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Stejarul 

din Borzeºti*

fost odatã un timp pe când Molna ºi Prutul nu
fãceau hotar între trei þãri surori, pe când bou-
rul moldovenesc era singur stãpân pe o þarã

largã, îndemânaticã, locuitã de un popor ager ºi drept-pãmân-
tean. De pe atunci deci ºi pânã în zilele noastre, rãmas-a vorba
din tatã-n fiu, cum cã un joc de copii se încinsese odinioarã pe
ºesul Trotuºului, nu departe de satul Borzeºti, sub un soare
frumos de primãvarã. În douã tabere era despãrþitã ceata co -
piilor: una înfãþiºa tabãra tãtarilor, ce se prãvale de la munþi;
cealaltã era tabãra Moldovenilor ,sub comanda lui ªtefan, un
copilandru cu plete blonde, cu ochi albaºtri gânditori ºi cu
inimã cutezãtoare. Cel dintâi era fiu de þãran, cel al doilea, fiu
de domn.
Ei însã se jucau la un loc pe iarbã verde, în rãcoarea aeru-

lui, sub stãpânirea dreaptã a soarelui de primãvarã. ªi ambele
tabere înarmate pânã-n dinþi cu puºti de soc, cu sãbii de ºin-
drilã, cu suliþi de trestii, se bãteau amarnic între ele de clo-
coteau vãile Trotuºului ºi se speriau toþi graurii din tufãriºuri.
Iar comandanþii cãlãri pe fugari aprigi de nuiele, alergau când
la aripa dreaptã, când la aripa stângã a oºtirilor înºirate, ºi-ºi
îmbãrbãtau soldaþii în luptã.

* Subiectul acestei novele mi-a fost istorisit de Vasile Alecsandri,
proprietarul moºiei Borzeºti. (n.a.)
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A þinut cât a þinut bãtãlia nehotãrâtã, dar în sfârºit copilul
cel cu ochi albaºtri gânditori, care avea darul de a se rãzboi,
moºtenit de la tatãl sãu, învinse pe tãtari, prinse pe Hanul lor,
pe neastâmpãratul Gheorghie, ºi-l legã de un stejar bãtrân,
martur de cea dintâi izbândã a viitorului Domn.
Apoi toþi hatmanii ºi cãpitanii lui ªtefan se adunarã împre-

jurul stejarului ºi prinserã sã judece pe Hanul tãtãresc, unii
pentru vreo minge furatã, alþii pentru vreo cetate de hârtie
dãrâmatã, tot fapte rele ce nu puteau fi iertate; iar bietul Han,
cu ochii plecaþi în jos, îºi aºtepta osânda abia stãpânindu-se
de râs. În sfârºit, ªtefan, dupã ce ascultã pãrerea mai marilor
oºtirii sale, zise cu sprâncenele încreþite:
– Porunca Domniei mele este sã-l spânzuraþi de creanga

cea de sus, ca de pildã ºi altor neamuri!
Apoi nenorocitul Han fu legat cu frânghie de subsuoarã ºi

ridicat pe creangã în sus în salvele puºtilor de soc ºi în
strigãtele de bucurie ale oºtenilor învingãtori. Joc nebunatic,
copilãresc, la care soarele, în mãreþia lui, se uita zâmbind, el
care vãzuse multe altele pe coaja noastrã pãmânteascã!
..................................................................................................
Dar, o Doamne, ce se aude?... Ce clocot aduc apele

Trotuºului de sus în jos?... Un vifor se stârneºte, de puterea
cãruia se leagãnã în aer micul Han tãtãresc, ºi pãmântul
prinde sã se clatine ºi sã sune parcã s-ar fi rãsturnat stâncile
cele mari de la obârºiile Trotuºului. Iar în timp ce ªtefan ºi
întrega lui oºtire stãteau nedumeriþi de vuietul ce se apropia,
în timp ce micul Ghorghie, în braþele vãzduhului, se gândi la
cei ce-s spânzuraþi aievea, deodatã se vãzu o ceatã
nenumãratã de adevãraþi tãtari venind în goana mare a cailor
spre dânºii... ª-atunci... vai!... toþi copiii, cuprinºi de groazã,
apucarã la fugã care-ncotro, uitând pe micul Ghorghie care,
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atârnat de creanga stejarului, zâmbea încã în nevinovãþia lui,
neºtiutor de urgia ce-l ameninþa. Da!... el zâmbea încã... dar
atotvãzãtorul soare încetã a zâmbi, cãci în acel moment o sutã
de sãgeþi, o sutã de suliþi se înfipserã în trupul lui. Cerul se
posomorî, frunzele ºi crengile copacului pãtate de sânge
copilãresc se clãtinarã înfiorate.
Treizeci de ani au trecut dupã aceastã întâmplare, ºi micul

