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INTRODUCERE 
  

„__ Prin scrierea de față, care alcătuește un vo- 
lum din «Biblioteca pedagogică» ce se tipăreşte 
de ministerul instrucţiunii publice şi al cultelor, 
se pune întâia! oară la îndemâna cititorilor ro- 
Mâni necunoscători de limba germană, în deosebi 
la îndemâna învăţătorilor, una din lucrările mai 
întinse ale lui Pestalozzi. 

Această operă a marelui pedagog nu este însă 
o «carte de școală», în sensul obicinuit al cu- 
vântului, ci o «carte pentru popor», cum îi zice 
<l însuşi, o carte de ..educație în înțelesul mai 
larg și mai adânc al cuvântului: o operă de pe- 
dagogie socială. Subt înfățișarea unui roman din 
vieaţa țăranilor, el arată isvoarele și. pricinele cele 

„Prolunde, de natură sufletească și de natură soci- 
ală, ale stării nenorocite a marei mulțimi de la 
sate; iar împreună cu cle, și calea mântuirii. Prin 
cuprinsul ei, scrierea aceasta e dar menită nu nu- 
mai învăţătorilor, ci, după cugetul autorului, să- 
tenilor înșiși și tuturor celor chiemaţi a aveă în 
grijă soarta țărănimii. 

Poate că la nici un scriitor însă scrisul nu este 
atât de strâns legat de vieața autorului ca Ja Pe- stalozzi, așă încât cunoașterea acesteia să ada- uge la înțelegerea mai adâncă a operei. 

Afară de asta, rar vieață de om mai vred- nică de a fi știută. Puţini oameni au trecut prin 
lumea aceasta, care să fi avut atâta devotament 
pentru cei mici şi săraci, atâta lepădare de sine, atâta iubire de alții, un suflet așă de mare și de curat. Prin zicafa sa, Lostalozzisa-a fost tot așă . Bibi Re N 

' N CE TAA Fest Ș 
SUCUsesti   
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de mare ca și prin învăţătura şi scrierile ce a 

lăsat după sine, dacă nu mai mare: privim în- 

trînsul una, din acele rari făpturi omenești care 

se ridică cu mult chiar peste vieața celor mai 

aleși dintre oameni. De aceea ne simțim înda- 

torați, mai ales față cu acei cititori care nu prea 

vor fi știind multe despre acest mare reformator 

al învățământului, să arătăm și vieața scriitoru- 

lui acestei cărţi, pe cât ne îngădue locul. 
4 

1. 

Vieaţa, lui Pestalozzi. 

_ Yohann Heinrich Pestalozzi s'a născut în ora- 

șul Ziirich din Elveţia, în ziua de 12 lanuarie 

1746. Cum arată însă şi numele, neamul lui se tră- 

geă din Italia: cu vreo 200 de ani mai nainte, 

în vremea pribegirilor pricinuite de reforma lui 

“Luther, un strămoș al său plecase din orășelul 

Chiavenna (aproape de lacul de Como, lângă gra- 

nița Elveţiei) și se așezase în Zurich, luând le- 

gea protestantă Şi ajungând apoi unul din cetă- 

“țenii cu vază ai orașului. 
Bunicul despre tată al lui. Pestalozzi eră preot 

de sat, iar cel despre mamă medic. Tatăl scri- 
itorului nostru, medic și. el, muri. tânăr, la 33 de 

„ani, lăsând în urmă-i soția cu trei copii mici: 
Heinrich, cel mijlociu, nu împlinise încă 6 ani la 

moartea tatălui său. Mama și copiii trăiau în 
strimtorare (toată locuința. familiei ;cuprindeă o 
singură cameră), dar nu în lipsă.. Mama, o femee. 
evlavioasăi şi bună la suflet, viețueă numai pen- 
tru copiii săi. «Mama mea», spune Pestalozzi la 
sfârșitul vieţii”), «se jertfeă pentru educația copi- 

*) În Scivanengesaug («Cântecul lebcdei»). Pestalozzi 's stimtliche 
Werke, herausgegeben von L. W. Seyffarth, Liegnitz (1899—1902), 
vol. XII, pag. âl4 ş. u.
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ilor ci, cu un devotament desăvârșit și renunțând 
la tot ce ar fi putut aveă farmec la vârsta ei și 
între cunoştinţele. sale». 

Singură însă, cu puţinul ce-i rămăsese la moar- 
tea bărbatului, n'ar fi putut țineă rândul ce i se 
cuveneă în lume; mai eră însă în casă o ființă cu 
însușiri sufletești cum rar se află: o servitoare. 
Se cuvine să pomenim aici de dinsa, fiindcă, 
împreună cu mama lui Pestalozzi, ea a avut a- 
supra felului său de a simți și de a judecă lu- 
crurile şi oamenii o influență hotăritoare. . 

«Mama eră ajutată în nobilul ei devotament 
de o persoană a cărei amintire îmi va fi de-a-pu- 
rurea neuitată», zice Pestalozzi mai departe. «A- 
ceasta se jerifeă cu totul pentru noi. De la tre- 
„burile cele mai grele și mai de rând, care cad 
în sarcina celei mai de jos servitoare, până la 
cele mai înalte, care nu pot fi cerute decât de la 
o prietenă încercată a casei, toate, toate, le fâ- 
cea cu o statornicie care nu s'a desminţit nici- 
odată în viața ei. Economisind orice Jescae, a- 
veă pe de altă parte ochiul asupra cinstei noa- 
stre, cu o delicateţe de necrezut; alergând de 
dimineață până seara pentru cumpărături ȘI în- 
sărcinări ale rudelor de la țară, ca să poată câ- 
știgă astfel cevă parale pentru ținerea casei noa- 
stre, nu-i scăpă totuși nimic din cele ce trebueau 
făcute în casă și pentru noi... Despre sine și des- 
pre tot.ce făceă pentru casă și cum se jertfeă ' 
pentru noi, această nobilă fată nu pomeneă nici-: 
odată nici un cuvânt». 

Servitoarea aceasta eră o fată de la ţară, ve- 
nită să slujască la oraș; o chiemă Barbara Schmid, 
Bâbeli, cum îi ziceau ei în familie, mângâindu-i 
numele; De abiă de câteva luni se află în casa 
lor, la moartea tatălui. Acesta, simțind că se pră-
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pădește și fiind chinuit de grija pentru ai săi, 

pe care știeă că-i lasă aproape în sărăcie, chiemă 

la patul său pe această fată de țăran, al cărei 

suflet ales îl bănuise, şi o sugă să nu părăsea- 

scă niciodată pe soția și copiii lui. Ea îi făgă- 

dui, în cuvinte de o nobilă simplitate: «Nu voiu 

părăsi pe soția d-tale, dacă va fi să mori. Ră- 
A 

mân la dinsa până la moarte, dacă va avea ne- 

voie de mine». Şi, într'adevăr, mai rar a fost ţi- 

nut de cinevă cu atâta sfințenie cuvântul dat, ca 

de această femeie din popor: +1 de ani a slu- 

jit cu credință în casa lor—până la moarte*), cun» 

făgăduise. 

Impresiile din copilărie sânt poate cele mai 

adânci din viața unui om și se străvăd adesea 

în faptele și în ideile sale de mai târziu. Așă și 

la Pestalozzi. 

Crescut de o mamă înțeleaptă, iubitoare și 

gata la orice jertfă pentru copiii săi, mama de- 

vine mai târziu pentru dinsul idealul educato- 

rului; de la o creștere și învățătură în fami- 

milie, sau î spiritul familiei, de la o instrucţie și 

o educaţie întemeiată pe iubire și urmând căile 

ce ni le arată natura, așteaptă el regenerarea în- 

tregei vieți a omenirii (pe când Rousseau, de pildă; 

care crescuse fără mamă și aproape nu știeă ce 

va să zică viață de familie, găseşte că cel mai 

bun educatoi al copilului trebue să fie un strein, 

un profesor de casă). 

Și tot în impresiile copilăriei își are rădăcina și 

o altă convingere-adâncă a lui Pestalozzi: convinge- 

rea că focwai în oamenii simpli și cu o tieață steritiă 

x 

a A murit în 1788, bătrână de 68 de ani. În condica morţilor 
din Ziirich din acel an, e scris la numele ei: <A slujit di de ani 

a doamna Pestalozzi, cu cinste și credinţă». -
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e adesea ascunsă o înaltă noblețe sulletească ; Că mai 

ales în femeea din popor se află însușiri deosebite 
pentru O crogfere sănăloasă și cuminte a copiilor 

mici. ŞI vieţuirea lui îndelungată la țară tocmai în 
vârsta bărbăţiei l-a adus la acest adevăr; însă, mai 
pre sus de orice, ceea ce a făcut să se înalțe pe 

nesimţite în sufletul său, încă din copilărie, această 
convingere nestrămutată a întregei sale vieți a fost 
purtarea, aproape fără pereche, a credincioasei lor 
servitoare: cu jertfa ei zilnică pentru dinșii, îm- 
plinită ani de-a-rândul, cu voie bună și fără un 
cuvânt de nemulțămire ori de laudă de sinc, ea a 
sădit în inima lui, fără să știe, sămânța acestei 
credințe, care e temeiul a toată activitatea de 
mai apoi a lui Pestalozzi, cu urmări așă de fe- 
ricite pentru întreaga omenire. Și astfel, binele 
făcut de o femee din popor şi devotamentul ei fără 
seamăn s'âu întors iarăși,-prin Pestalozzi, asupra 
celor săraci și umiliți din omenire. Sânt vrednice 
de luat aminte în această privință, cuvintele unuia 
dintre * «elevii» prusieni, care fuseseră trimeși la 
lverdun să înveţe «metoda» cea nouă în școala 
lui Pestalozzi. (Tânărul acesta învățător şezuse 
acolo trei ani și aflase multe amănunte din copi- 
Jăria și din tinerețea scriitorului nostru). În însem-" 
nările lui «despre firea, viața și institutul de e- 
ducaţie al lui Pestalozzi» el scrie următoarele: 
«lubirea acestei servitoare către copiii fără tată 
ai stăpânei sale, pe care o slujă cu adevărat din 
tot sufletul, o aduse pe ea însă-și la atâta lepă- 
dare de sine, încât refuză un măritiș foarte bun. 

Ea îngrijă de micul ei pupil, de Pestalozzi al no- 
stru, nu numai în privința trupului, ci căută să-i 
deștepte și sufletul, chiemându-i luarea aminte a- 
supra lucrurilor încunjurătoare, în deosebi asupra 
celor din natură; și astfel, ceea ce zice Pestalozzi
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în scrierile sale despre această îndeletnicire a ma- 

mei, anume cum trebue să arate copilului ei plan- 

tele, vietățile, cerul, este, în adâncul ei, o po- 

vestire a impresiilor din anii copilăriei sale. Chiar 

acum la bătrânețe, el nu contenește a spune 

câtă influență fericită a avut asupra inimii şi a- 

supra minții lui această binecuvântată servitoare 

și mărturiseşte pururi, cu o vie recunoștință, bi- 

nele ce i l-a dat Dumnezeu printr'insa. Şi astfel, 

chiar în frageda lui inimă de copil s'a născut și 

s'a întărit simțimântul și regula de purtare că 

niciodată nu trebue să prelueşti pe om după na- 

sfere, după azere, după rang și dufă mărimea sfe- 

pei Iui de acțiune, ci după ceea ce este și ce să- 

aârsește, în orice treaptă și în orice situație so- 

cială, după sentimentele care alcătuesc /epeiu/ 

ființei și al vieţei sale şi preţul ori neprețul fap- 

telor lui. Astfel, adevărul că orice om, oricât de 

sărac și oricât de smerit ar fi, poate ajunse lo- 

tuzi să fie nespus de îusemnat și de binefăcător. 

pentru societatea omenească, când are dumnezeea- 

scă iubire-de-oameni în inima sa şi slujește cu 
credință întregului in care el însuși este un mă- 
dular—acest adevăr, zic, a fost pentru Pestalozzi, 
chiar din tinereţea lui, o credință vie și născă- 
toare de viață, o stea călăuzitoare în relaţiile 
lui cu oamenii și în purtările sale cu dinșii. Chiar 
în cea mai fragedă copilărie, adevărul acesta îi 
îndreptă sufletul spre cei săraci, spre cei mici şi 
fără nici-o însemnătate aparentă». 

Încă o împrejurare din viața de copil a lui 
Pestalozzi a fost hotăritoare pentru drumul ce 
l-a apucat simţirea și cugetarea sa: petrecerea 
vacanțiilor . la bunicu-său despre tată, care cra 
preot într'un sat din apropiere. 
„Bunicul eră un om drept, cuvios și cu iubire de



oameni, un preot care îşi înțelegea sarcina lui pre- 

oțească în duhul cel adevărat al învățăturii Mântu- 

itorului. Nu eră preot numai la. biserică, ci povățu-: 

itor și părinte sufletesc al sătenilor în întreaga lor 

viață; pe toţi îi. vizită regulat pe la casele lor 

și țineă însemnare scrisă de „starea în care i-află... 

Pe lângă acestea, purtă o deosebită grijă de școala 

satului. Și, împreună cu acest adânc „Simţimânt 

al datoriei sale proprii, aveă—cum se află adesea 

la oameni de felul său-—un mare optimism în ce 

priveşte pe alţii. Pornirea aceasta din fire, de 

largă ingăduință în judecarea faptelor altora și 

de încredere fără rezervă în oameni, a moștenit-o 

în cel mai înalt grad nepotul. Multe a avut să 

pată Pestalozzi în tot cursul vieții sale de pe 

„urma acestei porniri, pe care—ca pe orice tră- 

sătură adâncă a firii unui om—nu au putut-o în- 

frânge nici micșoră oricâte amăgiri; dar tocmai 

aceasta îl face așă de simpatic. 

Bunicul aveă ideile sale în privința creșterii 

copiilor:- în vizitele ce făccă pe la casele po- 

porenilor săi și la şcoala satului luă totdeauna și 

pe nepot; îl lăsă apoi să se amestece în voia 

lui cu copiii din sat, să ia parte la jocurile și la 

nebuniile lor, și, mai târziu»și la partea serioasă a 

vieții ţărăneşti. Înt”o vară—Pestalozzi avcă a- 

tunci 19 ani şi eră student la şcoala înaltă din 

Ziirich—vine să-l vadă un bun prieten al lui. «Am 

fost la Pestaluz în Hâng», scrie acesta altui prie- 

ten al amândurora. «Omul ăsta seceră toată ziua. 

la câmp, deavalma cu țăranii, grâu, secară ș. a.». 

Dar adaogă, șagalnic: «Şi-a căiat însă mai toate 

degetele de la mâna stângă». Ia 

Urmările acelor lungi și dese vacanţii, petrecute 

astfel în:sat la bunic au fost adânci și felurite. 

“Mai întâi l-au apropiat și mai mult cu sufle-
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tul de poporul de jos, l-au făcut să cunoască și 

să prețuească viața și îndeletnicirile țăranilor, 

să aibă dragoste și milă de dinșii. și să-și pro- 

pună ca ideal al vieţii sale a-i ajută să iasă din ne- 

știința și din sărăcia în care viețueau (vom. ve- 

deă mai apoi cum a trecut de la gând la faptă). «E- 

ram la bunicu-meu, în Hângg», spune el însuși 

mai târziu, «când starea poporului de la țară și . 

situaţia lui față cu oraşul“) au făcut asupră-mi 

cea dintâi impresie adâncă». Chiar mai târziu, . 

când împrejurările vieţei îl depărtaseră de la 

țară, gândul lui rămâne pururea tot la cei săr- 

mani de la sate. «Către poporul cel mai de jos 

„al Elveţiei» se îndreptează el cu una din cele 

dintâi scrieri 'ale sale de la Burgdorf, din vremea 

când steaua lui începuse a sc ridică: «Liebes 
Volk, ich will dir aufhelfen». <Am văzut starea 

ta de inapoiere, am văzut trista, adânca ta. 
stare de înapoiere și mi s'a făcut milă de tine. 
Dragul meu popor, vreau să te ajut a te ridică. 
Nam nici-o putere, nu cunosc nici o știință și 
nu sânt pe lumea asta nimic, nimic; te cunosc 
însă pe tine și mă dau ţie; îți dau ceea ce, prin 
toată truda vieței mele, numai pentru tine am 

- . 

„*) Ca să înțelegem bine vorbele acestea şi mărimea întregei ac- 
tivităţi de mai târziu a lui Pestalozzi, trebue să ne aducem aminte 
că pe vremea aceea ipe la jumătatea veacului al XVIII-lea) ţăranii 
crau încă în stare de iobăgie. În cantonul Ziirich: începuse a înflori 
de. pe atunci industria țesăturilor de bumbac, de lână și de mă- 
tuse. Dreptul de fabricare îl aveau însă numai orășenii; ei hotă- 
rau preţul mărturilor, de la ei trebucau să cumpere lană şi bum- 
bac țesătorii de la ţară; marfa lucrată ţăranii n'aveau voie s'o 
vândă În niscaiva negustori streini, ci numai celor din Ziirich; 
chiar cele ce țeseau pentru îmbrăcămintea şi trebuinţele lor cas- 
nice trebucau să le vândă întâi acelora, ca să le albească ori 
să le boească, şi apoi să le cumpere 'indărăt de la ci; mescrii 
n aveau voie să învețe de cât orășenii, iar cci «de la ţară trebueau 
să cumpere scump acest drept de la breslele din oraș; ţăranul 
care ar fi îndrăznit să aibă daraveri de negoţ cu negustori de prin 
alte locuri aveă să s'aştepte la o aspră pedeapsă; apoi birurile- 
crau peste măsură de grele—şi alte nedreptăţi de felul acestora.
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fost în stare a pătrunde cu mintea. Citește-mă. 

„fără gând făcut dinnainte, și, dacă cinevă îți dă 

cevă mai bun pentru tine, atunci asvârle-mă de-o- 

parte şi lasă-mă să cad şi la tine în nimicul în 

care am trăit întreaga mea viață. Dacă însă ni- 

meni nu-ți spune ceea ce spun eu, dacă ceea 

ce-ţi spun eu nimeni nu ţi-o spune într'o înfăți- 

șare aşă de lesnicioasă și cu atâta înțeles pen- 

tru tine, atunci dăruește amintirii melc, dăruește 

vieței mele, dăruește acestei viețe a mele pier- 

dută și pentru tine, o lacrimă». 

De o mie şi mai multe sute de ani, poate, ni- - 

meni nu mai grăise cu atâta duioșie și iubire de 

frate către norodul “cel de jos. Intru aceasta a- 

veă şi bunicul o parte. o | 

Bunicul eră apoi un om căruia îi plăceă car- 

tea. De la dinsul primi Pestalozzi întâiele sale cu- 

noștințe de limbă latinească, și anume într'un mod 

original, care arată la bătrân o pătrundere și o 

independență de procedere, ce vestesc, par'că, 

geniul pedagogic al nepotului: bunicul a început 

să-l înveţe latinește cu ajutorul «Tatălui nostru», 

legând de cuvintele nemțeşti ale rugăciunii, cu- 

vintele latinești corespunzătoare. În acele vacan- 

ţii lungi de la bunic ș'a agonisit pe urmă Pestalozzi 

o sumă de cunoștințe de istorie și: de drept, care 

au “dat culturii sale o temelie mai adâncă. Dar 

mai ales o anume lectură stăruitoare, făcută la 

îndemnul bunicului și poate adesea împreună cu 

el, a influențat mai pre sus de toate asupra min-. 

