
O VÂNĂTOARE ÎN MOLDOVA

F ără a fi fost vreodată în viaţa mea vână‑
tor mare, din ziua venirii mele în Mol‑
dova căutam să iau şi eu odată parte la o 

goană. Nu era încă vremea să‑mi mulţămesc dorinţile 
mele sângeroase, şi de‑abia în august le putui stâmpăra. 
Trei prietini, cu care mă legasem de câteva săptămâni, 
veniră să mă ia; şi după o călătorie aproape de o zi în‑
treagă, mă duseră într‑o familie, a cărei moşie se afla în 
apropierea Carpaţilor şi unde fui primit în chipul cel 
mai îndatoritor.

Dar pentru că trebuia să ajungem la o altă moşie, în fun‑
dul munţilor, spre a fi mai aproape de locul vânătoarei — şi 
o parte din drum era foarte grea pentru trăsură —, stăpânul 
casei porunci îndată să se trimeată înainte, la un loc hotărât, 
caii de călărie trebuincioşi. Bucata de drum până acolo era 
s‑o facem cu trăsura.

Sara şi dimineaţa de a doua zi le petrecurăm în con‑
vorbiri vesele. Precum mi se întâmplase pretutindeni în 
Moldova, aşa şi de astă dată mă simţii numaidecât ca 
la mine acasă. Obiceiul de a chema bărbaţii şi damele 
pe numele lor de botez înlesneşte mult tonul familiar ce 
domneşte în cercurile moldovene: cuvintele cucoane şi cu-
coană ce se pun înaintea numelui sunt singurele forme de 
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politeţă întrebuinţate. Vorbindu‑se însă tot în felul acesta 
şi de cei ce nu sunt de faţă, şi întâmplându‑se adesea ca 
mai mulţi cunoscuţi să poarte acelaşi nume de botez, 
numele acestea sunt supuse la cele mai ciudate operaţii, 
spre a se putea face deosebirea. Din Alexandru se face de 
pildă Sandu, Sandulache, Alecu, Alecache şi Coco. Ioan 
se preface asemenea în Iancu, Iăncuşor, Ioniţă, Enuţă; 
trebuie oarecare bătaie de cap într‑o asemenea adunare, 
până să poţi înţelege de cine e vorba, şi un străin, mai 
ales, greu dobândeşte această deprindere.

După un dejun îmbelşugat, sună în sfârşit ceasul de 
plecare. Afară de noi, cei patru musafiri, numai cuconul 
Grigoriţă1, stăpânul casei, pe care‑l numeam eu mai cu 
înlesnire Monsieur Grégoire, şi vânătorul său luaseră 
parte la drumul nostru. Acest vânător era o fiinţă ciudată. 
Născut în Austria, el alipise pe lângă numele său pe acela 
de Wienerl, de vreme ce orice aminteşte o capitală dă 
totdeauna lucrului oarecare însemnătate. Trupul său cel 
lung, slab şi cam încovoiat de bătrâneţă era vârât într‑o 
haină de vânătoare foarte roasă, cenuşie, cu guler verde; 
o pălărioară tiroleză, cu pene de vultur, pusă îndrăzneţ 
pe urechea stângă, îi acoperea părul cărunt; nişte ochi 
suri, cam holbaţi pe faţa‑i roşie, dovedeau că unui om de 
treabă îi puteau plăcea vinurile Moldovei tot aşa de mult 
ca şi cele austriace; o mişcare a mâinilor, cu totul particu‑
lară lui, te făcea să‑l crezi cam tămâiat.

Ne aşezarăm, ca vai de noi, în două brişte, şi plecarăm. 
Întâi credeam că n‑am s‑o pot duce până la sfârşit. La 
fiecare dintre trăsuri, uşoare ca pana, erau înhămaţi patru 

