


Grigore Lăcusteanu s-a născut în 1813, într-o familie veche din
Oltenia. Boier de rangul al doilea, primeşte o educaţie aleasă cu
profesori particulari şi dobândeşte cunoştinţe solide de latină,
greacă, germană, rusă şi franceză. La 17 ani este primit în armată
cu gradul de sublocotenent. Este unul dintre primii ofiţeri de carieră
din armata română nou-înfiinţată (1830). Avansează rapid până
la gradul de maior, dar primeşte numirea de polcovnic (colonel)
abia cu câteva zile înainte de pensionare.
După ce părăseşte armata devine preşedinte al Consiliului Ostăşesc
în timpul domniei lui Cuza şi, între 1865 şi 1870, senator al distric -
tului Vlaşca. Se stinge din viaţă în 1883.
Caietele colonelului Lăcusteanu au fost descoperite şi publicate
de nepotul său Radu Crutzescu, în perioada interbelică, dând naş -
tere uneia dintre polemicile celebre ale istoriei literaturii române;
Camil Petrescu pune Amintirile colonelului Lăcusteanu pe aceeaşi
treaptă cu Scrisorile lui I. Ghica sau cu Ciocoii vechi şi noi ai lui
N. Filimon, iar G. Călinescu afirmă că, deşi pentru istoric „valoarea
operei stă în elementul psihologic“, pentru cititorul obişnuit textul
are o „savoare inimitabilă“ datorită naturaleţei exprimării şi pito -
rescului evocării.
Duşman înverşunat al revoluţiei „crailor“, „desculţilor“ şi „vagabon -
ţilor“ de la 1848, Grigore Lăcusteanu relatează evenimentele dintr-o
perspectivă reacţionară şi rusofilă, în răspăr cu avânturile progre -
siste ale bonjuriştilor – o perspectivă acum necunoscută, însă repre -
zentativă pentru nu puţini dintre membrii elitelor vremii. 
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notă asupra ediţiei

Volumul de față este o ediție integrală a amintirilor lui Grigore
Lă custeanu. Textul a fost stabilit în redacția Editurii Humanitas
după cele două caiete manuscrise aflate la Biblioteca Academiei
Române.

Prima ediţie a Amintirilor colonelului Lăcusteanu a apărut în
1935, la Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, sub
îngrijirea lui Radu Crutzescu, nepotul autorului; este vorba, însă,
de o ediție trunchiată. Radu Crutzescu a eliminat „unele puține
frag mente de un caracter prea intim pentru a fi publicitate“ – de
fapt, pasaje uneori mai ample sau capitole întregi. Considerând
că aceste texte sunt relevante atât ca mărturie despre viaţa de zi
cu zi în Valahia secolului al XIX-lea, cât şi ca mărturie istorică,
ediţia de faţă repro duce tot textul manuscrisului, reluând, în acelaşi
timp, în subsol notele primului editor şi, la final, comen tariul
istoric al lui Ioan C. Filitti, care au însoţit prima ediţie. De aseme -
nea, urmând opțiunea – logică – a primei ediții, am redat ordi nea
cronologică a evenimen telor, intercalând materia celui de-al doilea
caiet în cuprin sul celui dintâi.

De asemenea, față de ediția princeps, am reprodus unele
texte de interes documentar de la finalul celui de-al doilea caiet
(foi de zestre și ver suri). Alte texte din același loc, copiate de Gr.
Lăcus teanu, au fost doar descrise în note. Am reprodus în anexă
depoziția lui Gr. Lăcusteanu în fața tribunalului revoluționar cu
privire la rolul său în represiunea din 19 iunie 1848 (după ediția
îngrijită de Sande Vîrjoghe la Editura Porto-Franco, Galați, 1994).



Caietele lui Grigore Lăcusteanu sunt scrise citeț, cu caractere
latine, păstrând unele reminiscențe ale alfabetului chirilic româ -
nesc (pentru redarea fonemelor ă, z, ț etc. – dar inconsecvent; v.
facsimilele din cuprinsul volumului). 