ţii şi a inimii nepotului: citirea sfintei Scripturi. 

Și fără aceasta ar fi cunoscut-o el, fiindcă la pro- 

testanți îndeobște Biblia, ori cel puţin 6 carte 

de cântări religioase” și evangheliile, nu lipsesc 

mai din 'nici o casă de creștin, încât Pestalozzi 

trebue să fi auzit lecturi din Biblie de mic copil,
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de la mama lui;la bunic însă s'a pătruns el de toată 
înțelepciunea și de toată înalta poezie cuprinsă 
în sfânta Scriptură. De aceea nu numai limba lui 
Pestalozzi are în sine cevă biblic, ci, citindu-l și 
privindu-i viața, simți că toate cugetările și fap- 
tele sale răsar 'dintr'un suflet plin de un adânc 
sentiment religios, iar întreaga sa personalitate 
are cevă din ființa unui apostol. 

Viaţa aceasta la bunic, în mijlocul naturii și 
în mijlocul țăranilor l-a făcut apoi să aibă un spi- 
rit deschis, liber de orice prejudecată din cărţi, 

„i-a dat deprinderea de a căută adevărul în ob- 
servarea și în meditarea sa proprie asupra vieții 
reale din jurul său și putinţa de a-l exprimă în- 
tr'o limbă plină de toată bogăţia de imagini a 
graiului popular. Iar grija deosebită a bunicului 
pentru școală și silința acestuia de a ţineă școala 
satului în cea mai strânsă legătură cu viaţa de 
familie a enoriașilor săi a deșteptat din vreme 
întrinsul' instinctul său pedagogic şi i-a dat o 
indrumare hotărită. Si 

EI însuși spune întrun loc (vorbind despre 
sine la persoana a treia) cum a crescut în. su- 
fletul său această preocupare de soarta copiilor 
şi a semenilor săi: «Când vedeă copiii, chiar pe 
cei mai săraci, ai poporului celui mai de jos și 
mai umilit, în Hângg, la bunicu-său, bucurându-se 
până la vârsta de 5—6 ani de viața lor, și cre- 
scând, chiar în sdrențe, sănătoși, fericiți și ne- 
vinovaţi ca niște ingeri; când îi vedeă cum. iau 
aminte la toate cele din jurul lor în natură și 
cum știu să se ajute singuri spre desvoltarea pu- 
terilor lor; când vedea cum le râde în ochi sbur- 
dălnicia sufletului nevinovat, bucuria iubirii ȘI în- 
crederea unei inimi neturburate, iar din obrajii. 
lor bucălaţi grăeşște fericirea; şi când apoi peste
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câțiva ani vedeă cum, în mizeria fabricei și în 
mizeria școalei, pier din ochii lor și de pe obra- 
jii lor toate speranţele ce le făgădueau mai na- 
ințe, iar în locul acestora se arată întristare, su- 
părări, oțărire și suferință; când vedeă că /uarea- 
aminte asupra abecedar ului omoară îu copii luarea- 

“aminte asupra naturii; că și pe băncile școalei 
şi pe scaunele: țesătoriilor pierdeau deopotrivă 
sburdălnicia . nevinovăţiei lor, bucuriile iubirii şi 
increderea inimii neturburate — atunci îl cuprin- 
deă jalea de această uscăciune a vieții. de fa- 
brică și a vieţii de școală, a căror îndoită mi- 
cime-de-inimă rodeâ sufletul poporului. Aceste 
sentimente de iubire îl făcură& din vreme pa- 
triot*), adică un om care căută în apărarea cu 

“.hotărire a drepturilor recunoscute ale orășenilor 
și ale țăranilor mijloace de mântuire în potriva 
stricăciunii morale ce o vedeă că răpune patria sa». 

  

Între acești oameni a crescut Pestalozzi. 

Mama, Băbeli, bunicul— fiecare cu însușirile-lor 
deosebite, dar toți cu insușiri rare și mergând 
în aceeași direcție—sânt cele trei fiinţe care au 
influențat mai mult asupra lui, în frageda vârstă 
a copilăriei, când sufletul se infiripează pe ne- 
simţite la lumina vieții celor mai mari din jurul 
său.. Firește,.viața sufletească a unui copil și mai . 
apoi a: unui: om mare nu e hotărită -numai de 
ceea ce primește de la atmosfera sufletească în 
care se desfășură, ci are, din naștere, puterile 
sale anume; lumea în care trăește însă ajută ori 

*) «Patrioţi» erau numiţi membrii unci societăţi politice-literare 
de tineri din „Ziirich, «societatea elvetică», întemeiată de vestitul 
pe actle- vremuri profesor Bodmer. Pestalozzi eră, impreună cu 
Lavater şi cu alți prieteni ai săi, unul dintre membrii cei mai ac- 
tivi ai acestei societăţi. . '
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apasă desvoltarea acestor puteri lăuntrice; și ast- 
fel, prin îmbinarea fondului primitiv cu îndem- 
nurile din afară, tânărul apucă pe una sau pe 
alta: din cărările cele multe ale vieţii, merge pe 
drumuri bătătorite ori își croește altele nouă. 

De felul acestora din urmă s'a arătat a fi Pe- 
'stalozzi. | + 

La înfățișare, eră un copil urit la față și slă- 
buț la trup; însă în ochii lui cei mari și negri 
citeai o adâncă bunătate de suflet, iar în tru-- 
pul cel firav se ascundea o tărie de viață care 
l-a făcut să trăească până dincolo de 80 de ani, 
cu toate necazurile şi zbuciumările prin care a 
trecut; căci Dumnezeu îl înzestrase cu seninăta- 

tea aceea de suflet a visătorilor, care-i face să 
nu pună la inimă nimicurile zilnice ce -turbură 
atât de mult viața celor mai mulți muritori. «Mă 
loveam cu capul de pereți în mii și mii de lu- 
cruri mărunte, mai mult de cât oricare alt copil. 
Asta însă nu însemnă pentru mine nimic. Ală- 
turi de nechibzuința mea, aveam un fel de a luă 
“lucrurile așă de uşor, în cât, când nu izbuteam 
în lucruri pentru care alți copii s'ar fi -prăpădit 
cu firea, mie nu-mi păsă nimic: mai niciodată. 
Cele ce mi se întâmplau erau pentru mine, după 
trecerea a câteva nopți peste ele, ca și când nici 
nu S'ar fi întâmplat, oricât, înainte, le-aș fi do- 
rit sau le-aș fi așteptat cu teamă. Așă de puțin: 
făceau impresie asupră-mi fericire și nefericire»*). 

*) Vorbele acestea despre sine le spune Pestalozzi în acel mi- 
şcător «Schwanengesang> («Cântecul lebedei»), din al $0-lea an 
al vieţii. sale, când, aproape de pragul morţii, aruncă cea de pe 
urmă privire peste intreaga sa viață. |În legătură cu această tră-" 
sătură a firii sale, e interesantă o observare ce o face Pestalozzi 

tot acolo, observare icare cuprinde o dee nouă pe vremea accea, 
întărită astăzi de cercetările moderne privitoare la teoria heredităţii: 
-<Mi-a părut totdeauna un lucru de 'mirare, că o sumă de ancc-:: 
-dote, ce se istoriseau foarte adesea în familia mea despre stră- 

4
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„Altfel, eră un copil de o neobicinuită simţire și 

fantazie, prinzând cu tot sufletul lucrurile ce aveau 

darul să-l intereseze, nebăgător-de-seamă însă 

şi indiferent la toate celelalte, lucrând adesea subt 

impresia momentului, pripit, fără chibzuială, pu- 

rurea însă de o desăvârșită sinceritate și Icali- 

tate faţă” cu alții. «De și eram unul din școlarii 

cei mai buni», spune el însuși în acâle amintiri, 

«făceam însă dintr'o ne-mai-pomenită distracție 

greşeli de acelea, pe care nici cel mai din urmă 

dintre ei nu le-ar fi făcut. Fondul învățăturilor 

îmi prindeă sufletul mai totdeauna în chip viciu 

și just; pentru formele în care mi se înfățișau e- 

ram însă pururea indiferent și distrat. Pe când 

în unele părţi 'ale unei materii de învățământ e- 

- ram cu mult mai pre jos:de ceilalți câmarazi ai 

-mei, în alte părți îi întreceam peste măsură... 

mdeobşte, la cele ce trebueă să: învăţ, eră cu 

mult mai de seamă pentru mine—n'aș puteă să 

zic priceperea propriu zisă, ci mai vârtos cuprin- 

derea cu emoțiune a obiectelor de cunoștință,. 

de cât exercitarea practică a mijloacelor de a- 

plicare a lor... Toată lumea o credeam cel puţin 

tot așă' de bună și de vrednică de incredere ca: 

pe mine. Am fost deci în chip firesc, chiar din 

copilărie, victima ori cui voeă, să-și facă treburile 

cu mine. Eră în firea mea să nu cred cevă 
  

moşul meu din spre partea tatii, arhidiaconul Ott, arată o sur- 

prinzătoare asemânare a firii și a particularităților lui cu ale mele . 

şi par a întări foarte mult o idee, anume că foarte adesea carac- 

„tere de familie se ivesc iarăşi cu o' asemănare izbitoare, după mai 

mulle generaţii, sărind peste mulți membri intermediari». Şi vorbind 

mai departe despre firea acelui strămoş adaogă: «Felul acesta al 

lui de ă luă lucrurile glumeț eră atât de mult în firea sa, îi pă- 

stră atât de mult o dispoziție veselă a sufletului, în cât ziccă 

adesea, că e încredințat că de aceea a ajuns 'el' până la adânci 

bătrâncţe, fiindcă e niţel cam uşurel şi ia /oate lucrurile mai de 

grabă prea uşor de cât prea greu. Şi nu mai rămâne îndoială că și 

eu pot spune cu dreptate acelaşi lucru despre mine»).
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rău despre nimeni, până ce nu vedeam eu sin- 

gur cu ochii, ori până nu -pățeam ceră din par- 

tea aceluia; și, "precum despre toți semenii mei 

aveam 0 părere mai bună de cum ar fi trebuit, 

tot astfel mă inşelam şi în privința mea însu-mi, 

atribuindu-mi mai multe puteri de cât aveam și 

socotindu-mă destoinic la multe pentru care în 

realitate eram cu totul nedestoinic...» 
Copilul acesta*naiv nu eră însă lipsit de curaj şi 

aveă un adânc sentiment de demnitate personală. 
Fiind odată un mare cutremur, profesorii și €e- 
Jevii fură cuprinși de spaimă și. sc năpustiră pe 
scări unii peste alții, ne mai îndrăsnind apoi ni- 
meni să se întoarcă în clase; Pestalozzi se urcă 
Singur şi le aduse.la toți săpcile şi cărţile. În- 
tr'altă zi, un dascăl de. cântări, ce aveă obiceiul 

să vină la școală cam cu chef, vru să-l învețe 
cântul cu bătaia, pe el care n'aveâ de loc ure- 
che muzicală; brutalitatea aceasta îl revoltă atât 
de mult, în cât Pestalozzi—aveă atunci 14 ani-— 

împinse afară din bancă, împreună cu ceilalți 
școlari de lângă sine, pe dascălul cel băut și 
porni drept la profesorul clasei, să-i spună că 

“el nu mai calcă în școală, dacă va mai aveă să 
stea vreodată în clasă la dascălul acela. Profe- 
sorul, văzând că băiatul are dreptate, îl scuti de 
ora de cânt. Altă dată, aflând despre niște gro- 
zăvii ce se petreceau într'o altă școală, le aduse 
la știința. mai-marilor școalei aceleia, într'o scri- 
soare neiscălită; fiind însă afat, i se ceri să a- 
rate pe, școlazul care-i destăinuise acele lucruri; 
el refuză cu hotărire și, când se văzu apoi ame- 

ninţat cu pedepse strașnice, fugi la bunicu-său 
în Hongg. 

Și încă o însușire—am zice ncașteptată, dacă 
nu ne-am aduce aminte cât de puțin putem. pă- 
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trunde cu judecata noastră în aceă logică tainică 
a caracterului .unei ființe omeneşti—incă o în- 
sușire. prețioasă a arătat mai târziu acest copil, 
altminteri sfios și stângaciu în lume: o stăru- 

ință neinfrântă în urmărirea a ceea ce vedeă ca 
scop al vicţii sale, tenacitatea aceea caracteri- 
stică oamenilor mari. Pestalozzi a avut până în 
cele din urmă clipe ale vieţii sale un avânt și 
o putere de erou, într'o inimă care a rămas pu- 
rurea inimă de copil. Ceea ce sc numește «e 
obiceiu «simț practic», simţ al realității și al po- 
sibilităţilor, n'aveă de loc; dar tocmai de aceea a 

și făptuit cevă mare, fiindcă a urmărit cu o stă- 
ruință eroică, nebunește, realizarea unui gând pe 
care oamenii cei «cuminţi» și «chibzuiți> din lu- . 
mea aceasta l-ar fi socotit drept utopie — dacă 
le-ar fi venit în. minte. * 

Dacă ar fi să ne ispitim a prinde întrun sin- 
gur cuvânt întreaga fiihţă sufletească a unui om, a 

găsi acel sentiment d-tot-stăpânitor ce alcătuește 
fondul unei personalități omenești și ne dă oare- 
cum cheea tuturor faptelor hotăritoare din viața 
sa—am putea zice că la Pestalozzi acest temeiu 
a toată ființa sa eră inbirea de cei mici și să- 
raci; o iubire activă însă, bărbătească, creștinea- 
scă, în cel mai curat ințeles al cuvântului, o iu- 
bire care nu se mulțămeşte numai cu compătimi- 

rea, ci trece la faptă și la jertfă, Dispoziţia aceasta 
sufleteâscă o aveă din fire și-i fusese întărită de 
împrejurările în care crescuse. 

Am văzut în ce atmosferă sufletească şi-a trăit 
copilăria. Influențe în. aceeași direcție au venit 
să se adaoge în tinerețe. 

La şcoala înaltă din Ziirich erau pe vremea a- 

H.
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ceea doi profesori vestiți, Bodmer și Breitinger, 
care aveau, pe lângă un adânc simţ al datoriei, și o 
înaltă concepție a menirii lor de educatori ai tine- 
rimii. De pe catedră și mai ales in ceasuri de vor- 
bire mai apropiată cu tinerii lor ascultători, ei știeau 
a deșteptă într'înșii avânt pentru partea ideală a 
vieții omenești, entusiasm pentru frumusețea mo- 
rală a culturii antice, căutând pururea a pune în 
legătură cu viața prezentului învățătura din cărți. 
Năzuința lor eră astfel a trezi în tineri acel înalt 
simț de solidaritate socială care este semnul â- 
devăratei culturi, a-i face să aibă spirit de in- 
dependență, dorința de a face bine, curajul de a 
atacă răul, puterea de a se jertfi, iubire de neam 
și de țară. 

Ceea ce eră mai important în toată această miș- 
care intelectuală din Ziirichul de atunci, și s'a răs- 
frânt mai adânc în sufletul lui Pestalozzi, contri- 
buind apoi să dea pedagogiei sale aceă largă te- 
melie de vieață ce a constituit noutatea şi trăini- 
cia ci—eră partea ei socială: interesul pentru cla- 
sele de jos, năzuința de a înlătură pricinile de 
nedreptate politică și economică şi a micșoră 
prăpastia. de cultură ce desparte pe cei săraci de 
cei bogaţi, pe cei cu drepturi de cei ce erau lip- 
siți de ele. «Trăind într'o vreme și într'o ţară, în 
care toată tinerimea mai cultă eră ridicată până la 
înălțimea sufletească de a cercetă fără sfieală prici- 
nele relelor de care sufereă ţara, ori care ar fi fost 
și ori unde s'ar fi'aflat aceste rele, și de a râvni 
cu tot sufletul spre îndreptarea lor, am început 
și cu», zice Pestalozzi într'un loc, «cum făceau 
toți ucenicii unui Bodmer și ai unui Breitinger, 
ȘI cum se cuveneă contemporanilor unui Iselin..., 
unui Tschiffelli.... unui Fellenberg..., unui Tschar- 
ner... și atâtor altor nobili bărbați—să caut care



sânt izvoarele relelor ce scoboară și pe. popor ul 
fatrici noastre atât de mult subit ceea ce ar fu- 
că și ar trebui să fie». Mişcarea tinerească por- 
nită din aceste cercuri de. cultură l-a dus astfel, 
mai târziu, la găsirea legăturii adânci a şcoalei 
(şi a educaţiei în genere) cu întreaga viață a po- 
porului și la concluzia că școala are menirea de 
a învăță și a educă nu indivizi, nu: clase sociale, 

ci za popor. 
Până să ajungă însă la calea cea nouă ce a 

dat vieţii sale aceă însemnătate istorică, tânărul 
Pestalozzi ia parte, cu Lavater și alții, la agita- 
ţiile «societăţii elvetice» întemeiată de Bodmer, 
< pus la închisoare câteva zile, Subt cuvânt că 
ar fi ajutat la fuga din Ziirich a unui tânăr teolog, 
autorul! unei foi volante ce cuprindeă o' satiră la 
adresa cârmuirii*), și publică în jurnale câteva a- 
forisme morale și pedagogice, numite de el «do- 
rințe», o traducere. din olintiaca a treia a lui De- 
mostenes și un articol mai lung—chip, despre un 
rege spartan, «Agis», dar bătând, vădit, în stările 
politice” din ţara şi din vremea sa. 