1 Personaj inspirat, probabil, de prinţul Grigore Cantacuzino 
(1814‑1871), cumnatul lui Wilhelm de Kotzebue (frate al soţiei 
sale, Aspasia Cantacuzino) (n. coord.).
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cai, pe care‑i goneau cu o adevărată furie surugii călări. A 
merge un ceas întreg prin albia seacă a unui râu, pe unde 
abia se cunoaşte drumul şi‑ţi sar pietrele din prundiş în 
cap — asta întrece gluma în acea epocă a vieţii în care 
amintirile tinereţii încep a fi conjugate în plusquam‑per‑
fectum1. Perne, plăpumi, fân şi paie saltă sub tine aşa de 
tare încât te cufunzi tot mai adânc, ridici picioarele în 
sus şi, la urma urmelor, nici nu mai şezi pe partea trupu‑
lui ce a fost dată omului de natură pentru îndămânarea 
sa. Dar te obişnuieşti cu toate şi pe la sfârşitul călătoriei 
eram chiar în stare să mă bucur de priveliştea dimpreju‑
rul meu. Valea pe care goneam era tăiată în două printr‑o 
apă venită din munţi; în dreapta şi în stânga se ridicau, 
acoperite cu păduri, nişte înălţimi care, încetul cu încetul, 
cu cât înaintam, se prefăceau în munţi. De mare interes 
pentru mine, în drumul acesta, era şirul ţăranilor de la 
munte ce se întorceau acasă cu făina şi cu sarea, luate din 
vale, în schimb pe lâna şi brânza de oi. Le încărcaseră 
toate pe caii lor cei mici şi păroşi, care se înşirau adesea 
în număr de 20 până la 30; ici şi colo era şi câte un bărbat 
sau o femeie, călări pe saci; sexul frumos încalecă întoc‑
mai ca noi, bărbaţii. Femeile şi fetele de la munte abia se 
deosebesc de bărbaţi în portul lor; au iţari de lână albă, 
foarte lungi, pe care‑i strâng în mii de creţuri, ca inelele 
unui şarpe; felul acesta de a călări nu este dar de nicio 
greutate pentru dânsele. Am văzut chiar călugăriţe încă‑
lecând falnic ca bărbaţii.

Ţăranii aceştia de la munte sunt de o rasă minunată; 
femeile sunt rareori frumoase, cu atât mai frumoşi sunt 
însă bărbaţii, a căror bunătate şi curăţenie de suflet se 
vede din ochii lor cei mari şi limpezi. Pe lângă aceasta ţin, 

1 Timpul mai mult ca perfect, în limba latină (n. red.).
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cu dragostea Șviţeranului1, la patria lor cea aspră, cu toate 
că nu pot găsi, de obicei, decât în apropierea locuinţelor 
câte o bucăţică de pământ de arat. Mulţi dintr‑înşii do‑
bândesc ceva avere prin creşterea oilor, care află o păşune 
minunată pe aceste înălţimi; ţăranul mai sărac, însă, e silit 
să taie tot lungul iernii lemne pentru proprietar, spre a 
se putea hrăni cu familia lui. Dacă sărăcia îl sileşte să‑şi 
cerce norocul la câmp, nu poate sta mult, dorul îl goneşte 
iarăşi în munţii lui.

La un loc, unde drumul părăseşte albia râului şi se 
urcă pe un deal răpede, ne oprirăm dinaintea unei crâşme 
sărăcăcioase. Mă coborâi cu plăcere din brişcă; mă mânca 
tot trupul, mi se băteau toate vinele şi‑mi simţeam pi‑
cioarele parc‑ar fi fost, fără întrerupere, vârâte într‑un 
furnicar. Caii stăteau gata; mie mi se dete un roib mic 
care‑şi ciulea urechile cu viclenie şi se uita cam chiorâş 
la mine, ceea ce dovedea un caracter foarte puţin plăcut.

—  Monsieur Grégoire, zisei eu, m‑am produs până 
acum cu succes, în deosebitele capitale ale Europei, pe 
deosebiţi cai închiriaţi, dar tot trebuie să mărturisesc că, 
dacă roibul acesta tinerel începe să facă nebunii cu mine 
prin munţi, apoi m‑am procopsit!

Dobitocul însă era blând ca un miel; şi, spre mai mare 
siguranţă, lângă mine călărea un ţăran, care avea poruncă 
să bage de samă la fiecare pas, ca să nu se primejduiască 
viaţa musafirului. Caravana se puse încet în mişcare.

Abia îmi pot aduce aminte de o excursiune mai plă‑
cută. Se înţelege că o mare parte a acestei plăceri era 
datorită societăţii în care mă aflam, dar şi iubirea mea 
pentru frumuseţile naturii mă făcea de la sine vesel şi cu 

1 Elveţianului (n. red.).
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voie bună. Privelişte întinsă nu aveam pe drum, dar cine 
poate simţi farmecul cuprins în cuvintele „singurătatea 
pădurii” mă înţelege. Aici călăreţii se despărţeau în mici 
grupe, aici rămâneam cu toţi împreună, când era cărarea 
mai largă şi, vorbind, săream de la un lucru la altul, pre‑
cum sărea şi râuleţul la picioarele noastre, de pe o pia‑
tră pe alta. Și, pe lângă aceasta, vâjâirea veşnică, tainica 
vâjâire şi tainicul freamăt al brazilor...

