic\ bie]ii gospodari Doamne-ajut\, s-au repezit s\-i dea palanca la p\mânt Simion
Movil\ al Moldovei [i [leahticul Ion Potocki de Potok.
Turcii din Giurgiu repede [i ei `ntre dou\ somnuri
s\-[i ia partea, dup\ care a pogorât Bator Gabor al ungurilor cu o[tenii s\ culeag\ ce-a mai r\mas. Nu s-a uscat
bine zid\ria ctitoriilor noi c\ r\zmeri]a seimenilor a
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ales piatr\ de piatr\. {ase ani dup\ isprava aiasta peste
cetatea Bucure[tilor s-au ab\tut ciuma, foamea, turcul
[i t\tarul. {aisprezece ani au trudit gospodarii s\-[i `nt\reasc\ trupul [i cugetul când iar\ calc\ acea blestemat\
cium\ care a pustiit cetatea cu des\vâr[ire. Când s\
prind\ târgul din nou cheag, s-au ab\tut oleac\ nem]ii
s\ jug\neasc\ negustorimea... D-apoi seceta din 1718,
`nso]it\ de cium\? D-apoi jaful turcului de la 1738,
semnul unei noi ciume? Treizeci [i trei de mii de suflete
[i-au dat sfâr[itul `n acel an! D-apoi altele care au urmat?
{i iar\[i Bucure[tii [i-au sp\lat obrajii, au chemat `napoi
verdea]a [i râvna de a `n\l]a m\rturii pentru viitorime.
C\l\torind pe drumurile Apusului `mpreun\ cu
logof\tul de tain\ Radu Andronic, vei vedea l\ca[ele
papista[e. Al\turi de acele catedrale, turlele mitropoliei
din Bucure[ti ]i se vor p\rea [i[tave, Biserica Scaune o
mogâldea]\ acolo... Nu cârni din nas, [i nu judeca, rogu-te, cu p\cat. Arat\ `ng\duin]\ ctitorilor valahi, c\ci
asemenea zidiri s-au `n\l]at `n vremi tulburi, sub domnii scurte, când petica neagr\ de mazilire a capugiului
poposea des pe umerii voievozilor.
Nu râde v\zând c\ gospodarii târgului `[i podesc
uli]ele cu grinzi de stejar, [coala cea mititic\ de la Sfântul Gheorghe Vechi s\ nu-]i stârneasc\ zâmbetul. Iar
dac\ se va `ntâmpla s\-]i colbuie[ti `nc\l]\rile pe uli]ele
strâmte ale Bucure[tilor de la acea vreme, dac\ glodul
le va necinsti, alung\ sudalma de pe limb\, scutur\-le
[i p\[e[te mai departe.
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Vod\ Brâncoveanu, `n dragostea sa pentru ctitoriile
`n\l]ate dup\ gustul p\mântenilor, târgove]ii, me[te[ugarii, negu]\torii [i dasc\lii [i-au `ngropat o f\râm\
din suflet `ntre zidurile Bucure[tilor, c\rturarii, opincarii [i boierii credincio[i neamului au asudat sânge.
Lor m\ `nchin!