+ Dorinţele» ce tânărul de 20 de ani le a- 
rătă în jurnalul tinerimii din Ziirich sânt ca- 
racteristice pentru cine urmăreşte desfășurarea 
ființei lui sufleteşti: de la început, cugetul său 
se. vede stăpânit de ideea care avea să hotă- 
rască mersul întregei sale vieţi: a ajută popo- 
rului de jos să se ridice din sărăcie și din ne- 
știință, printr'o mai bună educaţie: «Cât bine 
Sar răspândi în lume, dacă 'nici unul dintre 
„spiritele cele mari. mar pregetă s'au n'ar so- 
coti nevrednic de sine de a lucră fără incetare 

*) Tânărul. acesta eră II. Miiller, care a ajuns mai târziu pro- 
fesor, vestit ca întâiul ceditor-at poemei vechi germane <Niebe-, 
lungenlied». ,
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pentru binele obștesc, dacă nici unul n'ar privi 
de 'sus asupra semenilor săi mai mici, dar sâr- 
guitori și cu credință unii către alțiil». «Dacă 
orice om de-treabă ş'ar da silința să facă la fel 
cu sine numai pe unul încă, printr'o deosebită 
pildă, priveghiere, indrumare, și așă mai departe, 
atunci am aveă încă odată atâția oameni de- 
treabă ca acum». «De s'ar găsi cinevă care să 
alcătuească pentru norodul de la țară o cărticică 
cu privire la sănătatea lui, scrisă pe scurt şi a- 
vând învățături care să poată fi înţelese și aplicate 
de săteni; și de s'ar găsi vreunul ori mai mulți 
bogătași care să pună la mijloc atâta cât ar tre- 
bui pentru ca această minunată cărticică să poată 
fi dată ţăranului cu jumătate din preţul obicinuit 
sau Chiar cu a treia parte!» «Dorinţa aceasta 
mă duce. la o alta. De-ar tipări cineva câteva 
coale pline cu învățături simple și bune despre 
creșterea copiilor, scrise în așă -fel, în cât să 
poată fi pricepute și puse în lucrare și de cel 
mai de jos orășan și sătean; și de s'ar găsi a- 
poi câțiva oameni de inimă (mie îmi şi plutesc 
în minte unii, care ar fi destul de aleşi la cuget 
și destul de avuţi, spre a puteă săvârşi aceasta), 
care să procure mijloacele ca aceste câteva coale 
tipărite să fie date gratis publicului, sau cel mult 
pe preț de un sfanţ; și după aceea dacă toți 
preoții de sat și de oraș ar împărți ș'ar răspândi 
în. popor aceste cărticele folositoare obștei; și de-ar urmă - apoi aceste înțelepte şi creștinești 
regule de bună-creștere toți taţii şi toate ma- 
mele cărora le-ar cădea in mână! Ei, dar asta înseamnă a dori prea multe: de-odată !» 

„Prin temperamentul său, tânărul Pestalozzi nu eră dintre oamenii care se mulțumesc numai cu simple dorințe, ci dintre aceia care se aruncă în
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luptă pentru ideile și visurile lor, cât mai de 
vreme și cu toată hotărirea. Scopul vieţii îi eră 
limpede; dar pe ce cale să-l ajungă mai sigur, 
mai potrivit cu firea lui? 

La început îl băteă gândul să învețe teologia, 
ca prietenul său Lavater; la aceasta îl îndemnă, 

„poate, și pilda ce i-o da bunicul; părăsi însă re- 
pede acest gând şi se hotări să învețe dreptul, 
socotind că pe această. cale, ca advocat și ca 
om politic, va puteă ajută într'o măsură mai largă 
la apărarea şi înălțarea poporului de jos. Doi ani 
mai petreci în Ziirich (1765—67), citind mult, 
studiind mai ales singur, luând parte activă la 
vieața plină de avânt a tinerilor «patrioți» din 
jurul lui Bodmer. În acest răstimp însă, o mare 
şi neașteptată schimbare se desăvârșeşte în su- 
fetul său: renunță dintr'odată la orice studiu mai 
departe și la orice «carieră», își arde toate ma- 
nuscriptele, și se hotărâște să se facă agricultor, 
să trăească în mijlocul țăranilor. | 

Pe lângă atracția anilor petrecuţi în sat la bu- 
nic, mai multe împrejurări nouă trebue să-l fi în- 
demnat la acest pas, hotăritor pentru tot restul 
vieţei sale. 
„Mai întâi, atmosfera sufletească a acelor vre- 
muri şi în deosebi influența lui Rousseau. «Con- 
tractul social» și «Emil» (apărute în 1762) pri- 
cinuiseră o adevărată revoluție în capetele cu- 
getătoare din Europa, chiar la oameni de talia 
unui Herder și a unui Kant; cu atât mai mult la 
cei mai tineri. Intoarcerea spre «natură», educație 
și vieață «conform cu natura», eră acum lozinca tu- 
turor. Nicăiri însă ideile cele nouă nu puteau găsi 
suflete mai pregătite a le primi şi a şi le însuși 
până la urmările lor cele mai depărtate ca în a- 
ceă idealistă tinerime din Ziirich, hrănită din
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Plato şi Plutarch, înflăcărată pentru constituţia 
lui Licurg și pentru vieața spartană. Firește, se 
puteă pune întrebarea,. ce se înțelege mai întâi 
prin «natură», ca să se poată hotări care e vieața 
«conformă cu natura»; și să fie oare numai un 
singur fel de vieață «conformă cu natura»? Ti- 

„ nerii însă rezolvă repede controversele, iar su- - 
fletele tari nu rămân niciodată la jumătatea dru- 
mului, între noile convingeri și vechile deprin- 
deri sau ispite ale: vieții. Dorind să trăească în 
duhul «naturii» şi fiind încredințaţi că vieața cea 
mai aproape de «natură» și deci cea mai «con- 
formă cu natura» este vieața plugarilor, mulți 
din acești tineri idealişti nu șovăiră de a lăsă 
cartea și a se duce să trăească în mijlocul să- 

„tenilor, să se facă țărani. Pestalozzi a fost cel 
mai consecvent și cel mai bogat la suflet dintre 
ei, dar nu singurul care a urmat această cale. 

Mai mult însă decât această influență a vre- 
mii, trebue să fi fost hotăritoare la Pestalozzi o. 
altă împrejurare mai adâncă: sfatul ce i-a dat, 
pe patul de moarte, cel mai bun prieten al său și 
sguduirea sufletească ce a produs-o în e! moartea 
prea timpuuie a acestui om într'adevăr superior. 
Acesta eră un oare-care Gaspar Bluntschli, stu- 
dent în teologie, «Menalk», cum îi ziceau prie- 
tenii din cercul «patrioților» (De la el sânt cu- 
vintele citate mai sus despre șederea lui Pesta- 
lozzi în Hângg). Avea acelaşi suflet ca Pestalozzi, 
îl întreceă însă în chibzuinţă, și eră cuprins de o 
adâncă seriozitate, ca unul ce se știe bolnav 
de piept fără nici o nădejde de scăpare: s'a şi 
stins întradevăr în vârstă de 24 de ani (în Maiu 
1767). | | 

Eră cu trei ani mai in vârstă ca Pestalozzi 
Şi aveă asupra tuturor prietenilor săi, în deosebi
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însă asupra lui Pestalozzi, un mare ascendent. 
Eră un suflet de apostol. Simţind că i s'apropie 
sfârșitul, chiemă la sine pe prietenul său și-i zise: 
«Pestalozzi, eu mor; tu, rămas acum Singur, să 
nu te arunci în nici o carieră ce i-ar puteă fi 
primejdioasă, cu bunătatea ta de suflet și cu în- 
crederea ta în oameni. Alege-ți o carieră liniștită, 
retrasă, și, până nu vei aveă lângă tine un om 
care să-ți stea cu credință în ajutor, prin cuno- 
ştința lui de oameni și de lucruri și cu mintea 
lui liniştită şi rece, să nu te apuci de nici un 
lucru mai mare, a cărui neizbândă ţi-ar puteă fi 
primejdioasă». Moartea prietenului atât de iubit 
i-a sdrobit sufletul. Lavater a trebuit să i-l de- 
seneze aşă cum eră în coșciug, şi numai cu sila 
l-au smuls de acolo. De durere, se imbolnăvi și 
plecă la țară, la un frate al mamei sale, medic; 
acolo se întremă iarăși, încetul cu incetul; în a- 

cest răstimp însă, se petreci în el marea schim- 
bare de care am vorbit: din criza sufletească prin 
care trecuse, ieși cu hotărirea de a renunţă la 

“orice carieră publică, la oraș, șia se așeză pen- 
tru totdeauna în mijlocul țăranilor. Astfel socoti 
el că urmează mai bine sfatul dispărutului prieten, 
nu numai în interesul său propriu, ci mai ales 
pentru realizarea idealului lor comun, de înăl- 
țare sufletească a poporului de jos. 

Și într'o altă privință a fost hotăritoare pen- 
tru viața lui prietenia acestui suflet ales. Blunt- 
schli eră (ca și Pestalozzi de altfel) bun prieten cu 
un alt camarad al lor, Gaspar Schulthess, fiul unui 
negustor bogat din Ziirich, și se duceă des în casa 
acestora; astfel, se născuse cu vremea o strânsă 

prietenie ideala între el și sora lui Gaspar Schul- 
thess, Ana. Cu adânca lui seriozitate morală, el . 

exercită o mare influență asupra acestei tinere
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prietene, făcând-o să nu prețuească nimicurile lu- 
mii mai mult de cât se cuvine și câștigându-o 
pentru cele mai înalte scopuri ale vieţii; prin fra- 
telc ci și prin Bluntschli, ea eră introdusă în ideile | 
«patrioţilor> din Zirich și încălzită de aceleași” 
aspirații ca ei*). Știind că Bluntschli e pe moarte, 
ea avi curajul a merge să-l vadă. Acol6 în- 
tâlni și pe Pestalozzi; acesta fu atât de mișcat 
de adânca ci durere, Și o găsi așâ de aproape 
de a lui însuși, în cât se pomeni dând expresie 
acestor sentimente ale lor despre pierderea prie- 
tenului comun, în câteva foi scrise, pe care în- 
drăzni să i le trimeată ei, spre a-i mai alină su- 
ferința. Ea îi mulțumi și-l rugă să-i scrie mai 
departe despre scumpul lor «Menalk». Și astfel, 
printr'o firească desfășurare a inimii omenești 
la 20 de ani, din acel respect pentru fapta ei 
frumoasă, din durerea laolaltă! pentru prietenul 
dispărut, din dorința de a vorbi mereu despre 
acest suflet deopotrivă de admirat de amândoi, 
se născu în Pestalozzi cea mei pasionată iubire, 
întâia și singura dragoste a acestui suflet mare. 
Scrisorile lor s'au păstrat și pot fi socotite prin- 
tre cele mai frumoase și mai senine din câte 
s'au scris vreodată, în asemenea prilejuri; din 
ele respiră cea mai curată iubire și o înaltă con- 

”) Intr'o scrisoare către Gaspar Schulthess, scrisă cu prilejul logodirii. acestuia cu o cunoscută a lor, Blunt- schli, aducând vorba despre Ana, zice aceste mișcă- toare cuvinte: «Frumoşi îi .sânt ochii, când zâmbește prieteniei, și şi mai frumoşi, când, mişcată de milă sau prinsă de virtute, o lacrimă îi tremură in ei... Când va cuprinde în braţele sale de soră pe logodnica ta, amân- două te vor încântă. Cerul le-a format inimile amân- durora spre iubire; într'a mea a pus sămânţa prieteniei, care încolţește acum, dar e zdrobită de furtună înainte de a da roadă».
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cepţie a vieţii, la amândouă aceste suflete, deo- potrivă de distinse.) | 
Ea e surprinsă la început de acest'sentiment ne- 

așteptat, dar sinceritatea tânărului o cucerește. ii atrage însă luarea-a-minte că dinsa este cu șapte 
ani mai în vârstă de cât el și că de-bună-seamă pă- 
rinții ei se vor împotrivi la această căsătorie; îi cere 
timp de gândire și de proprie examinare pentru a- 

  

"*) Dăm aici două din acele scrisori, pe de o parte pentru deosebita lor valoare, chiar din punct de vedere al educaţiei tinerimei, iar pr de alta fiindcă ne desvă- luesc mai bine de cât orice expunere streină adâncul sufletului acestor două personalități vrednice una de alta. „Iată una din cele dintâi scrisori a'e ei, care prin se- ninătatea și adâncimea simțirii ce o arată, prin evoca- rea acelei figuri ideale de prieten, dă par'că de Ia înce- put acestei legături sufleteşti o consacrare mai înaltă: «Nu, nu cauţi în zadar liniștea d-tale, scumpe tânăr. Mă grăbesc să ți-0 dau, întru cât îmi stă în putinţă; aci, pe aceste foi, ai să găsești liniștea, dacă intenția mea își ajunge cumvâă scopul; cu însă nu sânta mea însă-mi. Sânt încă ceasuri fără asemănare în care mă aplec încă prea 'mult cu sufletul spre prietenul nostru pierdut. Une-ori mă liniştesc, închipuindu-mi-l sfânt și desăvârșit în vecinicele lăcaşuri. Aceste închipuiri mi-au umplut sufletu', de mulțămire—îmi părea că și întinde braţele lui spre mine şi mă chiamă în slava sa. Căci îmi spuneă adesea, pe când eră încă între noi: «Prictenă, ce insemnează o depărtare de câţiva ani, când ne vom bucură apoi nedespărțiți unul de al- tul? Și aceasta se va întâmplă negreșit, dacă vom ră- mâneă credincioși lui Dumnezeu Şi virtuții»... Ştiu ce ciudată figură am făcut, când ai venit la noi rândul trecut... Cu câtă plăcere aş fi voit să-ţi vorbesc despre Menalk, ce bucuroasă eram să-ți fi putut spune ceca ce am simțit la citirea de mai multe ori a foilor d-tale [despre “Menalk]! Ca să scrie cinevă așă, trebue să simtă. D-ta eşti un minunat prieten; răposatul o ştieă ; 
ştică că se vor petrece acestea în: sufletul d-tale, când „€l ar muri. Da, d-voastră amândurora, cinstiți tineri, d-tale și fratelui meu Gaspar, pe Menalk nu vi-l poate
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mândoi, înainte de a luă v hotărire care ar lega-o: - 

pentru vieață. Pestalozzi se învoește şi, după un 

șir de scrisori în care amândoi își desfâșură unul 

altuia firea lor, cu toate lipsurile ce și le recu- 

nosc, fâră nici o rezervă, iar el îi arată planu- 

rile lui de viitor, de a se devotă ridicării țărănimii, . 

ea îi spune cuvântul hotăritor, pe care îl și ţine, 

înlocui nimeni—de ceea ce am pierdut cu însă-mi nici 

să mai pomenesc; și mie îmi eră el totul. Şi să fi fost 

cu nesimțitoare la moartea lui, cu? Lui am Să-i mul- 

ţămesc eu totul! Mă găseam la o răspântie de drumuri 

şi poate şi apucusem să șovăesc pe căi lăturalnice; mi-a 

fost dat atunci să-l cunosc pe el, mi-a fost dat să cu- 

nosc dumnezeeasca lui virtute și să mă formez după 

el. Să caut acum a mă apropiă de această virtute și să 

nu mă las a fi prin nimic îndepărtată de la ea,—spre 

aceasta sânt acum îndreptate toate silințele mele. Stră- 
duinţa mea îmi va împlini ceea ce amintirea îmi refuză; 
totuși, afară de puţine, foarte puţine, convorbiri indi- 
ferente, mi-au rămas în minte toate, și mai lesne mă 
voiu uită pe mine însă-mi de cât să uit pe Menalk. Cu- 
vintele lui, atât de pătrunzătoare, și spuse cu atâta. 
graţie, nu le voiu uită niciodată, sânt îngropate ca în 
marmoră, în inima mea... Îngădue-mi, bune prieten, 
să-ți fac această mărturisire despre Menalk: aflu ușu- 
rare printr'asta. Știi bine, că am mai cutezat să o fac 
odată, într'o vreme când ar fi trebuit să tac! Niciodată, 
scumpe prieten, n'ar fi trebuit să-ţi vorbesc de Menalk! 

Ah, de ce a trebuit să fii d-ta din întâmplare acolo, 
când plecam de la el cu inima sfâșiată! lar eu—să fiu 
așă de nechibzuită, în cât să mă descoper d-tale, fără. 
să mă gândesc la răsunetul ce ar puteă deşteptă în d-ta 
această descoperire a inimii! Ce am făcut!... lu, eu sânt 
pricina care a scos din liniştea sa o inimă nobilă și 
fără experienţă, o inimă ce eră încă slobodă de orice 
pasiune. primejdioasă! Eu am făcut să stea în nelucrare 
mintea cea dreaptă, care se deprinsese de: timpuriu să 
săvârşească lucruri mari. Câte mustrări mi-am făcut de 
când -am citit întâia d-tale scrisoare! Fu asta gândul 
meu? Nu! Martur din înălțimile cerului, tu ştii că nu. 
Am priimit ceea ce mi-ai trimes despre Menalk nu alttel
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cu toată împotrivirea neinduplecată a părinților, 
mai ales a mameiei. a 

Liniștit acum, Pestalozzi (eră atunci de 21 de 
ani) plecă să învețe agricultura, în mod practic, 
la un proprietar de lângă Burgdorf, în ținutul 
Bernei, la care il recomandase Lavater. „Acest 
proprietar eră vestitul gospodar pe acele vremuri 
în Elveţia, Rudo!f Tschiffeli (1716—1'780). Născut 
de cât ca produsul celei mai delicate prietenii ce o a- 
veai către el şi, întru câtva, ca o mângâiere pentru mine, 
fiindcă văzuseşi cât sufeream din cauza [pierderii] lui. A- 
cum, d-ta îmi vorbeşti pe alt ton. Dinti'o singură trăsă- 
tură a caracterului meu, d-ta tragi încheiere în privinţa în- 
tregei mele firi. D-ta pleci de lângă mine și-ți faci din mine 
un portret, care ar fi frumos, dacă acela aș fi eu, dacă 
aș fi eu aievea..: Nu, prietene, nu sânt aceea ce ai voit 
d-ta să faci din mine, nu sunt câtuşi de puţin; ştie unul 
Dumnezeu dacă. voiu ajunge cândva așă, dacă voiu pu- 
tea birui micile pasiuni care se războesc în sufletul meu.. 
Ce-i drept, Menalk a pus temelia spre aceasta, însă totul . 
e încă de-abeă schiţat... Mi-ai desfășurat înaintea ochi- 
lor tot caracterul d-tale...; eu pot să te cunosc pe d-ia 
foarte bine din ceea ce mi-ai spus despre Menalk, de- 
spre ediicaţie şi despre mine însă-mi. Felul cum vrei să 
aduci servicii patriei l-ai arătat obştește, și eu îl aprob. 
Menalk şi frate-meu m'au lămurit în privinţa acestor lu- 
cruri, iar eu le-am cercetat şi mi le-am însușit... Atâtea 
sentimente nobile şi înalte îmi cuprind sufletul ! Ar trebui 
să mă prefac, dacă ţi-aş ascunde acest lucru... Mărtu-. 
risesc bucuros, că nu sânt indiferentă față cu meritele 
d-tale, totuși. nu mă încred atât de mult în inima. 
mea, în cât să nu-ţi recomand a mă privi câtăva vreme 
încă numai ca prietenă; cercetează mai departe; și eu 
voiu face același lucru. Îţi ofer toată prietenia ce am 
avut-o pentru Menalk, cu toate avantajele, cu toate plă- 
ceri!e. Să-ţi spun cât de mult ne înţelegeam. AMlenalk eră 
prietenul meu. EI eră prietenul casei noastre, la toţi ne 
eră necesar. Eu iu săvârsam nici o faptă, fără să știe el 
mai dinainte, fără să fi cercetat el. Aveam toată liber- 
tatea de a vorbi cu el, ne puteam încrede amândoi în vir- 
tutea noastră; eră vesel, cu sufletul curat, îndatoritor ; cu
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din oameni săraci, ajunsese prin talentul și prin 
cinstea lui înalt funcționar în oraşul Berna. Având 
de mic copil iubire pentru vieața de țară, se puse 
să-și agonisească singur cunoștințe de agricul- 
tură și cumpără apoi la Kirchberg lângă Burg- 
dori o moșie lăsată în părăginire, pe care o cul- 
tivă singur, făcând din ea în scurtă vreme (prin 
amestecul deosebitelor feluri de pământuri, prin 
  

rândul, ori el ori eu, ne gândeam ce mijloace să aflăm 
spre a ajută pe cei în suferință, imparţial, prietene, im- 
parţial, unde eră vorba de a îndreptă anume greşeli. El 
a fost prietenul meu, niciodată însă logodnicul meu şi 
nici nu mi-a oferit vreodată acest lucru. O, dacă şi d- ta 
ai fi făcut tot așă, câte ceasuri de neliniște ne-am fi cru- 
ţat și, dimpotrivă, câte ceasuri de bucurie am fi putut 
încă gustă! "Tocmai când cugetam că vor începe iarăşi 
ucele ceasuri fericite, că Menalk îmi va fi înlocuit ia- 
răși întru câtva, şi mulțămeam din suflet Celui prea înalt, 
în orele mele singuratece, pentru această plăcere, atunci 
venişi d-ta cu neașteptata d-tale propunere, pe când eu, 

dimpotrivă, voiam să gust nevinovat această bucurie. 
Pe de o paste vârsta, pe de altă parte alte împrejurări, 
făceau ca nici să-mi vină în minte un gând ca acesta 
Ştii d-ta oare, prietene, că mai am numai trei ani și 
primăvara mea s'a dus?.--Cugetă la toate acestea; și 
eu voiu face tot astfel. Şi, de va (i să-mi spui contra- 
riul de ce mi-ai spus, cu voiu fi în sture a priimi și u- 
ceasta. Unui prieten i se iartă, când, uncuri, nu lucrează 
din cea mai strictă examinare de sine însu-şi;, dar dacă 
o face aceasta ca logodnic, atunci lucrul ar puteă fi 
cu primejdie... Le rog, din adâncul sufletului, nu te ho- 
tări la nimic înainte de a privi această importantă afa- 
cere dintrun alt punct de vedere; şi cu doresc ferici- 
rea d-tale mai mult de cât pe a mea...» 