În reproducerea textului am ţinut seama de particu larităţile
de limbă ale autorului. Am menţinut toate formele care reflectă o
pronunţie sau au justificare etimologică (tutulor, daca, adieu, ţarră,
fer, pept, strein sau prepoziţia după pentru locuţiunea prepozi -
ţională de pe etc.). Am aplicat normele ortografice în vigoare, con -
form practicii curente în ceea ce privește editarea autorilor români
de secol XIX. De exemplu, cuvintele care încep cu e, ca eri, eşire
etc., au fost transcrise cu ie: ieri, ieşire; s intervocalic sau înainte
de consoană sonoră a fost transcris z: filozof, dezmierdat, rezbel;
frecvent apare şi s în loc de x, caz în care am optat pentru această
formă: eserciţiu a fost transcris exerciţiu; ş în cuvinte ca acelaş sau
fieşcare a fost transcris şi: acelaşi, fieşicare. Cuvintele care cuprind
grupurile de sunete çe/çi au fost transcrise ce/ci sau che/chi, după
caz; literele chirilice presărate în text au fost redate cu corespon -
dentul lor latin. Am păstrat ca atare alternanţele de genitiv-dativ
feminin singular în -ei şi –ii (paşei/paşii, ţării/ţărei), precum şi
formele duble de plural de tipul timpuri/timpi. Diftongii oa şi oă
au fost redaţi prin ua, respectiv uă: raiaua pentru raiaoa, ziuă
pentru zioă, două pentru doă, dar articolul nehotărât uă a fost
transcris o. Literele ó şi é au fost redate prin diftong: oa, respectiv
ea. U final fără valoare fonetică a fost înlăturat. Am păstrat ca
atare numele proprii (de persoane şi geografice), ca şi expresiile
străine scrise incorect de autor. Acolo unde manu scrisul este ilizibil
am adoptat lecţiunea Crutzescu–Filitti. Am respectat normele de
punctuaţie în vigoare, adăugând uneori linii de dialog în loc de
ghi limele. De asemenea, am urmat normele privind scrierea cu
majuscule (foarte frecvente în manu scris). Cuvintele şi frazele între
paranteze aparţin, desigur, auto ru lui. Atunci când autorul nu îşi
aminteşte date, nume etc., lasă loc liber; am marcat aceste locuri
cu patru puncte. Acolo unde omisiunea unui cuvânt este evidentă,
l-am adăugat între paranteze drepte.

Notele lui Radu Crutzescu sunt marcate cu cifre, notele redac -
torului ediției de față, cu asterisc, iar notele autorului, cu litere.

Ediția de față este prefațată de o introducere de Ion Ștefan
Filitti.

C.J. 
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partea i

Genealogia

Hoc unum in nobilitate bonum, ut nobilibus
impo sita necesitudo videatur ne a majorum
virtute degeneret.
(Una este bună în nobilitate, că impune
celor ce s- au născut nobili îndatorirea de a
nu degenera virtutea strămoşilor săi.)

Acest principiu care aliniază spiritul şi caracterul, dic tează
coborâtorilor nobili că au datoria să îndeplinească fapte
mult mai mari decât oamenii de rând şi, ca să nu se piarză
privile giurile naşterii, să se străduiască să le menţie, deo -
sebindu- se prin practica virtuţilor civile sau militare.

Daca nobleţa nu va sta unită cu virtutea care a pro -
dus- o, dezminte originea şi nu rămâne decât ocară retroac -
tivă pen tru strămoşi.

În sfârşit, dacă nobleţa nu este un merit, este cel puţin
un avantaj, şi orice vor zice doctorii în liberalism, care
afec tează (se prefac) a o mepriza, nu vor convinge niciodată
pe oamenii înţe lepţi şi de merit că este un punct nefolositor
în drumul virtuţii de a se coborî dintr- o familie ilustră.

Nu voi întreprinde a face o istorie întinsă a nobleţii a
pri vi legiurilor şi a luptelor ei, voiesc numai a desemna în
puţine cuvinte copiilor şi nepoţilor mei două lucruri:

a. Memoria şi respectul străbunilor devine totdauna
un izvor de generoase inspiraţii.

b. Să cunoască coborâtorii ei, originea familiei lor, căci
în ţara noastră sunt foarte puţine familii care îşi cunosc
nea mul lor.

Istoria românilor este destulă dovadă ca să constate
neno rocitele evenimente care necontenit au suferit rumânul,



încât niciodată nu s- au bucurat de linişte în timp de o
jumătate de secol; fiind totdauna în băjenii ca ovreiul rătăcit,
grija capi tală a românilor era numai scăparea vieţii, iar
averea şi totul le năpustea în prada întâmplărilor.

