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CIOCOII VECHI ŞI NOI
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sau CE NAŞTE DIN PISICĂ
ŞOARECI MĂNÂNCĂ

Cuvânt-înainte și note de
Nicolae Manolescu
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Ciocoii vechi și noi (1863) este capul de serie al unui
gen de roman foarte popular în literatura noastră:
acela al declinului clasei boierești din secolul XIX,
uzurpate de arendași. Este romanul care a avut cele
mai multe ediții dintre toate, peste 20. Motivul aces‑
tui uriaș succes, care i‑a făcut pe unii să vorbească de
un prim roman românesc valabil istoricește și literar,
este caracterul paradigmatic al temei. Multe alte ro‑
mane ulterioare vor relua tema, una din cele mai ca
racteristice ale prozei noastre din toate timpurile.
Ciocoii a avut și șansa unui prim personaj semnifica‑
tiv: Dinu Păturică. El este ciocoiul vechi. Despre acela
nou va scrie Duiliu Zamfirescu, trei decenii mai târziu:
Tănase Scatiu. Romanul lui Filimon n‑a mai conținut
finalul propus. A rămas totuși în memoria literară ca
acela care a pus piatra de temelie la o temă esențială
a istoriei societății românești.
Nicolae Manolescu

Capitolul I
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Dinu Păturică
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Într‑o dimineaţă din luna octombre, anul 1814, un june
de 22 de ani, scurt la statură, cu faţă oacheşă, ochi negri plini de
viclenie, un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus, ce indică
ambiţiunea şi mândria grosolană, îmbrăcat cu un anteriu de
şamalgea rupt în spate, cu caravani1 de pânză de casă văpsiţi
cafeniu, încins cu o bucată de pânză cu marginile cusute în
gherghef, cu picioarele goale băgate în nişte iminei de saftian,
care fuseseră odată roşii, dar îşi pierduseră culoarea din cauza
vechimei, la încingătoare cu nişte călimări colosale de aramă,
în cap cu cauc de şal, a cărui coloare nu se putea destinge din
cauza peticelor de diferite materii cu care era cârpit, şi pur‑
tând ca veştmânt de căpetenie o fermenă de pambriu ca paiul
grâului, căptuşit cu bogasiu roşu, un astfel de june sta în scara
caselor marelui postelnic Andronache Tuzluc, rezimat de stâl‑
pii intrării şi absorbit în nişte meditaţiuni care, reflectându‑se
în trăsurele feţei sale, lăsau să se vază până la evidenţă că gân‑
direa ce‑l preocupa nu era decât planuri ambiţioase, ce închi‑
puirea lui cea vie îi punea înainte, şi obstacolile ce întâmpina
în realizarea lor.
În momentul acela, uşa scărei se deschise şi se arătă înain
tea junelui un arnăut îmbrăcat numai în fir, cu pistoale şi iata
gan la brâu şi cu tătarcă roşie blănită cu vulpe nafé. Mândrul
albanez, fără să privească cât de puţin pe bietul june ce‑i făcea
temenele2 până la pământ, strigă cu voce de stentor:
1
2

Pantaloni (n.a.).
Complimente turceşti (n.a.).
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— Ioane, trage butca boierului la scară!
Vizitiul, dupe ce plesni de câteva ori din bici şi mai făcu
câteva marafeturi, prin care voia să arate abilitatea ce avea în
meseria sa, trase butca la scară.
Nu trecu mult şi se auzi paşii cei leneşi şi gravi ai marelui
postelnic, ce cobora scara cu o cadenţă simetrică. Junele, a cărui
atenţiune era aţintită la cea mai mică mişcare ce se petrecea,
auzi şi el acest zgomot şi, cu un aer în care se vedea foarte
curat neliniştea, ridică de la pământ două cutii cu păstrăvi şi
câteva găini; apoi vârî machinăliceşte mâna în sân şi scoase
un plic sigilat, iar după ce îşi strânse fermeneaua la piept şi‑şi
luă caucul din cap, lăsând să se vază o căpăţână rasă peste tot
şi numai în creştet cu vreo câteva fire de păr, luă o poziţie
umilitoare şi aşteptă sosirea boierului.
În fine, postelnicul apăru în scară îmbrăcat cu antiriu de
cutnie ca guşa porumbelului, încins peste mijloc cu un şal
de Ţarigrad, cu işlicul în cap şi învelit până la ochi cu o giubea de
postav albastru blănită cu blană de râs. El zări pe june şi‑i zise
cu gravitatea de boier de protipendadă1:
— Cine eşti, mă băete, şi ce voieşti de la mine?
Junele căzu în genunchi şi, sărutând pulpana antiriului,
răspunse cu o voce lângedă, ce inspira compătimire:
— Să trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani! Sunt Dinu Păturică,
nemernicul fiu al preaumilitei voastre slugi, treti‑logofăt Ghinea
Păturică, fostul odinioară vătaf de curte al înălţimei‑voastre.
— Ei bine, spune‑mi ce vrei de la mine?
— Am o scrisoare de la tata către preacinstitul şi de bun
neam obraz al măriei‑voastre.
— Ad‑o‑ncoa, să vedem acea scrisoare.
Junele se apropie de postelnicul ţinând capul plecat până
la pământ şi‑i dete scrisoarea, apoi căzu iarăşi în genunchi şi,
stând în această poziţiune, aşteptă răspunsul.
Boierul deschise scrisoarea şi citi cele următoare:
1

26

De prima clasă (n.a.).