În deal, sus de tot, se afla o fântână cu apa cea mai 
limpede; aici ne oprirăm; ne răcorirăm la izvor şi hotă‑
rârăm să ne odihnim puţin, soarele fiind încă sus pe cer.

Pe când stam noi aşa, culcaţi pe iarbă, şi caii păşteau 
în linişte împrejurul nostru, făcui întrebarea dacă tâlharii 
n‑au pus încă mâna pe pădurile aceste minunate şi aflai, 
spre mirarea mea, că o adevărată bandă de hoţi, cu toată 
organizaţia rea a poliţiei rurale, este lucru foarte rar în 
Moldova. Sunt mulţi vagabonzi care, la întâmplare, pri‑
vesc şi hoţia ca un izvor de câştig. Toţi ţiganii care nu 
muncesc pământul fac parte din acest soi de oameni, şi 
numărul lor se urcă la mai multe mii. O călcare a unei 
case boiereşti, sau o întreprindere pornită din spirit de 
asociere este, dar, lucru foarte rar; negustorii însă, ovreii 
şi mai ales călătorii în trăsuri proaste, la care se crede că 
nu se vor afla arme de foc, trebuie să se ferească de a pune 
noaptea la încercare cinstea drumeţilor. În asemenea îm‑
prejurări se întâmplă şi omoruri.

Cel din urmă căpitan de hoţi vestit, care mai trăieşte 
în gura poporului, era Ion Petrarul, şi el îşi alesese tocmai 
pădurile prin care treceam acum, pentru săvârşirea fapte‑
lor sale. Pe aici trăia, cu tovarăşii lui, încă din anul 1834. 
Moşia pe care o părăsisem tocmai era locuită în vremea 
aceea de prinţesa E. Cantacuzino. Casa boierească cea 
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mare nu era încă zidită, şi ea şedea cu copiii ei în câteva 
căsuţe din mijlocul satului. Într‑o zi, năvăliră deodată 
slugile în odaie, strigând:

„Vine Ion Petraru, cu ceata lui!”
Era ziua mare; prinţesa, o femeie care se aflase de 

multe ori în împrejurări grele, nu‑şi pierdu capul şi po‑
runci, înainte de toate, să‑i ascundă caseta în grădiniţa 
de‑alături, şi să cheme totdeodată satul în ajutor. În mo‑
mentul acela, Ion Petraru, în goana mare, năvăleşte cu 
nouă oameni în curte, îi aşază în rând, descalecă de pe 
cal, pune puşca, sabia şi cuţitul la o parte, păstrează însă 
patru pistoale la brâu şi intră în casă. Prinţesa însăşi mi‑a 
istorisit, mai târziu, anecdota cu toate amănuntele. Ea se 
ridică în sus şi strânse cu spaimă pe fiica sa, de 11 ani, 
la piept, când se deschise uşa şi vestitul hoţ se înfăţoşă 
înaintea ei: un om frumos, înalt şi în vârsta matură, în 
care, din pricina feluritelor cingători femeieşti ce le avea 
în portul său de arnăut fantastic, nu se mai cunoştea fe‑
ciorul de ţăran.

— Nu vă temeţi de mine, zise el cu blândeţă şi cu res‑
pect. N‑ar fi fost nevoie să duceţi de‑aici caseta; slugile 
dumneavoastră au ascuns‑o cu prea puţină dibăcie. Eu, 
cucoană, am venit numai să vă văd...

Ce era de făcut? Din pricina escortei celei înspăimân‑
tătoare, care de altminteri sta liniştită în curte, nu puteai 
da afară pe musafirul cel îndrăzneţ. Prinţesa fu, dar, silită 
să sufere toate; ea rugă pe musafir să şadă, îi dete dul‑
ceaţă şi apă, şi începu să vorbească cu dânsul într‑un chip 
foarte firesc; Ion Petraru avu însă bunăvoinţă de a spune 
îndată care era adevăratul scop al venirii sale.