Aceste împrejurări lipsindu- mă de documentele familiei
de la o eră mai depărtată şi ca să înlăturez de presu puneri
şi îndoieli, m- am mărginit a începe descrierea nea mului
de la moşii mei1.

Origina familiii Lăcusteanului este română din Bana -
tul Craio vei (Valahia Mică), locuitori din districtul Roma -
naţi, capi tala Caracal.

Moşul meu

Slugerul Matei Lăcusteanu, născut la anul 1740, căsătorit
în Bucureşti cu Catriniţa, fiica slugerului Căzănescu,
proprie tar mare al moşiei Suţa din judeţul Dâmboviţa,
posesor de casă şi prăvălii pe podul Târgului de afară
(uliţa Agenţiei, aşa numită pe atunci2) în faţa Sfântului
Gheorghe Vechi (fosta Mitropolie). Rangurile şi posesia
proprietăţilor sale se constată prin chrisoavele domneşti
ce am în păstrare, şi anume:

Chrisov a lui Constantin Vodă Suţu, leatul 1792, mai.
Chrisov a lui Alexandru Constantin Vodă Muruz, cu

leat 1793, august 19.
Chrisov al lui Alexandru Ioan Vodă Ipsilant, cu leat

1797, sept. 20, prin care arondă drepturi (privilegiuri) sus-zi -
sei proprietăţi văduvei soţiei sale, Caterina Lă custeanca.

Chrisov a lui Constantin Vodă Hangerliu, cu leat 1798,
sep t. 6, prin care face danie de posluşnici şi scu teşte casa
de taxă, tot văduvii soţiii sale.

1) Vezi comentariul, p. 300. 2) Actuala Calea Moşilor, numită o
vre me uliţa Agenţiei de pe urma Consulatului francez instalat acolo.
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Chrisov a lui Alexandru Vodă Niculae Suţu, cu leat 1819
sept. 24, constatând aceleaşi privilegiuri.

Chrisov a lui Alexandru Constantin Vodă Ipsilant, cu
leat 1803.

Chrisov a lui Alexandru Constantin, cu leat […], consta -
 tând aceleaşi privilegiuri de mai sus.

Moşul meu Matei Lăcusteanu au avut trei fraţi (surori
nu au avut).

Întâiul frate 

Vasile Lăcusteanu, cel mai mare frate, clucer mare, caima -
cam (locţiitor) al Banatului Craiovii1, proprietar mare al
moşiei Lăcustenii2 din Mica Valahie, căsătorit cu o greacă
la Constantinopol cu prilejul însoţirii lui Mihai Vodă Suţu
pentru învestitură la leat 1783. Copii au avut patru, trei
fete şi un singur băiet: cea mare, Elena, care au luat în
căsă  torie pe marele clucer Nae Chiotu, din care derivă
fami lia Chioţilor.

A doua, Tarsiţa, căsătorită cu paharnicul Dumitrache
Drugănescu care, după câteva luni desfăcându- se căsă -
to ria, au luat în a doua căsătorie pe serdarul Costache
Cre  ţeanu (po reclit Musujan3) şi din care derivă familia
Creţenilor – Iancu, Ulysse, Costache şi Lina. 

A treia, Sevastiţa, căsătorită cu Cârlova, care au avut
două fete şi un băiat; cea dintâi, Baliţa, care au răpo sat
în etate de ani 20, fiind pătimaşă de rachit, era şi cocoşată;
a doua, Elena, căsătorită cu colonelul Alexandru Flo rescu,
din care derivă familia Floreştilor din Cârloviţa.

1) În 1801, în timpul băniei lui Scarlat Ghica (vezi I.C. Filitti,
Banatul Olteniei şi Craioveştii, p. 106). 2) Lăcustenii din Dolj;
biserica, clădită în 1710 de paharnicul Radu Lăcusteanu, este şi
astăzi în fiinţă. 3) După porecla, contractată din „monsieur Jean“,
dată lui Iancu Creţeanu, tatăl lui Costache. 
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Al treilea, pe Vasilache Cârlova, poet, şi de al cărui
ta lent poetic au scris istoria rumână; voi cita şi eu mai la
vale câteva fragmente din poeziile sale1. 