A

C

AR

TE
A

R

O
M

ÂN

EA
SC

Ă

„Preamilostivului şi de bun neam al meu stăpân, cu
cea de slugă supunere mă închin.
După sunta datorie ce am, ca un supus credincios viu
a cerceta despre fericita şi mie foarte scumpă sănătate
a panevgheniei‑tale, ca, aflându‑o pe deplin, să mă bucur
din rărunchii inimei mele, căci eu, din mila Domnului,
mă aflu în toată întregimea sănătăţei şi mă îndeletnicesc
cu umilita mea slujbuliţă de sameş, ce te‑ai milostivit
a‑mi da. Am primit preacinstita scrisoare a blagorodniciei‑tale şi cele ce îmi porunceşti le‑am pus în lucrare.
Cele patruzeci lude1 scutelnici: pescari, răcari, vânători
şi dărvari, i‑am împrăştiat în tot judeţul şi crez că, cu
ajutorul lui Dumnezeu şi iuşchiuzarlâcul smeritului tău
rob, curtea blagorodniciei‑tale în scurtă vreme se va împlea de toate cele trebuincioase.
Alta am să te rog, arhon postelnice; fiul meu, înfăţişă
torul acestei umilite scrisori, a ajuns în ilichie şi cu toate
că m‑am silit a‑l învăţa toate iuşchiuzarlâcurile şi marafeturile cu care trebuie să fie împodobit un adevărat
calemgiu, dar nefiind de ajuns toate acestea, îl trămit la
domnia‑ta ca să se mai roadă, să poată ieşi şi el mâne‑poi
mâne la obraze.
Primeşte, milostive stăpâne, două bote cu păstrăvi şi
zece găini crescute şi îngrăşate de mine.
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A panevgheniei‑tale smerită şi umilită slugă,
Treti‑logofăt Ghinea Păturică ot Bucov sud. Saac”

După ce postelnicul Andronache citi scrisoarea, chemă pe
vătaful său de curte şi‑i zise:
— Ia aceste cutii cu păstrăvi şi să le trămiţi colo, ştii tu! Iar
pe ştrengarul acesta de băiat să‑l opreşti în curtea mea şi să
mi‑l faci deocamdată ciubucciu.
La aceste vorbe ale boierului, inima lui Dinu Păturică săltă
de bucurie, şi avea mare dreptate, căci prin admiterea lui în
1

