MANOPERE ELECTORALE – de
Mihai Eminescu [13 februarie
1883]

D. Brătianu cu Simuleştii şi Chiriţopolii săi începe a-şi bate
joc de lume. Consiliul comunal din Vâlcea şterge din listele
electorale pe membrii familiei Lahovari, sub pretextul ridicol
că n-ar fi naturalizaţi. Asemenea farse nedemne, prea ridicole
pentru a fi jignitoare chiar, se petrec ziua-n amiaza mare,
asemene copilării se patronează de guvern şi de partidul său.
Un Simulesc, om care în câţiva ani de prefectură înjghebează
avere şi plăteşte datorii enorme – numai din leafă, se
‘nţelege – şi oameni de teapa aceasta, pentru care ocuparea
unei funcţiuni publice e o ocazie de-a se îmbogăţi prin
spoliare, găsesc timp pentru asemenea farse nedemne, iar d.
Chiţu e îndestul de naiv ca să nu zicem altfel pentru a spune
că asemenea ignom [in]ii „sunt deprinderi ale trecutului şi că
ar fi intrat în moravuri prin şcoala ce conservatorii ar fi
dat-o ţării”.
Deşi lucrul e în sine destul de absurd pentru a-i da o mai
mare importanţă decum i se cuvine, dar, de vreme ce adversarii

de rea credinţă se servesc până şi de asemenea invenţiuni în
manoperele lor electorale, vom spune numai că, abstracţie
făcând de demnităţile publice pe cari le-au ocupat în ţară
membrii ei, familia Lahovari însăşi e, prin alianţă şi
moştenire, urmaşă familiei Socoteanu de peste Olt.
1 Când, în urma victoriilor principelui Eugeniu de Savoia şi a
Tractatului de la Passarovitz, 1718, Austria a ocupat Oltenia,
un Gheorghe Socoteanul – boero primae classis – de pe Jiul
inferior a fost propus de cătră o deputaţiune şi numit comisar
imp[erial] al provinciei Oltenia.
Reproducem aci cuvintele d-lui Alexandru Lahovari prin cari a
interpelat în Cameră pe d. ministru de interne asupra cazului
acestuia, care, ca manoperă electorală, e desigur monstruoasă
şi unică în felul ei.
„In diesem officio (Comissarius provincialis ) ist durch die
Deputation vorgeschlagen und von mir derweilen acceptiret
worden: der Bojar Georgiza Sokotanul, weszen Eigenschaften mir
in gleichen ohnbekannt seynd; doch wird Er gerumt in der
Lechenkunst wohl erfahren und ein sonsten accurater Mann zu
zeyn „. (În acest oficiu de comisar al provinciei s-a propus
din partea deputaţiunii şi a fost acceptat între acestea de
cătră mine boerul Gheorghiţă Socoteanul, ale cărui calităţi
nu-mi sunt cunoscute în afacerile acestea, însă după renume ar
fi bine esperimentat în arta calculului şi în genere un om
integru.)
Vezi Documente privitoare la Istoria românilor de Eudoxiu de
Hurmuzaki, vol. VI, anii 1700-1750, p. 308, 318, 321, 326 et
sq.
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