Au intrat în slujba oştirii române la formarea ei, în
anul 1830 sept., sublocotenent în cavalerie; la anul 1831,
fiind în lagărul Craiovei, s- au bolnăvit de dizinterie; trans -
portându- l în Craiova, au şi murit în luna lui sept., aflân -
du- mă numai eu lângă patul morţii sale, ca cel mai iubit
al său văr şi amic cu care am copilărit. Într-  însul s-au stins
familia Cârlovi, cu Sevastiţa, fiica Lăcusteanului.

Al patrulea copil al clucerului Vasile Lăcusteanu au
fost Mihalache, care au răposat flăcău în etate de 25 ani şi
cu care s- au stins familia clucerului Vasile Lăcusteanu în
linia bărbătească.

Al doilea frate

Moşul meu, slugerul Matei Lăcusteanu, căsătorit cu Catri -
niţa, fiica slugerului Căzănescu, au avut două fete şi un
băiat; pe tatăl meu, Ştefan Lăcus teanu, singurul moşteni -
tor al familiii Lăcustenilor şi pentru care voi vorbi mai la
vale. Întâia fată, Mariuţa, căsătorită cu stolnicul Gligo raşcu
Paladi (moldovean de origină), au avut patru fete: întâia
fată, Sevastiţa, căsă torită cu Antonache Greceanu, copii
nu au avut; cea de a doua, Tarsiţa, căsătorită cu Tudo rache
Costiescu, din care derivă familia Costieştilor; cea de a treia,
Elena, răpo sată în etate de 15 ani de cocinadă (ruyoll); a
patra fiică, Zinca, măritată după un Păltineanu, au trăit
foarte puţin în căsătorie şi s- au despărţit, copii nu au avut. 

A doua fiică a moşului meu, Safta, căsătorită cu sluge -
rul Dinu Pastia, au avut două fete şi doi băieţi; cea mare,
Frusina, căsătorită cu un Costache Cucu, din care derivă

1) Autorul reproduce la sfârşitul manuscrisului poezia Păstorul
întristat, cu unele mici variante.
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familia Cuculeştilor; cea de a doua, Luţa, căsătorită cu
loco tenentul Iancu Giurgiu, are un singur băiat, ofiţer în
artileria română. 

Băiatul cel mare, Tache Pastia, au murit în etate de
ani 30, ofiţer în oştire; cel de-al doilea, Iordache Pastia,
că să  torit cu fata Gorneanului1, copii are numai unul,
Niculae Pastia. 

Al treilea copil al moşului meu au fost tatăl meu, Şte -
fan Lăcusteanu, singurul moştenitor al familiii şi pentru
care voi vorbi mai la vale.

Al treilea frate (al moşului meu Lăcusteanu), stolnicul
Dumitrache Lăcusteanu, căsătorit cu fiica lui Inimărea2,
au avut doi copii: pe slugerul Pârvu Lăcusteanu, căsătorit
cu Elena, fiica clucerului Topliceanu, copii nu au avut;
al doilea copil, o fată alienată şi răposată. Şi la aceasta
se stinge familia Lăcusteanului.

Al patrulea frate (al moşului meu), Şerban Lăcus  teanu,
căpitan de verzişori, necăsătorit, omorât în rezbe lul de la
Comanaa cu turcii, adică contra turcilor (aşa îl găsesc într- o
condică a casei), şi în acesta se stinge familia Lăcusteanului.

Moaşa mea Lăcusteanca

Caterina, consoarta slugerului Matei Lăcusteanu, năs -
cută Căzănească, au avut două surori şi un frate. Una,
Luxandra, căsătorită cu Băjescu3, au avut doi băieţi şi

1) Probabil fiica stolnicului Petrache Gorneanu. 2) Dimitrache
Inimărea, medelnicer. a) Locul rezbelului se numeşte şi astăzi la
Bătaia Mare a Verzişorilor; astăzi acea proprietate aparţine dlui
M. Grădişteanu (n. a.). În aceeaşi bătălie, dată în 1769 între un
detaşament turc care trecuse Dunărea şi un grup de cazaci sprijiniţi
de formaţiunile române, şi- a găsit moartea şi marele ban Pârvu
Cantacuzino. 3) Costache Filipopolitu, şetrar 1810, 1820, zis
Băjescu după a doua soţie, Păuna Bărbătescu, fostă Băjescu. 
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