Individe (n.a.).
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Cochii vechi
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Costea Chiorul, priimind biletul lui Păturică despre care
am vorbit într‑unul din capitolele precedente, se îmbrăcă în
grabă cu giubeaua şi, luând după masă un catastih de dare şi
luare, se duse cu mare iuţeală ca să se întâlnească cu com
plicele său.
Ajungând la poarta caselor postelnicului, îşi rădică gulerul
giubelei în sus şi lăsă caucul pe ochi, ca să nu fie cunoscut de
slugile curţii; apoi, după ce aruncă o privire răpede peste toată
curtea şi se asigură că nu l‑a văzut nimeni, intră în galeria
beciurilor de sub case şi de acolo în odaia lui Păturică.
Ciocoiul se afla în momentele acelea răsturnat pe pat şi
absorbit în meditaţiuni; dar cum auzi zgomotul uşii şi văzu
pe Costea intrând, se sculă după pat ca să‑l primească.
— Bine ai venit, chir Costeo, îi zise el cu un surâs silit.
— Bine te‑am găsit, cocoane Dinule, răspunse şiretul
neguţător, compuindu‑şi trăsurile feţei după împrejurare.
— Ia spune‑mi, cum mergi cu alişverişurile?
— După vremi, cocoane Dinule.
— Ştii la ce te‑am chemat?
— Nu ştiu, dar îmi închipuiesc că pentru răfuirea socote
lelor dintre noi.
— Bravo, chir Costeo!… Ai ghicit. Să începem dar!
— Să începem!
Ciocoiul închise uşa pe dinlăuntru şi, scoţând un catastih
dintr‑un sipet, zise lui Costea:
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— Să paravalisim mai întâi condeiele ca să vedem dacă se
potriveşte catastihul meu cu al dumitale.
Costea deschise catastihul său şi citi toate târguielile făcute
de chira Duduca şi de postelnicul. Păturică, văzând că se
potriveşte cu însemnarea sa, zise cu aer de încredere:
— Destul, chir Costeo, nu mai citi că te crez; apoi, scoţând
de sub brâu două hârtii îndoite, zise: Iată foaia de socoteală
iscălită de dumneata; iată şi teşchereaua prin care faci cunos‑
cut că toată marfa vândută ai priimit‑o înapoi prin mine.
— E foarte adevărat.
— Ei, chir Costeo, ia spune‑mi acum, cât o să‑mi ceri la sută
pentru că ai luat parte la acest alişveriş (daraveră) pref ăcut?
Costea începu să‑şi răsucească mustaţa cam pus pe gân‑
duri, apoi, după ce privi pe ciocoi cu un zâmbet perfid, zise:
— Să împărţim pe din două.
— Ce ai zis?… Pe din două?…
— Da! pe din două.
— Dar bine, asta‑i furtişag, nu mai e neguţătorie.
— Ba furtişag, nu glumă; cu deosebire numai că hoţul cel
mai mare nu sunt eu, ci domnia‑ta şi chira Duduca.
Păturică, neaşteptându‑se la atâta obrăznicie din partea
lui Costea, se cam uimi, dar viindu‑şi în sine, zise:
— Ia lasă glumele la o parte, chir Costeo, şi spune‑mi cu ce
te mulţumeşti pentru trebşoara aceasta?
— Am zis o dată.
— Dar bine, măi omule, nu e prea mult? Să‑ţi dau douăzeci
şi cinci la sută.
— E prea puţin, cocoane Dinule. Asta‑i treabă de puşcărie
şi dumneata scapi cu una cu alta, dar pe mine mă dă pân târg
cu capul ras şi mă duce la ocna părăsită.
— Ei bine, fie treizeci; fie treizeci şi cinci!?
— Ştii ce, cocoane Dinule, adu mâna‑ncoa; patruzeci la sută
şi să nu mai fie vorbă.
— Fie precum zici, adăugă Dinu, gândindu‑se la ocna
părăsită.
Fanariotul scoase banii ca să răfuiască socoteala, dar Pătu‑
rică îl întrerupse zicând:
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— Dar bine, despre moşie nu‑mi vorbeşti nimic?
— Asta‑i altă treabă. Dă‑mi lei zece mii ce am cheltuit în
ruşfeturi şi iată zapisul adeverit de măria‑sa şi de hătmănie.
— Dar ia spune‑mi, cui ai dat acele ruşfeturi?
— Am dat, mă rog dumitale bun, lei cinci mii starostii de
neguţători1, ca să nu amâne vânzarea. Am dat lui telal‑başa lei
1.500, ca să nu strige pân toate răspântiile, căci mă temeam să
nu iasă muşterii mulţi, să ne strice chilipirul. E!… am dat za‑
rafului (casierului) de la cochii vechi lei una mie, ca să nu‑mi
facă zădufuri (greutăţi) la numărătoarea banilor; două mii de
lei am dat havaietul mezatului, iară ceilalţi cinci sute i‑am dat
bacşiş iamacilor şi calemgiilor. Fă acum socoteală şi vezi.
— Bine, fie precum zici. Adu şaptezeci pungi de bani şi za
pisul moşiei.
— Bucuros, bei‑mu. Şi pe dată îi numără banii, dându‑i şi
zapisul în mână.
— Acum să vorbim despre celelalte două moşii ale postel
nicului ce se vând mâne la cochii vechi.
Costea scoase orologiul şi, văzând că arată 4 ore turceşti, zise:
— Pe mâne, cocoane Dinule, căci e cam târziu şi mă ia streaja.
— Dar unde ne vom găsi mâne?
— La cochii vechi.
— Bine.
A doua zi era să se facă mari vânzări prin mezat. Starostea
de neguţători venise foarte de dimineaţă la stărostie şi, ca un
bun amploiat ce era, îşi pusese în regulă hârtiile tuturor ob‑
jectelor ce erau să se vânză în acea zi. Neguţătorii ce compu
neau consiliul stărostiei erau aleşi dintre lipscani, giuvaergii,
argintari şi cojocari subţiri, oameni cu cunoştinţe speciale
despre preţul objectelor ce se vindeau la mezat.
În ziua aceea erau puse spre vânzare mai multe moşii, între
care figurau şi cele două ale postelnicului Andronache Tuzluc;
1
Starostea de neguţători era ales dintre boierinaşi; el prezida adunarea
neguţătorilor ce formau pe atunci cochii vechi sau Trib de Comerţ şi avea
dreptul să poarte barbă (n.a.).
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