lată, în sfârşit, mai multe părţi dintr'o lungă scrisoare 
a lui Pestalozzi, pe care i-o adresează cânul e să plece din 
Zărich spre a învăţă î în mod practic agricultura, la Tschi- 
ffeli; e o scrisoare în care Pestalozzi, cu obicinuita şi 
adânca lui sinceritate, se examinează pe sine însu-și în 
faţa ei şi-i desfăşură principiile de care se va conduce 
in viaţa lui de soț şi de părinte:
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șănțulețe de adus apa pe ogoare, prin gunoire; 
prin cultura trifoiului şi a scumpiei) o școală la 
care „veneau să ia învățătură boieri și țărani. Prin 
nobila lui iubire de oameni, izbutise să ridice 
starea materială și sufletească a cinci sate din- 
prejurul său, afundate mai "nainte în sărăcie și 
înjosire morală. La acest om, care îl primi cu 
iubire părintească, șezii Pestalozzi aproape nouă 

«Scumpa, unica mea prietenă! Zilele ucestea am în: ceput să mă gândesc adânc la toate câte s'au petrecut între noi. E vremea, scumpa mea, să împiedicăm ŞIvo- iul simţirilor noastre. Intreaga noastră viață viitoare, în treaga noastră fericire, datoriile către patria noastră și către urmașii noștri, grija virtuții însă-şi, ne cheamă la cea mai grabnică luare a-minte asupra noastră înşi-ne și la cea mai amănunţită cercetare a ceea ce e de da- toria şi pentru. fericirea noastră să facem mai departe. Intru aceasta, scumpa mea, să ne supunem unicului con= ducător drept al faptelor omenești, adevărului... Scumpă prietenă, vreau să-ți spun cu inima deschisă gândurile ce am avut în aceste zile solen:nc, în privința acestui lucru... Ne cunoaștem în destul, ca să ne putem încrede fiecare din noi în sinceritatea şi în cinstea celuilalt, Îţi propun un schimb de scrisori, în care să stăm de vorbă despre toate, cu libertatea unor convorbiri orale... Încep chiar acum acest schimb de scrisori... Vreau să te con- duc cu cea mai mare sinceritate în inima mea, atât de adânc cât pot pătrunde eu însu-mi într'însa... Scumpă Schulthess! Cusururile mele care-mi par cele mai de seamă pentru împrejurările vieţii mele viitoare sânt că nu an destulă prevedere, că.nu sânt destul de” prudent şi că n'am destulă prezenţă. de-spirit în faţa unor schim- bări neaşteptate în împrejurările care mă interesează. Nu Știu, întru cât se vor micşoră aceste cusururi prin si- linţa ce-mi dau de a le îndreptă și. printi”o experință mai bogată şi o judecată liniștită asupra lucrurilor, 

  

care se naște cu experiența şi cu vârsta. Deocamdată însă am aceste cusururi într'o așă măsură, în cât nu mi-e îngă- duit a le ascunde fecioarei pe care o iubesc. Sânt cu- Sururi care merită toată luarea-a-minte a d-tale; ele ar puteă avea cândva urmări foarte serioase. Am încă și
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luni de zile (din Septemvrie 1767 până în Maiu 

1768), spre a se instrui în ale agriculturii. De 

la cea dintâi scrisoare pe care o trimete de-acolo, 

se vede bucuria pentru meseria ce vrea s'o în- 

vețe și hotărîrea cu care aveă să urmărească pla- 

nul ce-și croise. Prin profesiunea ce-și alesese, 

el nădăjdueşte să fie neatârnat faţă cu toată lu- 

mea: această năzuință spre independență va. fi 

altele, care vin din sensibilitatea mea ce nu se supune 

totdeauna hotăririlor raţiunii. Foarte adesea trec măsura, 

în laudă și în mustrare, în simpatie și în aversiune. 

Greşelile prietenilor mei aproape nu le văd, de şi nu 

'sânt îngăduitor cu ei când e vădit lucru că au greşit. 

De anume lucruri ce-mi sânt scumpe sânt așă de le- 

gat cu sufletul, în cât adesea trec cu iubirea pentru ele 

dincolo de graniţele pe care le pune dreapta judecată... 

La nenorocirile patriei mele și ale prietenilor mei sânt 

eu însu-mi nenorocit, de şi n'am nici o parte de vină 

la ele şi de și lucrul acesta nu e cuminte, nu e o da- 

torie. La toate întâmplările ce nu stă în puterea noa- 

stră de a le împiedică trebue să recunoaştem o provi- 

“denţă, să le primim în tăcere și să avem credinţa că 

ceea ce s'a întâmplat eră lucrul cel mai bun ce se pu-" 

teă întâmplă. În privinţa aceasta, cu sânt încă foarte 

slab, iubită prietenă, şi această slăbiciune trebue să o 

iei iarăși foarte mult a minte. Vezi dar că vor fi zile, în 

care această slăbiciune mă va face să sufer și să-mi 

turbur seninătatea şi liniştea sutletului; ea mă va face 

adesea foarte neegal cu mine însu-mi... De marea, în- 

+radevăr vinovata mea neglijență în ale etichetei şi, în 

deobşte, în toate lucrurile care n'au în sine nici o în- 

'semnătate, nu mai e nevoie să vorbesc: o vede oricine, 

de la întâia aruncătură de ochi asupră-mi... 

Îmi pare că e de trebuinţă, spre a mă arătă d-tale pe 

deplin, să grăesc cu d-ta câteva cuvinte despre prin- 

cipiile mele în privinţa căsătoriei şi a educaţiei... Copiii 
mei, de şi vor aveă cea mai îngrijită învăţătură, vor fi 
agricultori; din mine nu se va trage nici un orășan 
pierde-vară. Şi, în ce privește căsnicia, trebue să-ţi spun, 
scumpa mea, că eu socotesc datoriile către iubita meu 
soţie ca subordinate datoriilor către patria mea și: că,
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principiul întregei sale vieţi. «Am ajuns, iubita 
mea», scrie el îndată după sosirea sa la Kirch- 
berg, «și am găsit norocul meu și mai mare 
de cât îmi închipueam: cea mai fericită gospo-. 
dărie ce-ţi poți închipui, Nanetă;  Tschiffeli, cel 
mai bun părinte, agricultor desăvârșit... Sufetul 
meu e liniștit; văd acum cât de absolut sigur 
se vor implini toate nădejdile noastre prin șe- 

de și voiu fi cel mai delicat soț, consider totuşi ca 
o datorie de a fi neîndurat cu lacrămile soţiei mele, când 
ea ar vrea vreodată să mă oprească prin ele de la în- 
treaga îndeplinire a datoriei mele de cetățean, orice ar 
puteă rezultă de aici. Soţia mea trebue să fie cea mai 
aproape ființă de inima mea, tovarășa celor mai tainice 
sfaturi ale mele și, împreună cu mine, singura educa- 
toare a copiilor mei. În casa mea va domni o mare Şi 
cinstită simplitate, “atât de mare, cât o cere cea mai se- 
-veră creștere a copiilor mei. Trebuințele casei mele vor 
fi în de obște foarte restrânse și grija pentru fericirea 
copiilor mei mă va face neiertător chiar faţă cu greșeli 
mici ale soției mele. Știu prea bine, buna mea Schul- 
thess, că d-ta însă-ţi ceri același lucru de la bărbatul 
pe care-l vei iubi. Am toată încrederea, că d-ta nu vei 
dezaprobă nimic din toate acestea. Trebue totuși să ţi 
le spun, pentru ca să mă cunoști deplin, pentru ca şi în 
privința aceasta să ştii ce gânduri am... Mai este încă o 
lature foarte însemnată, prietenă, din spre care trebue să 
mă arăt d-tale Nu numai d-ta, scumpa mea, mi-ai dat 
locul lui Menalk, ci el însuşi a făcut același lucru—în cu 
totul alte intenții. Ştii, de ce hotărîri mari erâ plin sufletul 
lui Menalk. El mi-a lăsat mie o parte din grijile sale 
şi e de datoria mea să mă arăt și din această patla 
fecioarei pe care o rog fierbinte să impărtășească soarta 
vieţei mele. Scumpă Schulthess ! Viaţa mea nu va trece 
fără să întreprind cevă de seamă. Nu voiu uită învăţă- 
“turile lui Menalk şi întâiele mele hotăriri, de a mă dedică 
cu totul patriei; niciodată nu voiu tăceă de teama de 
„oameni, când voiu vedeâ că binele țării mele: îmi cere 
să vorbesc; voiu uită şi de viața mea, şi de lacrămile 
soţiei mele, şi de copiii mei, ca să fiu folositor patriei. 
“Menalk eră un suflet mare...; tremur la gândul de a luptă
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derca mea aici. Voiu învăță agricultura, in toată 

întinderea şi în toate formele ei; voiu ajunge 

neapărat independent de toată lumea, mult iu- 

bita mea. Ce perspective!...» | 

Întors de la Tschifteli, el dorcă să se căsăto- 

rcască îndată și să înceapă fără întârziere noua 

lui viaţă în mijlocul țăranilor. Desfășurarea mai 

departe a lucrurilor nu atârnă însă numai de el! 

cândva pentru intenţiile lui, și totuși aceasta o cer de 

ja mine conștiința și datoria şi inima și -patria mea. Mă 

voiu supune lor. Cât de puţin sânt însă la înălţimea unor 

astiel de întrepiinderi! Ce urmări pot aduce asupră-mi 

şi ce mare e datoria mea de a-ți arătă că de-aici pot 

să nască pentru mine cele mai mari primejdii!... Nu pot 

ascunde prietenci mele, că neprevederea și puţina mea 

prezenţă-de-spirit mă fac a mă îeme că mi. sar putea 

întâmplă une-ori, în această sferă de dificile fapte, neiz- 

bânzi, la a căror îndurare naș putcă gustă nici măcar 

mângăierca de a mă puteă îndreptăţi eu însu-mi. Ce 

fericit aș fi, dacă gândul binelui ce, fără îndoială, va 

rămânea de pe urma mea ar puteă slăbi destul, la d-ta, 

gândul acestor primejdii! Scumpa mea, voiu veghea asu- 

pră-mi cu cea mai mare grijă; de ascuns însă nu vreau 

să-ți ascund nimic. Cercetează, scumpă şi iubită prie- 

tenă, dacă binele ce ai puteă face şi ai puteă obținea 

prin impărtăşirea la planurile mele ar putea cântări mai 

greu de cât primejdiile la care te-ai expune... Ceea ce 

te rog să iei în seamă la această cercetare e că, poate, 

primejdiile nu vor turbură niciodată liniştea vieții noa- - 

stre şi că conştiinţa multelor fapte bune ce vom fi făcut 

va fi în stare să ne ţie liniștiți și fericiţi și în vreme de 

„primejdie... Starea sănătăţii mele e un nou punct care cere 

luarea d-tale a-minte... Eu nu o socotesc ca prea rea... 

Am vorbit foarte mult cu D-r. Hotz [unchiul său din spre. 

mamă] în privinţa aceasta şi el nu vede nici cea mai mică 

primejdie |in desele accese de frizuri ce avusese câţi-va 

ani mai nainte). Cu toate astea îmi pare foarte probabit 

că d-ta vei trăi mai mult ca mine pe lume şi nu-ți ascund 

nici acest gând. Îmi dau seama de toată importanța a- 

cestui lucru, mam gândit mult la el și am găsit teme- 

iuri pentru liniştirea mea. Poate că vor îi indestulătoare
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și de dinsa. Părinţii Anei nu au'nici o încre- 
dere în socotelile sale şi-i cer să facă întâi în-" 
cercare singur, cel puţin doi ani de zile şi, nu- 
mai după aceea, dacă va izbuti, și-ar da și ei 
învoirea la căsătorie. Ana -însă-și e cu tot sufle- 
tul cu el: «[Mama] are cea mai mare stimă pen- 
tru persoana ta; cruță-ți însă' osteneala de a-i 
mai vorbi pe larg de planurile tale: le crede 

și pentru d-ta. Cercetează-le în toată liniştea. De va fi 
să mor înaintea d-tale, prietenii mei se vor întrece, care 
să îngrijască mai întâi de creşterea copiilor mei, după 
intenţiile mele...:Cum răsplăteşte Dumnezeu, chiar în 
vieaţa aceasta, cinstea şi bunătatea! Ce lucru binecuvântat 
este să ai asemenea prieteni! Ce jertfe ar fi prea mari, 
ca să-i păstrezi? Ce mulțămire adâncă, să te poţi lăsă 
în nădejdea lor!... lubita și scumpa mea prietenă! Ți-am 

"vorbit cu inima deschisă despre firea mea şi despre îm- 
prejurările mai de seamă în care mă voiu află. Gân- 
dește-te mult, la toate; am toate lipsurile de care ţi-am 

„pomenit și, de-bună-seamă, multe altele încă... Adesea 
am vrut să tac; în cele din urmă însă m'am biruit pe 
mine „însu-mi. Conştiinţa mea mi-a spus că aș fi un 
amăgeu, iar nu un iubitor cinstit, dacă aș ascunde iu- 
bitei mele vreo trăsătură a caracterului meu sau vreo 
altă împrejurare ce ar puteă-o cândva neliniști şi ar pu- 
teâ-o face nenorocită... Dacă împrejurările în care da- 
toria și patria mă vor chiemă vor pune capăt dorințelor 
şi nădejdilor mele, cel puţin n'am fost un nemernic, 
n'am fost un ticălos, n'am căutat să-mi pun o mască 
spre a-ţi prinde inima... Scumpă prietenă! N'am medi- 
tat numai asupra mea însu-mi, ci cu aceeași mare grijă 
am făcut observările mele și asupra d-tale. Judecata mea 
aprobă pasiunea mea. Eu pot fi fericit cu d-ta, dacă 
d-ta poţi îi fericită cu mine. D-ta eşti făcută spre a fi 
cea mai bună soție, cea mai bună mamă... Încă cevă, 
scumpa mea! Eu ţi-am destăinuit iubirea mea. Prietenia 
ce-mi oferi va hrăni nădejdea mea. Prietenă! De va. fi 
cumvă necesar ca să-mi'iau această nădejde, d-ta mă 
cunoști destul, spre a şti ce urmări” primejdioase ar pu- 
teă avea asupră-mi întreţinerea acestei speranţe. lartă-mă, 
scumpa mea, că-ți spun acestea. Am mari datorii către 

IL.
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prea neprobabile și prea exagerate, ca să ţi 
se izbândească. Dinsa e grozav de îngrijată de 
viitorul meu: se teme că această gospodărie la 
țară va fi prea grea pentru mine; ea nu știe însă 
că cu tine împreună eu aș ridică pietre de moară, 
acolo unde cu oricare altul [aș ridică] un ac». 
Pestalozzi stăruește pentru. o hotărire imediată; 
dar stăruințele sale repetate nu au alt rezultat 
de cât o și mai mare încordare a relaţiilor cu 
părinții Anei și o mare suferință pentru dinsa; 
de și ea e hotărită să-l urmeze oriunde și în 
orice împrejurări, totuși nu poate luă asupră-și 
să plece din casa părintească fără binecuvânta- 
rea părinților: «Să întrebuințăm tot ce e cu pu- 
tință ca să izbutim, dar, pentru numele lui Dum- 
nezeu, câtă vreme ei spun că, dacă voiu face. 
acest pas, mă vor alungă cu blestem din casă, 

mai bine să cedăm, prietene. Socotesc că nu 

mine însu-mi și către patrie, care cer de la mine această 
grijă. Nu vreau, scumpa mea, şi socotesc că d-ta îmi 
vei da dreptate, nu vreau ca d-ta să te hotărăști înainte 
de a fi cercetat totul, înainte de a aveă toată liniştea 
și a fi împăcată în cugetul d-tale... Încă cevă, scumpa 
mea prietenă!... Mi-ai dat a înţelege, de curând, că îmi 
cam pierd vremea fără rost, pe la prieteni... E adevărat 
că până mai acum câtva timp căutam să fac multe cu- 
noştințe, să am întâlniri dese cu oamenii... Te asigur 
însă, scumpa mea, că nu plăcerea de distracţii, ci gân- 
dul de a îi folositor, mă făceă să mă port astfel.. Din 
principiu şi din datorie îmi întrebuinţam astfel vremea.. 
Acum însă mă voiu restrânge din ce în ce mai mult, 
spre a mă pregăti pe mine însu-mi spre întreprinderi 
mai mari. Nu-mi pare rău însă nici pentru vremea aceea 
ce am întrebuinţat-o spre a cunoaşte pe tinerii din țara 
mea. Vremea asta va aveă cândva cele mai însemnate 
urmări pentru mine. Nădăjduesc, scumpă Schulthess, că 
mă socoteşti îndreptăţit în acest punct...» (În ediţia mai 
sus citată a operelor complete ale lui Pestalizzi, vol. II, 
pag. 23—27 și 36—45).
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trebue să avem curajul de a ne împotrivi astfel 
căilor dumnezeirii, chiar de ne-ar costă vieața». 