—  Meseria ce mi‑am ales, zise el, nu‑i totdeauna 
cu noroc. M‑am săturat de viaţa asta zbuciumată. Câtă 
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vreme însă nu vor da drumul tatei, ce zace ca zălog, de 
trei ani în închisoare, unde şi‑a pierdut şi vederea, nu mă 
iartă cinstea mea să mă dau pe mâna judecătorului. Ca 
să pun odată capăt lucrului, mi‑a venit în gând să mă rog 
de Măria Ta să‑mi fii mijlocitoare. Căutaţi să dobândiţi 
slobozirea tatălui meu şi iertarea mea totdeodată, şi mă 
întorc în mijlocul oamenilor. Ca vară a lui Vodă, vă va fi 
uşor aceasta, şi fiindcă‑mi este cunoscut obiceiul ce se ur‑
mează la o judecată, am adus şi 1000 de galbeni, pe care 
vă rog să‑i întrebuinţaţi cum veţi crede mai bine, spre a 
grăbi treaba.

Prinţesa nu primi banii, dar îndemnă pe hoţ să iscă‑
lească îndată o jalbă cătră Domnitor. Un scriitor al ad‑
ministraţiei fu chemat s‑o aştearnă pe hârtie. Ion Petraru 
puse degetul pe o cruce însemnată dedesubtul jalbei, cât 
cerneala era încă udă, şi ocrotitoarea sa luă petiţia cu 
dânsa, la Iaşi. Aici istorisi Domnitorului cele întâmplate, 
şi acesta iertă pe vinovat, care nu avea de altminteri pe 
conştiinţă niciun omor săvârşit de el însuşi, zicându‑i:

—  Mergi, fătul meu, şi de acu înainte nu vei mai 
păcătui!

Petraru părea în adevăr că s‑a lepădat de vechile lui 
năravuri, şi intră cu haina lui cea nouă în slujbă la Ve‑
niamin, Mitropolitul de pe atunci. Șase luni de zile se 
purtă cât se poate de bine, dar de la o vreme virtutea îi 
păru grozav de plicticoasă. Deci părăsi într‑o noapte pe 
bătrânul vrednic de respect, fără a‑l prevesti, şi trecu Du‑
nărea. Acolo adună alţi tovarăşi şi curând răsună în toată 
ţara strigătul de spaimă: iar a ieşit Ion Petraru!

De astă dată domnia nu‑i fu lungă: căzu în mâinile 
justiţiei cu cei doisprezece tovarăşi, urmaşi de deosebite 
culori din seminţiile orientale cele mai îndepărtate, şi‑şi 
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sfârşi cariera la spânzurătoare, în anul 1839. Neamul 
acestor genii n‑a mai dat de atunci niciun nume destul 
de însemnat, pentru a fi vrednic de înscris în literatura 
romanelor.

După o mică odihnă, ne suirăm iarăşi pe cai şi aşa 
mă obişnuisem pe şa, încât eu zoream pe tovarăşii mei 
să meargă mai iute şi culesei laudele tuturora. Cu prile‑
jul acesta făcui câteva reflecţii asupra mea însumi. Nimic 
nu‑mi este urât ca băutura, şi nimic nu‑mi place mai 
mult decât îndămânarea. Dacă mă aflu însă într‑o adu‑
nare, unde paharul trece din mână‑n mână, atunci fac şi 
eu ca ceilalţi, şi dacă văd împrejurul meu oameni vioi şi 
veseli, râzând de orice greutate, rabd foarte mult. Cred 
că din ambiţia de a putea istorisi, pe ici pe colo, ce om al 
dracului ai fost, se naşte pornirea ce te împinge la aseme‑
nea întreprinderi neobişnuite.

În chipul acesta merserăm până în fundul munţilor şi 
trecurăm Bistriţa cea limpede şi frumoasă pe nişte scân‑
duri de rupt gâtul, ce poartă aici numele de poduri. Aşa 
ajunserăm în sfârşit pe un mic tăpşan, unde câteva căruţe 
clădite fără artă vesteau că acolo se află locuinţa proprie‑
tarului. Abia în cei din urmă ani au început să se zidească 
case mari pe proprietăţile din Moldova; dacă vede cineva 
cu ce se mulţumeau boierii mai nainte, când veneau să 
petreacă câtăva vreme la ţară, nu‑şi poate stăpâni mira‑
rea; multe case ţărăneşti din Germania sunt zidiri de lux 
pe lângă acestea.

Și aici am fost primiţi cu cea mai mare dragoste. Stă‑
pânul şi stăpâna casei mă strânseră de mână cu prietinie 
şi cerură de mai nainte iertare pentru chipul în care vor fi 
găzduiţi numeroşii lor musafiri în încăperile cele mici, şi 
mă rugară să ţin samă de dorinţa ce aveau de a ne găzdui 
pe toţi cum se va putea mai bine.
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— Cât despre mine, sunt sigur că voi dormi bine, răs‑
punsei eu; drumul până aici e din acele care fac pe om să 
ia o scândură drept saltea...