ªtefan, schimbând sabia de lemn pe platoºul de oþel, se urcã
de pe treaptã pe treaptã pe scara lumii, pânã ce ajunse sã fie
numit la Direptate Domn al þãrii Moldovei, înscãunat ºi
miruit de Mitropolitul Teoctist. Astfel fãcându-se însuºi þiitor
peste toatã þara, începu viaþã grea ºi anevoioasã, tot în
rãzboaie ºi osteneli* cãci þara fiind bogatã, largã ºi îndemâna -
ticã, deºtepta setea tuturor vecinilor.
Dar cu cât nevoile veneau mai grele peste dânsul, cu atât

inimoºia lui creºtea; ºi a voit Dumnezeu ca el sã meargã din
biruinþã în biruinþã ºi numele lui sã se mãreascã tot mai mult,
încât sã rãzbatã peste hotarele Moldovei, departe în lumea
apuseanã ºi sã rãzbatã prin pãtura veacurilor pânã la noi. Iar
el, Domn drept-credincios ºi pãmântean, de fiecare biruinþã,
înãlþa câte o bisericã spre mãrturie nepieritoare de trãinicia
neamului nostru asupra câmpiilor Dunãrii, pecetluind ºi
sfinþind aceastã stãpânire cu sângele vãrsat. Dar tot nu era li -
niºtit. Un gând îndãrãtnic îl urmãrea din copilãrie, gândul
micului Gheorghie ucis de tãtari; ºi oriunde s-ar fi dus, orice-ar
fi fãcut, chipul cel oacheº ºi drãgãlaº i se înfãþiºa necontenit,
cerându-i parcã rãzbunare.
Iatã cã într-una din zile i se aduce veste cum cã o mulþime

de oaste tãtãreascã a nãvãlit în þarã peste apa Nistrului, pusti-
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TABEL CRONOLOGIC

1838 – La l februarie se naºte, la Fãlticeni, Nicolae Gane,
fiul lui Matei ºi al Ruxandrei, într-o familie ce era atestatã do -
cumentar de 400 de ani. 

1843 – Este înscris la ºcoala din Fãlticeni; în particular, ia
lecþii de limba germanã.

1847 – Îºi continuã studiile la Iaºi, la pensionul Louis
Jordan. 

1857 – Devine membru al Tribunalului din Suceava; ia
parte la întâlnirile dedicate Unirii Principatelor Române. 

1860 – Este numit preºedintele Tribunalului Suceava. 
1863 – Primeºte funcþia de prefect al judeþului Suceava,

dupã care, la scurt timp, este numit prefect de Dorohoi, unde
rãmâne doi ani. 

1865 – Cere transferul la Iaºi, unde devine membru al
Societãþii „Junimea“. 

1867 – Prezintã la „Junimea“ prima sa scriere „Fluierul
lui ªtefan“. Publicã „Fluierul lui ªtefan“ ºi „Piatra lui Osman“
în „Convorbiri literare“.

1868 – Practicã avocatura. În „Convorbiri literare“ îi apare
nuvela „Comoara de pe Rarãu“. 

1869 – Se cãsãtoreºte cu Sofia Stoianovici. Este numit
procuror general la Curtea de Apel din Iaºi, apoi, în 1870, pre-
fect de Iaºi, dar la sfârºitul anului demisioneazã.

1872 – Este ales deputat de Suceava ºi se implicã în viaþa
politicã vremii. La 17 iulie devine primar al Iaºiului.

1873 – În „Convorbiri literare“, publicã nuvela „Domniþa
Ruxandra“. Apar douã volume, unul de nuvele, „Încercãri li -
terare“, ºi altul de poezii, „Poesii“, semnat cu iniþialele N.G.
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