Aceste împrejurări îndeamnă pe Pestalozzi la 
o întreprindere mai mare, dar riscată. Gândul 

lui fusese, potrivit mijloacelor și experienței cam 
restrânse de până acum, deocamdată să cumpere 
sau să ia în arendă, chiar lângă Ziirich, câteva po- 
goane de pământ, pe care să le “cultive mai ales 
cu scumpie, cu pomi şi cu zarzavat, şi numai mai 
târziu, dacă i-ar fi izbutit această încercare, să 
se întindă în planurile sale. Văzând însă împo- 
trivirea și neincrederea părinților Anei, se lăsă 
să fie ispitit de un plan mai mare, care-l putea 
duce dintr'o dată la o situație materială mai bună 
şi-i puteă câștigă astfel simpatia lor, dar care, tot 
atât de lesne, puteă să-l ducă la ruină: în tovără- 
şie cu o casă de bancă din Ziirich, cumpără un 

„loc mai întins, cam vre 100 de pogoane, în can- 
tonul Aarau, în hotarul satului Birr, aproape de 
vechiul Habsburg și de orășelul Brugg. Pământul 
nu prea eră bun; el socoteă însă că va scoate 
cevă din el, cu învățătura ce o căpătase la Tschif- 
feli. Îndată după cumpărare, în primăvara anului 
1769, Pestalozzi se și mută într'un sat din apropie- 
rea locului său, hotărit să-și clădească pe proprie- 
tatea sa o casă și să aducă şi pe Ana, fie şi fără 
învoirea părinților ei; deocamdată îl însoțea acolo 
mama lui, care, cu bunătatea ei de suflet, dete lu- 
crurilor o cale mai pacinică. «Dinsa e mai ge- 
neroasă de cât mine», scrie el către Ana. «În: 
sufletul ei nu se ridică nici necaz, nici ciudă, 
chiar cândni se întâmplă nedreptăţi. Când mă 
vede că sânt mai trist şi că nu-mi mai pot stă- 
pâni inima, atunci ea mă roagă duios să nu mic- 
șorez prin supărarea mea stima și iubirea ce da- 
torez părinților tăi». ii
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Și într'adevăr, împotrivirea bătrânilor Schul- 
thess, mai ales a tatălui, păreă a slăbi, în fața 
hotărirei neinfrânte a fiicei lor. În vremea acea- 
sta, Pestalozzi, având acolo la țară când pe mama, 
când pe sora lui, puneă la cale cele de trebuință 
spre întemeiarea noei lui gospodării. Vieaţa la țară 
împreună cu viitoarea lui soție el ș'o închipueă 
ca un ideal pentru ajungerea înaltelor scopuri 
ce-și propusese. «Ce bine ne vom simți», îi scrie 
el, <când, în primblările noastre, nu vom mai aveă 
frica nimănui, și ne vom întâlni la fiecare pas 
cu un sătean cunoscut, care știe că-i vrem bi- 
nele, că ținem la el, căruia îi vom fi dat vr'un 
ajutor, cu o femee pe care tu vei fi vizitat-o în 
vremea când eră bolnavă, cu copii cărora le vom. 
face mii de mici bucurii,... cu lucrători cu zâm- 
betul pe față, care ne vor binecuvântă că le sân- 
tem de folos prin îndeletnicirile noastre! Draga 
mea, ce nespus de fericită va fi pentru noi a- 
ceastă vieață, în care nici o față pismașă care se 
uită chioriș la faptele cele plăcute ale virtuţii nu 
va cleveti asupra lor și în care bucuria va fi sin- 
gura “urmare a purtării noastre cinstite! E cu pu- 
tință, te vei strimtoră tu bucuros, când vei ve- 
deâ că mii de oameni în jurul nostru n'au. nici 
cele de trebuință? Ah, să răspândești binecu- 
vântare și bucurie în jurul tău, ce plăcere ne- 
spusă, ce încântare! Și dintr'o biată cocioabă 
nebăgată în seamă să fii norocul meleagurilor, 
din prejur,—o, iubita mea, cum mi-e inima co- 
vârșită de speranţe!...» | 

În cele de pe urmă, părinții Anei, dându-și 
seama că. orice tărăgănare e zadarnică, consim- 
țiră la această căsătorie, însă tot nu din toată 
inima. La cununia fiicei lor ei nu luară parte. 
Fără a-și fi putut luă obicinuitul rămas bun de
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la rude și prieteni, având voie a ridică din casa 
părintească doar hainele ei, pianul și pușculița 
cu economiile sale (și făgăduinţa de a primi mai 
târziu și zestrea ce i se cuveneă), Ana plecă la 
mirele ei, condusă de mama lui Pestalozzi, care eră 
însoțită de credincioasa lor Băbeli. Cununia se 
săvârși în ziua de 30 Septemvrie 1769, într'o 
biserică de sat, lângă noua lor proprietate, fiind 
față numai câțiva prieteni. Și astfel, tinerii soți, 
el de 23 de ani, ea de 30, încep noua lor viață 
în mijlocul țăranilor. 

Vieaţa fiecărui om, cu toată puterea covârşi- 
toare a împrejurărilor din afară şi cu toate întor- 
săturile ei adesea surprinzătoare, are o logică 
internă, hotărită de tainica alcătuire particulară 
a puterilor sufletești ale fiecărui exemplar uman. 
Alegerea așă de neașteptată a carierei sale din 
partea lui Pestalozzi și raportul de vârstă între 
el şi soția sa așă de puţin obicinuit între cei ce 
se căsătoresc, ne fac să bănuim de la început 
că vieața acestui tânăr va aveă şi de aci încolo, 
în mersul ei, cevă ce ese din făgașul obștesc. 
Ori ce soartă ar aveă întreprinderea sa agricolă, 

„trebue să ne așteptăm ca el să-și urmărească— 
fie sub ori-te formă, și mai de grabă subt una 
cu totul originală—scopurile ce-și propusese vie- 
ţii sale; iar vrednica sa soție, care cunoscuse că 
subt impetuozitatea și tenacitatea dusă până la 
încăpățânare a acestui tânăr se ascunde un su- 
flet mare, va fi pentru el un tovarăș înțelegător, 
având puterea de a se ridică până la înălțimea lui 
morală și a se jertfi pentru ideile şi aspiraţiile lui. 

Neuhof (1770-1798). În anul dintâi, până la is- 
prăvirea locuinței ce Pestalozzi începuse a-și clădi
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pe proprietatea sa, în mijlocul câmpului, tinerii 
soți se așezară într'un sat din apropiere. Pesta- 
lozzi eră de dimineaţa până seara la câmp și la 
noua clădire, neobosit, punând el însu-și mâna 
la lucru, de-a-valma cu lucrătorii, adesea ne mai 
găsind vreme să vină a-casâ la prânz; pe de altă 
parte, traiul lor eră foarte modest. Totuși, nădej- 
dile ce-și pusese în această întreprindere nu se 
izbândiră. Pricinele au fost mai multe. Întâi, firea 
lui impetuoasă, câre vrea să ajungă mai repede 
la rezultat și pripeă adesea lucrurile, nepriceperea 
lui la socoteli și nemărginita sa încredere în oa- 
meni. Pământul ce cumpărase, cam pietros, aveă 
nevoie de îngrășăminte, spre a da bune recolte, 
și Pestalozzi, vârându-și toată averea în cum- 
părătoarea pământului, nu mai aveă acum capi- 
talul trebuincios pentru exploatare; îl cumpă- 
rase şi cam scump, fiind înșelat de un om de 
afaceri din partea locului, pe care-l luase după 
aceea și ca vechil; acesta, purtându-se rău cu - 
oamenii, atrase neîncredere și asupra lui Pesta- 
lozzi și a întreprinderii sale.*) Apoi încă cevă. 
Pestalozzi, fiind conviins că poporul sărac de la 
țară nu se poate ridică numai prin agricultură, 
ci mai ales prin industrie casnică, “se apucase, ' 
încă înainte de căsătorie, a face pe țăranii din 
partea locului să se indeletnicească cu torsul 
și cu țesutul bumbacului, cumpărându-le el sin- 
gur bumbac, ca să li-l împartă, şi îngrijindu-se 
apoi tot el de vânzarea la oraș a tortului Și a 
pânzei; această faptă bună nu puteă însă prii în- 
cepătoarei sale gospodării agricole. Ceea ce i-a 

") Acest om apucător şi necinstit eră un oare-care 
Merki, cârciumar şi geambaș din Birr, se zice că la el 
sa gândit Pestalozzi, când a plăsmuit pe vornicul de 
sat Hununel, din „Leonard şi Ghertruda:.
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* dat însă lovitura hotăritoare a fost retragerea din 
tovărășie a bancherului din Ziirich cu care se 
asociase. În urma unor șoapte răuvoitoare, că 
Pestalozzi își clădește o casă prea costisitoare 
și că pământul cumpărat nu e bun de nimica, 
bancherul își retrase capitalul când trecuse abiă 
un an dela începerea exploatării pământului, 

Zile. grele începură acum pentru ei. În primă- 
vara anului 1771 se mutară în noua lor locuinţă, 
rămasă neisprăvită (fusese plănuită. ca un fel de 
vilă cu două caturi, dar acum, în lipsă de mij- 
loace, abiă catul de jos putuse fi ridicat, și așă ră- 
mase pentru totdeauna). WVez/o/ («Curtea- nouă») 
numi Pestalozzi noua sa așezare. 

Nevoind, nici soția sa, nici: el, șă-şi înstreineze 
pământul și să renunțe la planurile sale pentru 
ridicarea poporului sărac, se împrumută, ca să-și 
cultive singur moșia mai departe; câțiva ani răi, 

la rând, făcură însă ca datoriile să se urce la 
suma de 15,000 de fiorini. Cumnaţii săi îi săriră 
în ajutor, ca să-l scape de ruina desăvârșită, re- 
nunțând la partea lor de moștenire păriritească; 
dar, cu tot acest sprijin, tot mai rămâneă încă 

o datorie de 4000 de fiorini, şi nicăiri nu se a- 
rătă un mijloc de mântuire. «Visul vieței mele», 
zice el mai târziu, vorbind de aceste vremuri, 
«nădejdea ce-mi făcusem că voiu aveă o mare 
şi binecuvântată sferă de influență în jurul meu, 
care să-și afle centrul într'o liniștită vieață de fa- 
milie, se risipiră acum cu totul». 

Singura lor mângâiere în aceste vremuri de 
obidă, pe lângă împăcarea părinților ei și vizi- 
tele rudelor și ale prietenilor, fusese nașterea unui 
băiat, unicul lor copil (născut la 13 August 1770). 

Ni s'au păstrat, din vremea aceasta, câteva foi 
cu însemnări zilnice ale lui Pestalozzi despre cre-
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şterea nicului lacob; ele ne arată pe tânărul pă- : 
rinte preocupat de a găsi și a urmă în educa- 
ţia fiului său principii nouă, conforme cu legile 
psihologice ale desvoltării ființei omenești. Cu 
toată forma lor fragmentară, de gândiri aruncate 
în grabă pe hârtie, .<ele ne fac să bănuim pe 
un prinț pe tărâmul educaţiei. și al învățămân- 
tului» și ne lasă să zărim de pe acum unele din 
marile principii ce le va pune în lucrare în acti- 
vitatea sa pedagogică de mai târziu acest reno- 

* vator al învățământului. lată cugetările mai de 
seamă ce se desprind din ele: 

“ Copilul trebue să-și câștige mai mult el singur 
învățătura. lui. Nu te pripi să-i dai tu cunoștințe, 
cu vorbele tale: «o mare piedică spre cunoaște- 
rea adevărului este știința de zorde de' care nu 
se leagă cunoștința adevărată a lucrurilor». «Orice 
cuvânt e o judecată». Vorbele sânt numai seve 
pentru noțiuni; prinderea cu tot sufletul a lu- 
crurilor cuprinse subt aceste semne, asta este lu- 
crul de căpetenie; de aceea nu spune și nu da 
copilului sâ învețe cuzinte, înainte ca el să-şi fi 
câștigat singur cunoștința intuitivă a Jucrurilor 
numite prin ele, căci e foarte greu apoi să-i scoţi 
din minte o cunoștință greșită ori încurcată. Lasă 
dar pe copil să-și formeze el însu-și noțiunile, 
prin acțiunile lui zilnice. | 

«Dă copilului cât mai multă voie slobodă; pre- 
țucște orice împrejurare care-i poate da libertate, 
liniște sufletească și voie-bună. Tot ce-l poți în- 
văță prin urmările naturii lăuntrice a lucrurilor, 
nu-l învăță prin vorbe. Lasă-l să vadă și să audă 
și să afle și să cadă și să se scoale ȘI. să gre- 
şească—nici un cuvânt |al tăuj, acolo unde e cu 
putință fapta [lui]; ceea ce poate face el singur, 
să-l lași să o facă... Vei vedeă că natura îl în-
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vață mai bine de cât oamenii». (Aici avem dar 
întâia schițare a noțiunii fundamentale a ip24u4- 
fiei active, ca temeiu' al învățământului elemen- 
tar şi al oricărui învățământ în de obște, noțiune 
pe care abiă mai târziu, în Stans, Burgdorf și 
Yverdon, o desvoltă Pestalozzi în toată adâncimea 
ei). Priveşte natura lui Dumnezeu și ia învățătură 
de la ea: sfânta ordine care domneşte într'insa . 
pretutindeni pregătește toate cu încetul și din 
multe părți, face nesfârşit de multe încercări, Și 
lasă roadele să ajungă la coacere pe nesimţite. 
«Lasă realitatea, lasă lucrurile aievea sau icoane 
de tot felul de-ale lor să treacă pe dinaintea ochi- 
lor copilului, cât de multe, să vie iar şi iar să plece, 
lasă-l mereu să vadă și să audă; judecată cere-i 
mai rar, și mai ales în lucruri de care poate aveă 
nevoie acum, sau, mai bine, de care-trebue să aibă 
nevoie. Cere-i judecata lui așă precum natura o 
cere pe a ta; ea nu cere de la tine să judeci 
cât este de lată groapa pe lângă care treci, ci 
număi ţi-o arată; când însă ar fi o groapă de-a 
curmezișul drumului și ar trebui 'să sari peste ea, - 
atunci trebue să judeci. Ori de câte ori poți duce 
pe copil la aplicare, atunci e în firea lucrurilor 
să-i ceri judecată. Îți spun: când poți deșteptă 
în el interes de ajuns, atunci pune-l să judece, 
dar mai mult să intuească și să privească cele 
ce-i trec pe dinainte, de cât să judece». | 

«Ai o sobă în casa ta; pune-l să o deseneze. 
Dacă, într'un an de zile, copilul n'ajunge să scoată 
din ea nici un pătrat măcar, tot se deprinde cu. 
şederea pe scaun și cu munca. Compararea figuri- 
lor și a mărimilor matematice e materie de joc 
şi de învățături de înțelepciune». [Pestalozzi fă- 
ceă de pe acum cu fiul său exerciții de numără- 
toare și-i tăiă cu foarfecele figuri de hârtie). «Pu-
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ne-l să îngrijască de o grădiniţă a lui, să strângă 
în ea tot felul de plante, să adune şi să păstreze 
cu bună-rândueală şi cu sârguință tot felul de 
gângănii: asta e o pregătire pentru vieața socială, 
e frâu pentru lene și sălbăticie». 

Nu face cu copilul nici 'un pas mai departe, 
până nu e deplin stăpân pe cel dinainte. «Nu 
uită: fofu/ deplin și nimic pripit. Ordine, preci- 
ziune, ducere până la capăt, desăvârșire»: «Ai- 
mic pentru vanilate, totul pentru adevăr. Mari 
întenții». 

Copilul să învețe mai ales din cartea naturii: 
du-l în sala de clasă cea liberă a întregii firi, 
du-te cu el prin munți și vâi,-acolo dă-i învăță- 
tură. ȘI, în aceste ceasuri de libertate, lasă ca 
înviițătorul să fie mai mult natura de cât tine. 
«Când pasărea cântă de te farmecă şi un vierme 
se târăște pe o frunză, atunci curmă exercițiul 
tău de limbă: pasărea, viermele, îl învață mai 
mult și mai bine. Taci». 

Nu înnăbuși în copil sentimentul personalității 
lui și bucuria lui de vieață. «Orice învățătură ma 
Prefuește două parale, dacă, la învățătura asta, 
copilul își pierde curajul și veselia». 

Când însă e nevoie de ascultare, de supunere, 
în ceasurile mai puţine (de clasă), când trebue 
să desvolți în el deprinderea așă de necesară 
de a munci alături de alții, atunci să domnească 
seriozitatea; atunci înlătură fără milă orice di- 
stracție; să nu lași copilului nici o umbră de nă- 
dejde că ar puteă scăpă de această constrângere 
necesară, căci: nădejdea aceasta naște neliniște. 
Vieaţa socială, cu datoriile ei, cere de la om să 
știe din' vreme a se stăpâni și a ascultă de alții, 
tocmai spre a se putei bucură în liniște de mai 

multă libertate;: această stăpânire şi înfrângere



— ALIIL — 

"de sine însu-și trebue deprinsă din copilărie, căci 
ceea ce covârşește mai mult, aceea hotărăște fi- 
rea omului. Spune însă copilului lămurit ce e o- 
prit și ce nu. «Nimic nu duce la o mai oțărită. 
revoltă sufletească de cât când pedepseşti ne- 
știința ca o greșală. Cine pedepseşte pe un co- 
pil nevinovat, acela ș'a înstreinat inima lui. Nu 
trebue să ne închipuim, că copilul ştie de la sine 
ce e rău, ori ce e important pentru noi». «Orice 
apăsare naște neîncrederea și, dacă încolțește în 
copil neîncrederea, atunci munca ta e pierdută». 
Să cauţi dar să câştigi inima copilului, să i te 
faci necesar, să-i fii cel mai drag tovarăș de joc, 
să iei parte la bucuriile lui nevinovate, dacă vrei 
ca el să ia parte la munca ta. | | 

«Adevărul nu e unilateral. Libertatea e un bine, 
şi ascultarea de altul e un alt bine, tot așă de mare. 
Trebue să impreunăm ceea ce Rousseau a despăi- 

"ţito. «Jfultă bucurie și cevă înfrânare și biruință 
de sine însu-și, asta dă tărie și curaj bărbătesc». 