Amurgul era foarte frumos; ne aşezarăm cu toţii afară, 
pe covoare şi pe perne, şi‑mi lungii picioarele ostenite, 
cu o nespusă mulţumire. În curtea cea întinsă era mare 
mişcare; pădurarii şi puşcaşii din sat începură a se aduna, 
pentru a chibzui unde trebuia ales locul de pândă pentru 
vânătoare. Slugile umblau încoace şi încolo, îndeletnicin‑
du‑se cu pregătirile pentru noapte. Doi băieţi de 6–8 ani 
goneau caii, sub privegherea unui argat. Se frecau puştile 
şi se descărcau unele ce erau de prea multă vreme încăr‑
cate. Câţiva câini se odihneau împrejurul nostru, şi din 
când în când se răpezeau la porcii din sat, care împinşi de 
curiozitate se tot vârau prin spărturile gardului de nuiele. 
Și apoi priveliştea cea frumoasă, veşnic acelaşi lucru şi 
veşnic nou, ca tot ce iese din mâna lui Dumnezeu: dea‑
luri, păduri, Bistriţa, două sate cu bisericile lor simple, 
acoperite cu şindrilă, ferăstraie; toate acestea n‑ar fi putut 
fi aşezate într‑un chip mai pitoresc de mâna unui ar‑
tist. Toţi tovarăşii mei păreau că simt, împreună cu mine, 
frumuseţea acestei seri; şedeam toţi culcaţi şi priveam în 
tăcere înaintea noastră, fiecare stăpânit de gândurile sale.

Astfel o fi trecut un ceas, când intră în cerdac stăpânul 
casei, pe care‑l vom numi după obiceiul moldovenesc, pe 
numele său de botez, cuconu Leon1.

—  Toate‑s rânduite, zise el, am hotărât să batem 
mâine înălţimile Grinţieşului. Pădurarii se pun chezaşi 
că vom găsi ce căutăm.

1 Personaj inspirat, probabil, de prinţul Leon (Lev) Cantacu‑
zino (1818‑1874), cumnat al lui Wilhelm de Kotzebue (frate al 
soţiei sale, Aspasia Cantacuzino) (n. coord.).
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— Și ce căutăm, dacă‑mi daţi voie să întreb?
—  Căprioare, vulpi, lupi, mistreţi, poate din întâm‑

plare şi un râs, dar mai înainte de toate urşi.
— Urşi? zisei eu sărind în sus. Ce fel, sunt şi urşi în 

munţii aceştia?
Toţi începură a râde cu hohot.
— Linişteşte‑te, îmi zise unul din ei, dobitoacele astea 

n‑au înghiţit până acum pe niciun vânător; ne punem 
chezaşi că n‑ai să‑ţi laşi pielea pe aici.

Protestai cu putere în contra prepusului ce‑l deştep‑
tase exclamarea mea fără de voie, despre lipsa mea de 
curaj, şi sfârşii printr‑o improvizare destul de fericită 
asupra plăcerii ce voi simţi, desigur, de a mă afla faţă‑n 
faţă cu o asemenea lighioană.

Cuconu Leon se aşezase lângă noi.
— Din nefericire avem destui urşi în pădurile noastre, 

zise el, şi ţăranii ies cu plăcere când îi chemi la goană, 
fiindcă duşmanul gonit are apoi obiceiul de a lăsa vitele 
lor în pace pe câtăva vreme. Îţi pot arăta îndată o pereche 
din aceşti copii ai munţilor.

El spuse câteva cuvinte unui fecior care trecea; şi peste 
puţin văzui, cu mare mirare, doi ursişori ce alergau slo‑
bozi prin curte, numai cât nişte dulăi de mari.

— Mama acestor dobitoace, pe care slugile le‑au bo‑
tezat Gavril şi Paraschiva, a murit de vreo trei luni de 
mâna mea; am luat orfanii la mine, zise stăpânul casei.

Această faptă milostivă mi se păru foarte mişcătoare, 
dar nu mă putui opri de a întreba dacă odraslele acelea, 
în veselia lor zburdalnică, nu cam au năravul părinţilor şi 
mai şi muşcă pe ici pe colo.

— Stau de obicei în lanţ, mi se răspunse, dar dacă nu‑i 
întărâţi sunt blânzi şi se joacă chiar cu câinii, după cum 
vezi.


