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Sofia, fiica lui Rostopcin, acel guvernator al Moscovei
devenit celebru pentru cã a ordonat incendierea oraºului
la sosirea armatei lui Napoleon, în 1812, a venit la Paris,
cu familia, în 1817. Avea pe atunci 18 ani. S-a cãsãtorit
cu Philippe de Ségur, fiul Marelui Maestru de Ceremonii al
lui Napoleon, el însuºi general în armata imperialã în timpul campaniei din Rusia.
În 1857, la vârsta de 58 de ani, a devenit bunicã ºi
de atunci a scris poveºti pentru copii. Timp de ºaisprezece
ani a publicat o serie lungã de scrieri literare care, de
peste un secol, sunt citite ºi recitite de generaþii de copii
ºi reprezintã una dintre operele monumentale ale literaturii universale destinate tinerilor.

Câteva precizãri

Este necesar sã prezentãm aici, pe scurt, subiectul
cãrþii „Hanul Îngerul pãzitor“, ale cãrui personaje se
regãsesc ºi în cartea de faþã. Iatã, pe scurt, întâmplãrile:
Doi copii sunt gãsiþi la marginea unui drum de soldatul Dérigny, întors dintr-o campanie militarã. Mama
lor murise, iar tatãl, arestat ca dezertor. Impresionat
de povestea tristã a celor doi copii, dar ºi de cuminþenia lor, soldatul propune hangiþei de la „Îngerul pãzitor“ sã aibã grijã de ei pânã se va întoarce el. Hangiþa,
o tânãrã vãduvã, ºi sora ei mai micã, Elfy, acceptã cu
plãcere, deoarece hangiþa nu avea copii ºi pentru cã
cei doi le deveniserã dragi din prima clipã.
Generalul Durachin, un conte rus, trece pe la han
ºi se ataºeazã de hangiþe ºi de micuþi. Întâmplarea
face sã aparã la han ºi tatãl lor, eliberat dupã un an
din închisoare. Ce bucurie pe copii! Totul se sfârºeºte
în mod fericit, cu douã nunþi: una a tatãlui lor cu buna
hangiþã ºi alta a soldatului Montier cu sora hangiþei.
Naºul nu este altul decât generalul Durachin, care se
simþea atât de bine cu acei oameni cumsecade ºi a
fãcut daruri scumpe mirilor, care nu se aºteptau.

Generalul Durachin

Generalul Durachin revine din Franþa în þara sa natalã,
Rusia, împreunã cu familia francezã Dérigny. O nepoatã a
generalului, doamna Papovscaia, se invitã la unchiul ei,
cãruia îi râvneºte averea, însoþitã de cei opt copii ai sãi,
zgomotoºi ºi neastâmpãraþi. Iritat de aceastã intruziune,
generalul Durachin o cheamã la el pe o altã nepoatã, împreunã cu cei trei copii ai sãi, doamna Dabrovina, pe atât
de bunã ºi de blândã pe cât de rea era sora ei.
Un nobil polonez, Roman Pojarschi, de naþionalitate irlandez, evadat din temniþa une fusese închis pentru complot,
este angajat ca profesor de englezã sub numele de Jackson.
Doamna Papovscaia are bãnuieli în legãturã cu acest profesor ºi generalul Durachin se teme de un denunþ din partea
ei. Fãrã ca ea sã ºtie, el îºi vinde domeniul, unde o lasã singurã, ºi se întoarce în Franþa, împreunã cu cealaltã nepoatã
ºi copiii ei, cu familia Dérigny ºi cu Roman Pojarschi.
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Personajele
 Generalul conte Durachin, 63 de ani, proprietarul domeniului Gromlin, lângã Smolensc (Rusia).
 Dérigny,
 Héléne Derigny, soþia lui,
 Jacques ºi Paul, copiii lor.
 Elfy, sora lui Héléne Dérigny,
 Moutier, soþul lui Elfy, patronul hanului „Îngerul pãzitor”
din Loumigny (Orne).
 Maria Petrovna Papovscaia, una din cele douã nepoate
ale generalului Durachin, mamã a opt copii, dintre care:
 Soniuºca,
 Igor,
 Mitenca,
 Pavluºca,
 Saºenca.
 Natalia Dabrovina, sora mai micã a doamnei Papovscaia,
vãduvã, cu copiii:
 Nataºa, 16 ani
 Alexandr,
 Mihail (Miºa).
 Prinþul Roman Pajarschi, 28 de ani, nobil polonez închis
pentru conspiraþie, evadat din Siberia, angajat de generalul Durachin ca preceptor, sub numele de Jackson,
naþionalitate irlandezã.
 Prinþul Négrinschi, cumpãrãtorul domeniului Gromilin.
 Starostele (nobil rural în Polonia).
 Ifim Vasilievici, cãpitan ispravnic.
 Intendentul ºef de la Gromlin: Semion Ivanovici.
 Vasili.
 Nichita.
 Maºa etc. (22 servitori).
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Capitolul I

De la Loumigny la Gromilin
Generalul Durachin pornise la drum însoþit de Dérigny,
soþia sa ºi copiii lor, Jacques ºi Paul. Dupã primele clipe de
tristeþe, datorate despãrþirii de Elfy ºi Moutier*, feþele se descreþirã ºi toþi se înveselirã din nou, doamna Dérigny lãsându-se ºi ea antrenatã de buna dispoziþie a generalului.
Acesta, deºi îi regreta pe tinerii lui prieteni lãsaþi în urmã ºi
al cãror binefãcãtor fusese, era totuºi încântat sã schimbe
locul, obiceiurile ºi þara. Nu mai era prizonier, se întorcea
în þara lui natalã, Rusia. Luase cu el o familie plãcutã ºi prietenoasã care-i datora toatã fericirea ºi, mulþumit, se alãtura veseliei copiilor. Se oprirã câteva zile la Paris, deloc în
Germania, ºapte zile la Petersburg, oraº al cãrui aspect
maiestuos, uniform ºi sever nu plãcu niciunui tovarãº de
drum, ºi douã zile la Moscova, oraº ce le trezi curiozitate ºi
admiraþie. Ar fi dorit sã mai rãmânã acolo, dar generalul era
nerãbdãtor sã ajungã la moºia lui, Gromilin, de lângã
Smolensc, înainte de venirea gerului mare.
Pentru cã nu exista cale feratã, merserã tot în berlina
comodã ºi spaþioasã pe care generalul o luase de la
Loumigny. Dérigny avusese grijã sã ia suficiente provizii
de mâncare ºi bãuturã, ceea ce dãdea întotdeauna bunã
dispoziþie generalului. Îndatã ce doamna Dérigny sau
Jacques observau cã acesta era încruntat, propuneau o
micã gustare, în aºteptarea mesei copioase de la han.
Acest truc nevinovat avea întotdeauna efect. Totuºi, pânã
la urmã, plictiseala puse stãpânire pe general. Plecaserã
la drum la ora ºase dimineaþa ºi acum era ora cinci seara.
* Elfy, Moutier, Torchonnet sunt personaje din romanul
„Îngerul pãzitor“. (n.red.)
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