Însemnările acestea încep cu o notiță care 
cuprinde de-a dreptul un caz de aplicare a prin- 
cipiilor arătate mai sus. Ca atare o credem in- 
teresantă de cunoscut: «27 lanuarie (1774: mi- 
cul Iacob aveă atunci 3 ani și jumătate). l-am 
arătat apa, cum curgeă ușor la vale pe coasta 
muntelui; i-a făcut mare plăcere. Făcuiu câțiva 
pași la vale; el veni după mine și, întorcându-se 
către apă:-«Să m'aștepți, apă, că viu îndărăt 
numa” de cât». Ne-am mai scoborit o bucată, 
tot pe lângă pârâu. «Uite, tată, vine și apa cu 
noi, vine de sus, și trece mai departe». Am mers 
mereu pe lângă apă și l-am pus apoi să zică de 
câteva ori, după mine: Apa curge la vale».*) 
  

*) În op. cit, vol. II!, pag. 224-233.— O prețioasă 
întregire a acestor însemnări o dă Pestalozzi, în trea-
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De la un suflet de-o așă de 'adâncă seriozi- 
tate morală eră de așteptat o asemenea grijă 
pentru educația copilului său; aceasta însă ar fi: 
fost o preocupare de la sine înțeleasă și pentru 
un om de o mai mică amplitudine sufletească 
de cât Pestalozzi. Energia acestui suflet însetat 
de jertfă spre binele altora nu puteă găsi îndestu- 
lare numai întru împlinirea acestei simple datorii 
căt, câțiva ani mai târziu, cu prilejul morţii lui Iselin 

"în „Schweizerblatt“ [„Foaia elvețiană], un jurnal! efe- 
mer ce l-a scos el în 1782. Voind să arate cât de 
mult datoreă el acestui bun' prieten, care-l sprijinise, 
îi dase curaj în clipe grele şi-l îndemnase să scrie, 
face observarea, că cunoştinţa de oameni câtă a pus-o 
el în „Leonard şi Ghertruda « i-a venit fără să ştie 
cum, prin împrejurările vieții, fără să fi avut vreodată 
intenţia de a studiă oamenii; ŞI, generalizând această 
experienţă a sa, el găseşte în ea un principiu de învă- 
țământ, pe care-l formulează în felul lui plastic și în- 
drăzneţ, spunând în acelaşi timp că l-a urmat Şi în e- 
ducaţia fiului său: „Marea cunoștință de oameni a ță- 
ranului cu o atribuiu mai ales împrejurării că el nicio- 
-dată nu-și bate capul s'alerge după ea; felul acesta rece 
de a lăsă adevărul și învățătura-de-minte să vină 
mai mult ele la tine de cât să alergi tu după ele, atât 
de neîndoios îl socotesc eu ca adevărata metodă de 
învățătură a omului..., în cât nu numai am credința că 
după această metodă capătă Și trebue să capete învă- 
țătură toți oamenii, de la vlădică până la opincă, în tot 
„ce fiecare trebue să ştie bine şi deplin pentru treapta lui, 
ci încă, împotriva tuturor obiceiurilor vremii, urmez a- 
ceastă credință chiar în propriul meu cămin, şi după 
acest principiu cresc pe fiul meu... Vorbesc despre foarte 
puţine lucruri cu copilul meu, —îl deprind, în toată sim- 
Plitatea, să vadă și să audă ceea ce e în jurul său... 
Incep. învăţătura cu, el de la ceea ce e mai aproape de 
cunoștința lui, în împrejurările în care se află, Și învăţă- 
tura asia fiul meu trebue să ştie a o manevră desăvâr- 
:Şit, înainte de a purcede cu el mai nainte spre ceea ce, în firea lucrurilor, se găseşte mai departe de el... Cea . mai mare învățătură la care am ajuns până acum în 
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în cercul familiei sale. O spusese el singur logod- 
nicei: viața mea nu va trece fără mari întreprin- -, 
deri; datoriile către patrie vor trece înaintea dato- 
riilor către familia mea. Spre împlinirea 'acestor- 
mari intenții se așezase el la țară; „dar, chiar de: 
la început, firea lui de om doritor de a face prea 
mult -deodată, neexperiența și mai ales” retrage- 
rea capitalului din partea asociatului său îi tă- 
iase putinţa de a-și realiză planurile lui umani-. 

  

vieaţa mea e aceasta, că fericirea omului atârnă de câtă. 
pricepere a agonisit de mic ca să lucreze chibzuit în. 
împrejurările şi în afacerile în care se află. Această .pur- 
tare chibzuită presupune însă o judecată sănătoasă de-. 
spre toate lucrurile care îi sânt omului aproape şi a 
mână, și se întemeiază pe ferirea de orice prezumțiune, 
deci pe o nespus de surprinzătoare neștiință și neho- 
tărire în vîrsta. copilăriei şi pe o luare-a-minte cârmuită. 
de muncă şi de împrejurări, activă, dar ocupată fără 

“Scop numai cu văzutul, auzitul și făcutul... Cu asta însă 
nu Vreau să înţeleg nicidecum lipsa de scop a trânda- 
vului care se joacă cu vieața lui, sau a uşuratecului care 
zboară de la una la alta, fără a rămâneă în vre-un loc, 
ci părerea mea despre această lipsă de scop care e te- 
“meiul adevăratului spirit de observare e aceasta: Oul 
îrebue să-şi găsească învățătura lui de căpetenie, la 
manca lui de căpetenie, iar nu să lase învățătura goală 
a capului so ia înaintea lucrului mmânilor sale; trebue. 
să-și scoată singur învățătura, în primul rând din lucrul. 
lui chiar, iar. nu să vrea a scoate, cu subtilităţi, lucrul 
din învăţătură... lubite.cititorule, dacă lumea asta e plină. 
de nătângi, să. știi că asta o datorăm absurdităţii cu care 
anii tinereței copiilor noștri sânt abătuţi de la muncă şi 
mânaţi în spre cărți; şi sigur, sigur, mizeria unei ma- 
turități lâncede a atâta sumedenie de oameni e pregă-. 
tită de aceă învățătură din anii copilăriei și ai tinereţei, 
care e îndreptată spre ce e strein, spre ce e nefolositor,. 

"spre ce'nu e bun la nimica, spre ce nu se poate mistui, 
spre ce e unilateral, și spre simpla paradă“, (Op. cit., 
vol. |, pag. 247-249), Cfr. şi „Leonard şi Ghertruda“, 
partea |, Ş 40 (pag. 153 ș.:u. din traducerea de faţă).
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tare, așă cum şi le croise. Ideea morală care trăeă 
„în el nu. puteă însă să piară; iar îndărătnicia lui 

în a urmări, prin oricâte greutăți, scopul vieții 
sale trebueă să răzbată, într'un fel sau într'altul, 
spre o nouă .încercare. 

Și într'adevăr, chiar din mijlocul tristei situa- 
ții, materiale în care se află, planul cel vechiu 
Tăsare în sufletul său subt o nouă formă. Ne mai 
putând contribui de-a-dreptul la educația econo- 
mică și sufletească a celor în vârstă din jurul 
său, el se gândeşte să prevină în copiii săraci- 
lor mizeria soartei lor. «E cevă adânc întemeiat 
în firea lui Pestalozzi», zice conștiinciosul editor al 
operelor sale complete, bătrânul pastor Seyffarth, 
«ca tocmai când ursita lui Dumnezeu îl afundă 
mai adânc, atunci el să se ridice la cea mai de. 
sus înălțime». «.Sa/fefu/ menu are nevoie de sufe- 
viufă spre a ajunge la desăvârşirea la care l-a-ho- 
Zâri! Dumnezeu», zisese el însu-și câți-va ani mai 
"nainte, într'o scrisoare către logodnica sa... 

Tocmai în ţinutul în -care se așezase el, eră 
mare sărăcie în vremile acelea.*) Inima cea atât 
de simţitoare a lui Pestalozzi fu induioșată mai 
ales de soarta copiilor părăsiţi sau fără părinți, 
care erau dați de către comune pe la țărani, să-i 
crească și să-i ingrijască; aceştia, ei înși-și tră- 
ind în sărăcie, sau egoiști și aprigi la câștig, pu- 
neau pe bieţii copii de pripas să muncească peste 
puterile lor, se purtau cu ei aspru și fără iubire. 

Mai ales pe acești copii ai nimănui (meniţi, 
cei mai mulți, în părăsirea în care creșteau, a 
ajunge oameni fără căpătâiu sau femei în mize- 
rie și cu o viață fără cinste) vrea Pestalozzi să-i 

*) Tabloul vieţei ţărăneşti din „Leonard şi Ghertruda“ 
ne poate da o idee de adânca sărăcie a acelor timpuri 
Și locuri. Vezi mai ales $ 16. 17, 18 şi 37 din partea |.
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mântuiască, spre binele lor şi al patriei. Nu o po- 
mană în felul tradițional al celor ce ajută pe să- 
raci voeă el să săvârșască, ci cevă mai mult: o 
operă de educaţie socială. Convingerea sa (pre-. 
vestind şi aici timpurile viitoare) eră că obici- 
nuitele mijloace de ajutorare a săracilor, cu mila. 
și pomana, publică și privată, nu numai că nu 
fac să piară sărăcia din țară, ci, din potrivă, o 
întrețin și o hrănesc, omoară în sărac orice sen-. 
timent de demnitate și lasă nedesvoltate, spre 
răul lui și spre paguba omenirii, puterile. ce sânt 
in €l. Alta este calea cea adevărată a mântuirii 
săracilor: să deștepți într'înşii sentimentul de dem- 
nitate omenească și să-i faci să găsească în ei 

„usi-si mijloacele pentru un traiu mulțumitor, în 
cercul lor de viață. Și aceasta e cu putință, căci 
natura a pus dintru început asemenea mijloace 
la îndemâna oricărui mutitor: anume, puterile și 
dispozițiile sufletești ce sânt în orice om. Aici 
trebue să înceapă opera de ajutorare a.săracilor 
(şi, în de obște, orice lucrare de înălțare a ome- 
nirii): în deșteptarea și. desvoltarea, din : copilă- 
rie, a acestor puteri, spre o destoinicie oarecare, 
intr'o "educație și o instrucție care să aibă me- 
reu în vedere împrejurările reale în care va trăi 

“mai târziu copilul. . - 3 i 
Potrivit temperamentului său, Pestalozzi trece 

îndată, de la credințe și sentimente, la: faptă: 
face din casa și din propietatea sa 0 școală pen- 
tru copii săraci, mai ales pentru. cei fără părinţi 
și pentru cei oropsiți;- acestora vrea el să le dea 
un cămin părintesc, învățându-i în același timp 
îndeletnicirile ce i:se păreau cele mai potrivite 
cu împrejurările locului și 'cu mijloacele ce le avea 
el însu-și: anume, torsul și țesutul bumbacului, 
împreună cu lucrări de grădinărie' și de mică agri-
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cultură. După socotelile lui, eră sigur că așeză- 
mântul acesta se va puteă susțineă, după câțiva. 
ani, din chiar produsul muncii copiilor; deocam- 
dată prietenii și alți oameni de inimă dintre com- 
patrioții săi *) îi înlesniră mijloacele pentru împli- 
nirea acestui: nou gând, îndrăzneţ și generos; 
prin subscripții, îi adunară o sumă de vre 1400 
  

“ În primul rând prietenii din tinereţe, foştii săi ca- 
marazi de şcoală din Ziirich, Lavater, librarul Fiissli, 
pastorul Schinz, apoi membri ai „Societăţii elvetice“ din 
Schinznach (din care făceă parte și Pestalozzi), membri 
ai „societăţii economice“ din Berna, întemeiate de Tschif- 
feli; mai pre sus de toți însă, îl încurajă şi-l sprijini, 
şi de-a dreptul, şi prin revista sa „Efemeride ale: ome- 
nirii“, Iselin, un spirit de o largă cultură, pe care l-in- 
teresau foarte mult chestiunile de educaţie a poporului. 
E interesant de aflat, că tocmai la rudele lui („care a-. 
veau în vedere numai binele pământesc“, zice pasto- 
rul Seyffarth), Pestalozzi n'a aflat entusiasm și încredere 
pentru această întreprindere umanitară a sa. Unul din- 

„tre cumnaţii săi, Gaspar Schulthess, atunci pastor, scrie 
fratelui său Heinrich: „M'am rugat de el, pe toţi sfinţii, 
să părăsească. necugetatul său plan de a educă copii 
[săraci] prin subscripţie, și mai bine să se gândească 
serios—privind aceasta ca o chiemare a lui Dumnezeu — 
a se educă pe sine însu-și şi pe ai săi“. lar Hein- 
rich îi răspunde: „Situaţia lui Pestalozzi e acum ast- 
fel: el crede că, dacă planul său de a crește copii să- 
raci şi părăsiţi-din ţinutul Bernei va fi. aprobat de că- 
tre domnii din Berna, va putea ieși din nou de-asupra 
nevoilor, cu ajutorul unui sprijin mai îndelungat pe ca- 
lea subscripţiunii. După părerea mea însă, el îşi leagă 
mânile prin prea mari făgăduinţe. Şi ce însemnează o 
subscripţie de 6 fiorini, chiar când ar. găsi 100 de sub- 
scriitori? Eu socotesc cheltuiala pentru hrana unui co- 
pil la cel puţin 60 de fiorini [pe an]; el însă, ca un cap 
deștept ce e, o socotește numai la 30 de fiorini. Oa- 
menii cu experiență susțin că va fi peste putinţă să iasă 
la capăt cu atâta. Va aveă multe de tras Pestaluz, cu 
învăţarea scrisului și cititului la copii!“
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de lei. pe an, parte dăruită, .parte subt. formă de împrumut fără dobândă. ACI Și astfel, în toamna anului -1774, Pestalozzi luă în casa „sa o seamă de copii. săraci, pe unii din- tre ei smulgându-i din cea mai mare mizerie tru- pească și sufletească, pe alții strângându-i: de-a- dreptul: de pe drumuri. În:anul următor: aveă 20 de copii, peste alți doi ani: 36, în. 1778 37, bă- ieți și fete, 'cei mai mulți între: 10-15 ani, câțivă şi mai mici (doi. dintre ei numai de 4 'ani).': . Din puţinele știri ce avem despre această școală industrială și agricolă, așă de nouă Și de. unică „în felul ei, ne putem închipui, cu oarecare apro- piere, vieaţa ei intimă. Pestalozzi lucră cu copiii vara mai ales la câmp și în grădină, iar iarna mai mult în casă, la tors și la. țesut. pânză. Pe. lângă ceasurile de muncă la câmp ori în atelier, | - Sau chiar în același timp, el făceă cu ei exerci- ţii de vorbit, de scris, de citit, de calcul mintal, ba chiar şi de franțuzeşte; . după, ceasurile de „muncă și de învățătură, urmau exerciții gimna- stice şi jocuri. Mai pre 'sus de: toate însă se în- grijă de educaţia lor sufletească; - vrea să. facă - "din acești copii de săraci, oameni care să se simtă în sufletul lor „deopotrivă cu ceilalți; de aceea năzuința lui cea mai mare eră să se poarte cu ei ca un părinte. Mâncă cu ei Ja masă, spre a le arătă cum se poate 'trăi omenește chiar în strimtorare, și le. da lor cartofii cei mai: buni, pe când el, alegeă pentru sine pe cei mai răi; se ocupă de buna-creştere a fiecăruia în parte, cău- tând să deștepte în ei pornirile bune şi să înnă- bușască pe cele rele; mai mult prin fapte și exem- ple, când se înfățișau de lă sine prilejuri potri- vite, de cât prin vorbe; vrea să deștepte într'înşii mai vârtos simțul de chibzuinţă și cumpătare faţă - 
CW, 

Li
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cu sine însu-și, de bună-rânduială în gospodărie, 

de mulțumire cu cât pot. aveă, de cinste și drep- 

tate față cu alții, și, ca temelie a toate, „un a- 

dânc -sentiment religios*). | 

  

-*) De-bună-seamă că descrierea școalei celei nouă din 

„Bonnal, în „Leonard şi Ghertruda“ (partea III şi. IV, mai 

ales $ 66—:72 din partea a III-a), e.o icoană a ceea ce 

_făceă sau năzueă să facă Pestalozzi însu-şi la Neuhof, 

în această școală de săraci a Sa. Ca cevă analog tre- 

bue să privim şi părțile din traducerea de faţă, în care 

se arată educaţia ce o dă Ghertruda copiilor săi sau 

sfaturile ei. către Rudi: v. partea 1, $ 31—36 şi $ 19 

(pag. 121—135 și 172—177) şi partea II, $ 9 şi 22 

(pag. 297—306 și 341—3483). o | 

De asemenea, o „rugăminte“ a lui Pestalozzi „către 

iubitorii-de-oameni și ocrotitori pentru sprijinirea unui 

așezământ .care vrea să dea copiilor săreci educaţie și 

lucru la o casă “de țară“, datată 9 Dechenmwrie 1775, 

(va să zică la un an şi cevă de la începerea școalei 

lui), cuprinde interesante constatări din experienţa sa 

de atunci cu această şcoală de săraci. În privința hra- 

nei, de pildă, el constată că mâncarea obicinuită a ţă- 

ranilor: cartofi, morcovi, sfecle și tot felul de legume, 

fără carne, fie și cu puţină 'pâne, schimbate însă de la 

o zi la alta, priește foarte bine copiilor, pentru sănă- 

tatea şi creșterea lor. De asemenea constată că ceea 

ce împiedică pe copiii săraci de la ţară în creşterea şi 

în desvoltarea lor nu e atât munca prea: mare din zori 

până'n noapte, ci lipsa de regulă în viață, mâncarea ne- 

îndestulătoare de obiceiu, şi mâncatul cu lăcomie, când - 

au de unde, mai ales însă aţâţarea şi neînfrânarea .pa- 

timilor, necurmata neliniște, supărare și apăsare în care 

 trăesc. Copiii cei mai ofiliţi și mai trişti, chiar când mun- 

cesc tot atât de mult, se întremează repede, devin ve- 

seli. prietenoşi și încrezători, - îndată ce li .se schimbă 

condiţiiie de vieaţă și sânt înlăturate pricinele şi ațâță- 
rile pasiunilor lor. „O purtare plină de.iubire înalță și 
sufletul omului celui mai de jos; din ochii bietului co- 
pil părăsit izbucneşte o mirare plină de emoţiune, când, 
după ani de purtare! aspră cu el, vede.că a venit să-l 
călăuzească o mână plină de blândeţe şi omenie. O ase- 

I
f
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În soţia sa, Pestalozzi găsi cel mai devotât to- varăș, gata a-și jertfi. pentru realizarea planuri- 
lor lui umanitare și vremea și sănătatea şi ave- 

  

menea simţire, răsărită deodată în cea mai adâncă! mi- zerie, poate aveă cele mai mari urmări pentru morali- tatea și educaţia. copiilor“. i Fe!ul .său de procedere în educaţia morală a copiilor | îl caracterizează . el: însuşi astfel, în aceă „frântură din istoria celei mai de jos omeniri“, de care pomenim într'o notă următoare: „Felul învățământului meu moral e de cele mai multe ori nu învăţământ de învățător, ci vreau să fie învățământ al unui. părinte. de familie. care ia parte cu toată inima la vieața copiilor, o prindere -a în- tâmplărilor ce vin, la care iau parte eu cu ei și ei cu mine. Liniştitoare credință în Dumnezeu e în ochii mei temeiul moralității poporului... Din ce în ce mi se arată mai limpede adevărul, că realizarea idealului meu nu va fi cu putință de cât dacă va.fi clădit cu totul pe teme- lia unei relaţiuni de părinte către fiii săi, relațiune sim- țită din adâncul inimiia. lar într'una din scrisorile către - Tscharner, adaogă: „Se vor găsi pururea și oameni răi printre, cei. între care trăim,. și copiii săraci vor avea vecinic înaintea ochilor pilde de cruzime, de josnicie şi de răutate. 'Aici nu e alt ajutor de cât să desvoltăm în ei, în modul cel mai viu, credința în Dumnezeu..., să ne rugăm:la Dumnezeu împreună cu ei, din tot sufletul, în toate diminețele și în toate serile, să umplem . ziua Domnului cu fapte evlavioase şi să-i rugăm într'una, cu lacrămi de părinte, să-şi păstreze pentru Tatăl și Dum- nezeul lor totdeauna pline de nevinovăție: inimile lor“. In privința educației fizice, declară, tot acolo: „Pentru „mine sânt ca niște principii de care mă conduc urmă- toarele constatări: cartofii. sânt :o hrană .mai bună de „cât carnea; pe copiii mai voinici îi las să umble în zi- lele de vară fără pălărie și fără şapcă, şi desculți, ca să se bucure de influența curată a aerului. Cine vrea să caute pricina acestor norme numai în propria mea strim- torare şi în spiritul meu de economie, acela poate să o facă; mie însă îmi place să văd chiar pe propriul şi unicul meu copil umblând desculț, după aceleași prin- <ipii“. (n ediția citată a op. compl., vol. III, p. 243 ș.u., 276, 266). i . i o | 

,
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rea ei de la părinți. Dânsa. îl ajută la conduce- 
rea secțiunii fetelor, învățându-le treburile case: 
și luându-le să-i. ajute la îngrijirea” grădinei de 
pom. și de zarzavat, supraveghind și dând aju- 
tor în toate părţile, la învățătura și la munca 
copiilor. «Ea ținea buna-rânduială și duceă casa 
cu 0 severitate plină de iubire, eră: temută; sti- 
mată şi iubită. Unde veneă ea şi unde puneă ea 
mâna, totul mergeă de minune». 

- Din mijlocul greutăților cu care aveă să. lupte 
'spre a dă ființă acestui vis al vieţii-sale, Pesta- 
lozzi trimete un șir de comunicări, nespus de in- | 
teresante; ele cuprind, pe de o parte, o discuţie | 

de .principii în privința celei mai potrivite cre- 
șteri pentru săraci, iar pe de alta însemnări de- 
spre mersul așezământului său și despre starea. 
copiilor dintr'insul. 
Avem mai întâi trei scrisori din anul 777, 

către un fost ispravnic de ținut din partea locu- 
lui, Tscharner. Aceste scrisori ale lui Pestalozzi 
erau:un fel de răspuns la un şir de. 17 scrisori 
ale lui Tscharner (publicate în revista lui Iselin) 
despre «educaţia poporului de la țară»), e care 

» %) Acest Îscharner”, (1727-1794) fusese, între 1767- -1773, 
„Landvogt“ (un fel de ispravnic din vremea veche) la 
Schenkenberg, lângă Neuhof, și sprijinise pe Pestatozzi 
la întemeiarea şcoalei sale de săraci. Eră un spirit deo- 
sebit de ales, interesându-se în deosebi de chestiunile 

„de educaţie, ca mai toți oamenii culţi din-acel veac al 
XVIII-lea, începător de atâtea schimbări mari în vieața 
omenirii. Hrănit de ideile lui Rousseau și ale lui Base- 
dow, el se purtase cu oamenii de subt oblăduirea lui 
ca un părinte și ca un învățător, căutând să facă po- 
porul „a-şi cunoaşte cusururile şi adevăratele mijloace 
de îndreptare şi a deșteptă în el marea dorinţă de afi 
bun şi fericite. În cuvântul ce i l-a ținut în „societa- 
tea elvetică“ din Schinznach după moartea lui, Stapfer, 
care mai târziu a ajuns ministru al: instrucţiunii în El-



N. 

sfârșau cu un -<vis> al lui despre un institut de 
creștere a copiilor de țărani în mijlocul naturii, 
cu mijloace mari și în condiţii ideale. Întâlnin- 
du-se 'cu Tscharner în unele păreri, dar deose- 
bindu-se de el în altele, mai ales în principiile 
care trebue să călăuzească educaţia săracilor, 
Pestalozzi se arată de la început un spirit! pozi- 
tiv, care porneşte de la realitățile vieţei şi de la 
fapte. trăite, nu de la teorii (fiind astfel și aici 
mai pre sus de vremea sa şi inaugurând un spi- 
rit nou), şi nu se sfiește a spune ceea ce crede 
el drept și bine, oricât ar păreă de aspru la în- 
tâia întățișare. i 

Un gând nou și:care vestește pe pedagogul 
genial stăpânește întreaga desfășurare. de idei din: 
aceste scrisori, gând pe care Pestalozzi îl des- 
voltă cu îndrăzneala și siguranța omului care 
purcede de la propria sa experiență: copiii tre- 
buesc instruiți și. educați în.vederea vieţei rezle 
ce. sânt chemați să o ducă, oricât .ar fi de grea 

„această. vieață, și educați astfel în cât să găsea- 
„Scă în ei înși-și mijloacele pentru propria lor 
mântuire. , 

«De cele mai multe ori, săracul e sărac, fiindcă 
nu este educat: să-și câștige singur existența lui. 
Aici:trebue. astupat izvorul răului. Scopul cel din 
urmă în educația săracului trebue căutat, mai în- 

veţia. şi a sprijinit din toată inima pe Pestalozzi, zice 
despre Tscharner aceste cuvinte: Nici o greutate, nici 
înşelătorii de-ale funcţionarilor de subt el, nici egoismul 
notarilor, nici.goana după câștig a advocaţilor ticăloși, 
nici încăpâţânarea și ignoranța țăranilor... nu-l puteau 
împiedică de a lucră necurmat la îndeplinirea planului - 
umanitar ce-şi croise. pentru fericirea poporului încre- 
dinţat îngrijirii sale părintești“. Acest om i-a slujit lui 
Pestalozzi ca model pentru Arner al său, proprietarul 
ideal din „Leonard şi Ghertruda“. . 
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- tâi în educaţia generală a omului, apoi în chiar 
situația lui. Săracul trebue crescut în vederea să- 
răciei, și aici e 'nodul de încercare, dacă un așe- 
zământ pentru creșterea săracilor e într'adevăr 
bun. Educaţia săracului cere cunoștințe adânci și 
precise despre nevoile, piedicele și împrejurările: 
sărăciei, şi cunoștință amănunțită a situaţiei lor 
probabile în viitor. Căci este un adevăr de-a-pu- - 
ruri, că orice teapă a omenirii trebue să-și deprin- 
dă copiii, întrun mod desăvârșit, în îngrădirile, 
piedicele și greutățile vârstei sale mature; eu so- 
cotesc că lucrul de căpetenie al vremii de învă- 
țătură a oricărei meserii stă în deprinderea de 
mic 'cu greutățile ei, cu răbdare şi înfrânare a 
tuturor dorințelor ce ar fi piedici la o spornică - 
şi necurmată activitate întru îndeplinirea viitoa- 
relor sale datorii de frunte. Acest adevăr gene- 
„ral îl socotesc de cea mai mare însemnătate în 
educaţia săracului spre cea: mai grea dintre me- 
seriile vieții». Cine vrea să dea educaţie săra- 
cului trebue să se scoboare în cea mai de jos 
cocioabă a mizeriei, trebue să vadă pe sărac în 
odaia lui întunecoasă, pe femeia lui în cuinea 
plină de fum și pe copilul lui la munca zilnică 
aproape peste puterile lui. Aceasta e casa în care 
va lăcui cândva copilul crescut într'un așezământ 
public, și de aceea trebue deprins de mic'cu 
toate lipsurile şi privaţiunile ce va aveă să le 
îndure în vieață, ca să nu le simtă mai târziu 
ca O povară, ci să poată trăi în mijlocul lor li- 
niștit şi fericit. < Camera în care .creşte copilul să- 
rac să fie cât mai cu putință la fel cu viitoarea 
lui lăcuință; în strimta cameră de lucru, să în- 
veţe a se potrivi voinței altora; patul lui să fie 
sărac; singur ori cu alții, mai tare ori mai moale, 

"să-i fie tot una; aceasta însă nu va învăţa-o nici
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odată, dacă va aveă pat moale și .cald şi: singur 
pe seama lui>. : 

Nu din: asprime de inimă, ci dintr'o adâncă 
chibzuinţă cere Pestalozzi acest fel de educaţie 
pentru săraci. Nu doar că ar dori să țină pe să- 
rac în sărăcie; ştie însă că majoritatea săracilor 
tot în:sărăcie va trebui să trăească și de -aceea 
vrea ca, printr'o educație adaptată la nevoile lor, 
să le dea putinţa de a trăi :omenește, chiar în 
strimtorare. «Mă ia groaza de mizeria nenoro- 
ciților care ajung la pierzanie din pricina felu- 
lui obicinuit de binetacere, lipsit de orice chib- 
zuință, mă ia groaza, când îi văd subt povara | 
„sărăciei necunoscute în copilărie, lucrând cu la- 
crămi, mâncând cu lacrămi pânea lor, când îi văd 
tânjind toată vieața lor, ca niște copii bolnăvi- 
cioși. Crede-mă, și în sufletul” meu arde. nestinsă 
căldură, iubire spre binele, spre cel mai. mare 
bine cu putință al acestor oropsiţi; binele acesta 
însă, eu îl văd numai în cea mai strajnică de- 
prindere cu cele mai. mari -strimtorări ale vieţii, 
în cea. mai inimoasă învățătură a celei mai active 
industrii, unită cu exerciţii serioase și stăruitoare 
în toate felurile de greutăți ale indeletnicirilor 
„obicinuite cu care-și câștigă existența săracii din 
țară». 

Instituții publice, cu mijloace largi, cu con- 
ducători funcționari de stat, care nu cunosc prin 
ei: înși-și vieața omului: sărac și care prin bogă- - 
ţia mijloacelor ce au la dispoziție nu sânt de loc 
ispitiți spre economie și preciziune, ci mai lesne : 
spre risipă, neorândueală şi hoție—asemenea in- 
stituții el le crede nepotrivite pentru creşterea 
copiilor săraci. «Ele lasă nedesvoltate destoini- - 
ciile care în copilul săracului se desvoltă în chip - 
firesc prin nevoile vieţii; prin asemenea așeză-
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minte de educaţie bogate statul nu câștigă, de 
cele mai multe ori, nimic altceva de cât o ră- 
sadniță pentru producerea de oameni neformați, 
care; prin traiul liniștit și din belșug cu care au 
fost: deprinși, nu mai sânt în stare a îndură apoi 
întâmplările -de tot felul și strimtorările norodu- 
lui celui mai de jos, ŞI nici nu posedă vreo de- 
stoinicie spre a se ridică din această stare: oa-. 
meiii care, din institutul public de creștere a 

-orfanilor, merg spre al doilea, al spitalului». «Să- 
racul nu-e nicâiri mai rău crescut de cât în așe- zăminte publice». i 

De 'aceea, cele mai bune instituții de educaţie 
pentru săraci ar fi niște așezăminte conduse de 
particulari, în care copiii să învețe acele lucrări 
și destoinicii care, după toate probabilitățile, vor 
fi izvorul cel mai sigur al întreținerii lor la locul 

„traiului lor de mai târziu. : 
” Agricultura singură nu mai e de ajuns pretu- tindeni- pentru întreținerea săracilor; educația lor 

trebue îndreptată și spre industrie. Copiii săraci 
nu trebuesc dați însă de-a-dreptul în fabrice, unde, 
într'un aer nesănătos, sânt. întrebuințați ca ma- șine, unde nu aud nimic despre datorie și bună- 
cuviință, unde sufletul și corpul le sânt .apăsate 
sau rămân nedesvoltate, ci trebuesc crescuți în 
institute care să aibă în vedere, în primul rând, 
binele lor şi educaţia lor sufletească. «Fiul să- 
racului, - oropsitului, nefericitului, nu este pe lume numai spre a pune în mișcare o roată, a cărei învârtire să ridice în sus pe un mândru orășan». 
Uh scop“ mai înălt, de formare a sufletului, de 
Cultură morală, trebue să conducă și educaţia 
“celui mai sărac, ca şi pe a celui. bogat; și: co- 
pilul sărac să aibă bucurie la lucrul lui,. tragere- 
dezinimă -la îndeplinirea datoriilor vieței sale.
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Vorbind de greutățile cu care ave de luptat pentru menținerea așezământului său, el sfârșește 
cu aceste cuvinte: «Ce să mai dau pe față și 
să mai cântăresc  piedicele care: stau în. calea 
oricărui plan de seamă pentru 'omenire!. Și mai 
multe să fie, iar umbra puterilor ce-mi mai ră- 
mân să fie și mai mică, și tot aș năzui spre 
această țintă, până la cea mai de pe urmă su- flare a mea: Alergând spre ea, experiența. m'a. învățat, că pentru mine numai un drum încet şi anevoios duce într'acolo. Să fie însă și mai 
încet și mai anevoios, sufletul meu cere din tot 
adâncul “lui să merg pe acest drum și vieața mea 
întreagă :să o închin acestui scop. .Nobile domn, e o desfătare sufletească ce nu se poate arătă 
prin cuvinte, să vezi crescând și înflorind băieți 
şi fete care erau într'o stare: de plâns, să citești pe fața -lor liniște “și mulțumire, să le formezi 
mânile spre sârguință şi să le. ridici inimele spre * Dumnezeu, să vezi în „ochii -copiilor iubiţi lacrămi 
ale nevinovăției care se. roagă, şi speranțe de- 
părtate de simţire virtuoasă și de puteri cinstite în ființe oropsite, pierdute. E o negrăită desfă- 
tare sufleteașcă și o binecuvântare, să 'vezi pe om, 
făptură după, chipul. și asemănarea atotputerni- 
cului său ziditor, crescând în atât de felurite forme 
și daruri, și apoi, unde poate nimeni nu se.așteptă, 
în- fiul nenorocit şi oropsit” al celui mai sărman 
muncitor, să: descoperi și. să scapi de pierzanie mărime sufletească și geniu!... De aș puteă cândva 
să mă apropiiu mai. mult de ținta frumoasă a 
acestor. năzuințe și, scăpat cu totul de urmările 
celor dintâi mari greșeli ale mele în acest plan, 
să apuc să-l văd dus până la capăt, în toată fru- "museţea . lui posibilă—cum mi s'ar preface atunti
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în bucurie toate pierderile, toate jertfele și. toate 
“suferințele !» *) 

Cu 'câtă grijă se ocupă Pestalozzi de indivi- 
dualitatea fiecăruia din acești copii sărmani, cum 
își dedeă toată cazna să deștepte o cât de slabă 
putere şi destoinicie chiar în cei mai mărginiţi. 

dintre ei, și cum i se umplea sufletul de bucurie 
când puteă constată un progres cât de mic la 
vreunul. din aceștia—o vedem din alte două co- 
municări ale sale, din toamna anului 1777 și din 
primăvara. lui 1778. Cu acestea, Pestalozzi, ur- - 
mând ceea ce începuse cu fiul său, se arată şi aici 
marele premergător al vremurilor noastre: intro- 
duce în educaţia copiilor principiul fecund al stu- 
dierii metodice a individualității şcolarilor, al ob- 
servărilor sistematice în privința firii şi a dispo- 
zițiilor elevilor, -ca temelie a învățământului și a 
educaţiei ce voim să le dăm, precum şi princi- 
piul educaţiei umane a copiilor slabi de minte**). 

*) Ediţia cit. a:op. comp. vol. III, p. 247—272. 
*>) Comunicarea sa din 18 Sept. 1777 e un apel pen- 

tru sprijinirea institutului său de. săraci; îl intitulează: 
„Frântură din istoria celei mai de jos omeniri“. Notiţa e 
în acelaşi timp şi o dare-de-seamă pentru cei ce-l ajuta- 
seră până atunci. lată câteva din ştirile ce dă despre co- 
piii luați subt îngrijirea lui: „Barbara Bruner din Esch, 
în ţinutul Ziirichului, plină de simţire, de judecată şi de 
râvnă la muncă. Numai, se trage prea mult spre clasa 
de jos a vieţei de slugă-—şi e prea puţin blândă pentru 
0 fată... Leonze Hediger, va ajunge un minunat ţesă- 
tor—un copil plin de inimă, de putere şi de propăşire, 
îndrăzneț până la obrăznicie, totuși bun-la-inimă... Rudi 
Bichli, e. beteag, copil foarte bun; evlavia lui în rugă- 
ciune, Sârguința lui cea mare,.mintea lui deschisă, de- 
stoinicia lui desăvârşită la socotit, m'au făcut să am o 
deosebită luare-a-minte pentru el. Friedly Mynth, din 

- Worblauffen, în ţinutul Bernei, un copil slăbuț, dar cu 
un mare talent pentru desen. Pe cât pot, îmi dau toată 
silința ca să desvolt în el acest talent. [Acest copil, Got-
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Pestalozzi eră hotărit să închine ăcestei şcoale 
de săraci 'vieața și 'toate „puterile sale ; împrejură- 

„rile însă înfrâng adesea cea mai îndărătnică voință. 
și cea mai deplină jertfă. Cinci ani Și jumătate nu- 
mai, putii Pestalozzi să țină în picioare acest așe- 
zământ al inimei sale. | E 

Multe au fost pricinile neisbânzii lui, până în 
cele din urmă. Mai: întâi, unele greșeli de plan; 

  

fried Minth, a și ajuns mai târziu un pictor vestit în "Elveţia, mai ales pentru tablourile lui de pisici—numit. de aceea „Katzenraphael“, Rafael al pisicilor]. Suseta și 
Mariana Mynth, surorile lui, se deosebesc prin muncă. tăcută şi stăruitoare. Mariana pare a suferi în această stare inferioară, a năzui spre: mai multă libertate. Are 
o simţire foarte fină, dar e închisă. într'însa, rezervată, și nu-și arată niciodată suferința; din copilul acesta ar eși mult bine sau -mult rău, dacă ar puteă ajunge la deplina desvoltare a dispoziţiilor sale sufleteşti... Ana 
Vogt şi Elisabeta Vogt, din Mandach. Aceste două su- „Tori au fost deprinse, în cea mai jalnică vieaţă de cer- 
șetor, cu o trândăvie fără pereche; o muncă de trei ani de zile de a le întoarce de la această lene și de la și- retenia și hoțomănia : unite cu 'ea, a fost aproape fără. 
nici o nădejde. Cu cea mai mare bucurie, văd acum la 
cea mai în vârstă dând îndărăt încetul cu încetul mărgini- 
rea ei de minte, de care nu-și poate face cineva idee, iar desăvârşita ei nesimţire începe a slăbi. Sentimente de: bucurie morală, de recunoștință, de' datorie, vin acum în sufletul -său...; în ea mi s'a înfățișat aievea icoana unui copil crescut în sălbăticie;. va fi pentru mine 0 mulțumire negrăită, când acest germene de' omenie care - dă să încolţească, această nobleţe de nedesrădăcinat a inimii omeneşti, va răzbate cu totul şi-i va asigură li- niște pentru întreaga sa vieaţă. Urmările trupești ale în- | delungatei vieţi de mizerie ce a dus n'au pierit încă ;. din cauza degerării din, fiiecare. an şi a hrănirii neîn- destulătoare, şi acum îi sânt încă picioarele umflate... Sânt însă aici şi câţiva copii pentru a căror creştere mo- rală am lucrat zadarnic până acum. Oameni buni! Se află printre aceștia un băiat, a cărui inimă nu se de- schide la nici o mângâiere, la nici o simţire; bănueală,
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izvorite. din firea lui prea înflăcărată, din dorința 
de a face deodată prea mult bine şi de a ajunge 
prea curând la rezultate mari—ca, de pildă, în- 
tinderea prea: mare în partea industrială a între- . 
prinderii sale;-pe urmă, o.boală grea și lungă a 
soției sale, care l-a lipsit de ajutorul și de sfa- 
turile ei înțelepte; apoi împuţinarea ajutoarelor 
anuale pe. care crezuse că se poate bizui; o re- 

sgârcenie, josnică perfidie izbucnește din orice căută- 
tură a lui; n'are nici.o aptitudine deosebită la cevă, e! 
plin de şiretenie neincrezătoare, încet la lucru, dar foarte 
așezat şi exact. Oameni buni, un sfat pentru conduce- 
rea acestui tânăr!... Să pomenesc încă și de Maria Bichli 
şi Lisabet Arnolds. Cea dintâi e.cu desăvârșire idioată, 

în. cel. mai.adânc înţeles al cuvântului—așă de mult, în- 
cât n'am văzut uh grad mai mare de tâmpenie nici la 
nebunii. ţinuţi închiși; are.însă, cu toate acestea, un 
admirabil auz muzical. A doua e plină de aptitudini; fiind - 

“însă slăbită de puteri din pricina sărăciei adânci în care 
a trăit, e pipernicită şi închircită, şi nu puteă umblă nici 

„la 9 ani. Amândoi aceşti copii își câştigă pânea şi se 
îndreaptă spre o vieaţă, în care sânt sigure, în toată li- 
niştea, de un traiu mulţumitor pentru dorinţele lor. Și e 
un adevăr mare şi mângâietor, că şi cel mai nenorocit 
copil. e aproape totdeauna capabil de a ajunge la.un 
fel de vieață care să mulţumească toate trebuinţele. o- 
menirii. Nici. o slăbiciune trupească, nici o stare de tâm-. 
penie nu dau, ele singure, o pricină îndestulătoare de a 
răpi unor asemenea ființe libertatea şi a le pune în spi- 
tale și in închisori Locul lor e, fără nici o vorbă, în 
institute de educaţie; dacă ocupaţia ce li se dă e aleasă 
pe măsura puterilor şi a mărginirii lor. de minte şi e 

„destul de uşoară şi de uniformă, atunci vieaţa lor, mân- 
tuită pentru omenire, va fi pentru ei nu chin, ci liniștită 
bucurie, iar pentru stat nu o cheltuială costisitoare de 
ani de zile, ci câștig Simt atât de mult însemnătatea ace- 
stui adevăr, în cât sânt doritor din.tot sufletul de o 
întărire a lui printr'o mai îndelungată experienţă; Şi do- 
resc. într'adevăr:să am în institutul meu încă o seamă 
de. copii de: aceștia. idioţi şi slabi la trup, numai să nu 
fie atinși de boală de, piept“. 

Pod
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coltă rea și bătaie de grindină în doi ani pe rând; 
în sfârșit, chiar cusururile de caracter ale unor: 
copii ca: aceia, și ale părinților lor, precum şi lipsa 
de sprijin din partea autorităţilor, față cu relele 
apucături 'ale acelora. Copiii 'aceștia, care trăi-. 
seră'până atunci o vieață fâră nici o regulă, nici 
la muncă, nici la: mâncare,: ori de-a-dreptul' c- 
vieață de cerșetorie sau de vagabondaj, nu pu- 

A doua! comunicare a sa de. acest fel, din Fevruarie . 
1778 („Ştire autentică despre așezământul pentru edu- 
cația copiilor sărmani al d-lui -Pestalozze, în Neuhof, 
lângă Birr“) e o dare-de-seamă. la fel, către „societatea. 
economică“ din Berna, care-i -dase mult sprijin. ŞI în 
aceasta, după ce arată greutăţile de tot telul ce. întâm-. 
pină, dă amănunte despre cei 37 de copii ce aveă atunci 
în casa sa, despre fie-care în parte, însemnând mai la 
toţi vârsta, vremea de când sânt la el, dispoziţiile ce: 

“au şi progresele ce au făcut. lată, de pildă, câteva din 
aceste observări ale sale (dăm dinadins și unele despre: 
copii pomeniţi în comunicarea anterioară): Frena Hirt, 
de 15 ani, din Windisch, suferă de înnecăciune în piept, 
țese frumos, a început să coasă şi să. scrie; sânt-mul- 
țumit de inima și de purtările ei... Heinrich Vogt, din 
Mandach,' de.1! ani, de trei ani în institut, țese foarte. 
bine, începe a scrie, e cu luare-a-minte și la franțu-. 
zește şi la socotit, exact, îngrijit şi cu- bună-rânduială 
în toate; însă îmi pare șiret, viclean, bănuitor şi neîn-. 
destulător ca simţire; e sănătos... -Leonzi Hediger, din 
Endingen, din ţinutul Baden, de: Id ani, de trei ani în 
institut, un băiat voinic, sănătos, deprins cu munca. 
câmpului, țese cel mai bine dintre toţi; a început să 
scrie, atent la fianţuzeşte, foarte isteţ la toate, însă bru-- 
tal și bădăran. Francisca Hediger, sora lui, țese, coase, 
găteşte. la bucătărie! şi face orice muncă, cu-multă rân- 
duială; e gata a face totdeauna cu „supunere și cu. luare= 
a-minte orice fel de slujbă; sănătoasă, cuminte şi sfioasă, 
de trei ani aici, are IG ani. . Friediy, Mynth, din Bussy,. 
judeţul Aubonne,cu șederea în Worblauffen, foarte slab, 
incapabil pentru orice muncă mai grea, plin de. talent. 
pentru desen, -fiptura care se distinge mai cu deosebire, 
plin de toane de artist, însoţite de oarecare șiretenie;.
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teau fi ușor deprinși cu o vieață de muncă re- 
gulată, de - ordine și de „economie; iar mamele 
lor ori rudele care veneau: să-i vadă, neînțele- 
gând scopul mai înalt al acestei educații spre 
muncă și economie, începeau să-i căineze, vă- 
zându-i puși la treabă; ori chiar, aflându-i -acum 

“îmbrăcați -în haine curate, întremaţi din slăbiciu- 
nea de mai nainte și deprinși cât de. puțin la" 
vreo treabă oare-care, le dedeau de-a-dreptul 
sfatul să fugă din institut și să vină acasă; și spre a 
îndreptăți. această purtare a lor, defăimau apoi in- 
stitutul. Neavând contracte de angajament cu pă- 
Tinții copiilor sau cu reprezentanţii lor, Pestalozzi 

„nu găseă la autorități. sprijinul de care ar 'f avut 
nevoie, spre a puteă țineă pe copii mai mulți ani 
în institut: și a fi astfel despăgubit de. cazna și 
de cheltuelile .ce:aveă cu întreținerea și învăță- - 
tura lor, în cei dintâi ani. a 

  

desenul e toată ocupaţia lui; de un an Și jumătate aici; 
-de 10. ani... Louis Schrâter, de .15 ani, un băiat de o extraordinară capacitate, însoțită însă de o primejdioasă prefăcătorie; scrie perfect, a început a învăță franțu- zeşte şi socotitul, mi-e. foarte folositor; un deosebit de fin auz la cântat... Conrad: Meyer, de-10 ani, Lishet “Meyer, de 9 ani, Moritz Meyer, de 4 ani, au venit de curând în institut, din vieaţa de vagabonzi. Conrad e să- :nătos, Lisbet făgădueşte mult .pentru cultura sa, Moritz - pare zdrobit de mizeria vieţii ce a dus-o, dar-are bune dispoziții și se întremează...« . - [Din această comunicare mai aflăm apoi că Pestalozzi aveă ca ajutor pentru creşterea și învăţătura acestor copii pe o domnişoară din Strassburg, „0 persoană cu mari însuşiri și de o uimitoare activitate“; țineă apoi-un mae- stru pentru ţesut, doi lucrători cu. practică la ţesut, o maestră pentru tors, doi. lucrători pentru. tors, un om care, pe lângă depânatul pe. ţevi, mai dedeă.. copiilor şi cele dintâi învățături de citit, doi argaţi și două servi- toare, aproape numai pentru 'munca câmpului.)
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În aceste împrejurări, fără sprijin de ajuns, și 
înglodat î în datorii, Pestalozzi nu puteă duce multă 
vreme& această operă de jertfă. În. zadar încercă 

„el să o susțină încă, vânzându-și, în 1779,.0 
parte din biata lui - moșioară (întâi 20 de .po- 
goane, -apoi alte -16, împreună cu atelierele de 
țesut: ce clădise: pentru. copii, -oprindurși;-lui 
doar casa: de locuit și :60 de pogoane de pă- 
mânt): la începutul anului 1780, se văzu silit'să ; 
spună. copiilor, cu lacrămile în ochi, că nu-i mai 
poate ţineă. La despărțire,:le recomandă. încă 
odată să se poarte bine. la părinții lor sau-la 
oamenii ce i-or luă, să caute să se. facă vrednici 

de mulțumirea: și: de increderea lor, să nu.uite 
a se rugă la: Dumnezeu . din toată.inima,; căci ru- 
găciunea împreună. cu munca îi fereşte 'de rele 
și le face şi munca mai uşoară. Copiii veniră pe . 

- rând să-i dea mâna 'şi să-i mulțumească;: mulți 
dintre ei aveau lacrămi în 'ochi și pe unii îi po- 
didi.plânsul. «Astfel se goliră încăperile pline de 

„veselie copilărească: ale Neuhofului;. camerele de 
„lucru și de învățătură, cu sgomotul şi cu gălă- 

gia lor.se învăluiră- într'o: tăcere de: mormânt. 
"Părăsit, singur, ocolit de lume, retras, trăiă acum 
Pestalozzi cu familia. sa la. Neuhof,. eșind rar de 
acolo. Pământul lui îl dete cu arendă». «Eră așă 
de aproape să-și piardă: şi averea.:și cinstea nu- 
melui său, în: cât numai mulțămită indulgenței 
desăvârșite a creditorilor - săi, precum și ajuto- 

- Tului şi sprijinului câtorva prieteni, fu: scăpat de 
desnădăjduire şi de ruină. totală. Ajunsese . în cea 
„mai mare strimtorare și adesea :n'aveă în' casa 

„sa de țară, altminteri așă de drăguță, nici bani, 
nici pâne, nici lemne, să-:se apere de foame și 
de frig. Pe lângă asta, veni o tristă și lungă boală
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„untrică și din. afară».*) a 
. Totuși, încercarea aceasta neizbutită;a lui Pe- 
„stalozzi a avut cele mai mari urmări, și pentru 
dinsul, și pentru întreaga omenire, căci ea a 
scormonit în Pestalozzi geniul său „pedagogic, l-a 
făcut să-și lege de-a-pururi sufletul de copiii. cei 
mici, să mediteze adânc și să capete o bogată.ex- 
periență, nu numai în privința celei mai bune cre- 
şteri a săiacilor, ci, îndeobște, în privința celor 
mai bune metode de educație și de învățământ 
——Și-să, vadă în cercetarea acestor metode me- 
nirca vieței sale. e DI 
«Am vroit»; zice el. mai târziu, «nu numai să 

aduc spre muncă pe copiii săraci, am voit,.în tim= 
pul muncii și prin munca lor, să le încălzesc inima 
Și să le -desvolt mintea. Am voit nu numai să-i 
instruesc,:. am -voit. ca îusă-și vicața și munca lor 
să-i înstruească şi, prin această instrucțiune de 
sine. însu-şi, să-i ridice la sentimentul demnității 
lăuntrice a: naturii lor. a 

Peste. douăzeci și mai bine-de ani, pomenind de aceste vremuri (în scrierea sa «Cum își în- 
vață- Ghertruda copiii»), Pestalozzi „serie urmă-: 
toarele cuvinte, de o adâncă frumuseţe: «Ani de zile trăit-am “în mijlocul a peste 50. de copii de 
cerșetori, împărțit-am cu ei în sărăcie pânea mea, 
trăit-am eu însu-mi ca un cerșetor, ca să învăţ a face “pe cerșetori a :trăi ca oameni... Planul 
meu n'a: izbutit; dar în nemăsurata sforțare a încercării mele am învățat nemăsurat adevăr, 
și convingerea mea despre dreptatea acelui plan ” n'a.fost niciodată mai mare de cât atunci când 
l-am văzut neizbutind... Ajuns-eu 'însu-mi: în mi- 

') La L. VW: Seyfțarin, Pestalozziis simti. Werke; 1, pag. 200 ş. u. 

a. soției sale, apăsare și deprimare, zdrobire lă- 
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zerie, am învățat să cunosc mizeria poporului și izvoarele ei, din ce în ce mai adânc și așă cum nu le cunoaște nici un fericit, Am suferit ceea ce. poporul sufereă, și poporul mi s'a arătat cum nimănui nu S'a arătat... Nenorocirea mea mă în- văță din ce în ce mai mult adevăr "pentru. sco- pul meu. Ceea ce pe nimeni nu înșelă, aceea mă înșelă pe mine mereu; însă ceea ce pe toți îi înșelă, aceea pe mine nu mă mai înșelâ». Cel care l-a sprijinit și l-a încurajat într'una până la urmă, în această. întreprindere a sa, îm- potriva 'prejudecății tuturor, și l-a făcut să simtă „Că a săvârșit cevă intr'adevăr mare, a fost nepre- țuitul Iselin. EI i-a arătat că-i rămâne prieten, chiar când toți îl părăsiseră, ca unii ce se îndoiau nu numai de izbânda operei sale, ci chiar de el însu-și; el i-a spus cuvintele de îmbărbătare, că «în lucrurile de seamă silințele pline de inimă, chiar când deocamdată nu duc la ţintă, trebue totuși să aibă, prin firea .lor Chiar, urmări bune în depărtarea viitorului». _ 
Și acele îndepărtate urmări s'au arătat într'ade- văr, nu numai în întreaga activitate a lui Pe- stalozzi de aci încolo, ci chiar în reluarea de către alții a operei ce încercase el la Neuhof: în 1804, fiul unui sprijinitor și prieten din tine- rețe al lui Pestalozzi, Emanuel von Fellenberg, a întemeiat, la Hofwyl lângă Berna, vestitul său institut pentru creşterea copiilor săraci, . tocmai în spiritul acestor idei ale lui Pestalozzi; iar după modelul acestuia s'au înființat apoi în toată . Elveţia (și după aceea și în alte țări) așezăminte la: fel, care dăinuese până astă-zi, (cunoscute sub numele de « Wehrli-Schulen», de pe numele unui continuator al lui Fellenberg și al lui Pestalozzi), dând cele mai binecuvântate roade, 

V.
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- «Wahrheit, Freiheit und Menschenliebe unter- 
legi nicht», zice Pestalozzi într'o scrisoare (din 
1779) către prietenul și ocrotitorul său Iselin: 
«adevărul, libertatea. și iubirea ae oameni — nu 

piere». E în lumea asta o logică a lucrurilor, 
și pentru izbânda binelui, ca și pentru a răului. 

- După - căderea institutului de la Neuhot, cuno- 
scuți și necunoscuți credeau mai toți că s'a ispră- 
vit cu Pestalozzi—căci cei mai mulți judecă omul 
nu după munca lui, ci după succesul ce are. Ţă- 
ranii din împrejurimi priveau cu despreț sau cu 
batjocură la cel. care nu izbutise «în întreprinde- 
rea cutezătoare de a deveni unul dintr'ai lor». 
«Par'că le citeai pe buze»—zice mai târziu Pe- 
stalozzi (în «Schwanengesang»): «Nepricopsitule, 
tu nu ești în starea te ajută pe tine însu-ți nici 
cât un lucrător-cu-ziua, şi-ţi închipuești că ai pu-. 
tea ajută poporului?» Prietenii, aproape toți, îl 
ocoleau şi erau încredințați că-și va sfârși zilele 
în spital sau în casa de nebuni. Se aflară însă 
doi oameni, care îi deteră iarăși încredere în o- 
menire și în sine însu-și: Iselin și o simplă femeie 
din popor. 

Să pomenim întâi de acest suflet smerit, care 
aduse iarăși lumină și nădejde în casa de la Neu- 
hof. Eră (ca şi bătrâna Băbeli) o fată de țăran, 
fără multă învățătură. Se trăgeă din satul Koppel, 
din părțile Ziirichului, și n'aveă atunci (1780) nici 
20 de ani; o chiemă Elisabeta Wăf. Slujise mai 
mulți ani la un bătrân din familia lui Pestalozzi, 

„care murise de curând; cunoscându-l pe Pesta- 
„lozzi și auzind acum de starea tristă în care se - 
află cu familia lui (descurajat, în sărăcie şi cu 

„soția bolnavă), veni, ea singură. din capul ei, să 
se roage să o primească la dinșii, ca să le dea 
ajutor.. Pestalozzi refuză -să o împărtășească și 

.
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pe ea la trista lor vieață; orice împotrivire a lui 
fu însă de prisos: trebui să cedeze. E 
“Cu. firea ei veselă, încrezătoare, plină de cu- 

raj bărbătesc, ea se apucă îndată de lucru; săpă 
cu mâna e€i grădina de pomi şi de zarzavat, la. 
început un petec mic, apoi din ce în ce mai mult, 
aducând astfel iarăși în casă, dacă nu - belșug, cel puțin strictul necesar, și dând nădejde de 
vremuri mai bune. Peste 40 de ani a stat această 
femeie în casa lor, urmându-i pretutindeni (chiar după măritișul ei), îngrijind de gospodăria lor 
ca. de casa ei, veghind cu iubire la căpătâiul lor, la boală și la moarte. Prin marile ei însușiri su- 

„Heteşti, ea avi ast-fel, fără știrea ei, o mare in- 
fluență asupra ideilor Și: simțirilor lui Pestalozzi, făcându-l să nu piardă. nădejdea în bunătatea 
inimii omeneşti și'n. realizarea visurilor tinereții 
sale: într'însa văzu el, aproape aievea, idealul său 
despre poporul de jos. Activitatea ei tăcută Şi 
binecuvântătă a 'idealizat-o el în înțeleapta sa 
Ghertrudă*), şi până la moarte a arătat, la orice 
prilej, adânca recunoștință și admiraţie ce avea 
pentru dinsa: -«Naș aveă linişte în mormânt şi 
n'aș puteă fi fericit în cer», spuneă mai târziu 
Pestalozzi către Ramsauer (fost elev al său la Burgdorf și apoi unul dintre profesorii institutu- 
lui din Yverdon), «dacă n'aș ști că după moar- 
tea mea va fi cinstită mai mult de cât mine în- 
su-mi; căci fără ea, de mult n'aș mai fi pe lume; 
și-nici tu, Ramsauer, n'ai fi ceea ce ești» **) 

*) Cir. „Leonard și Ghertruda“, mai ales $ 23 şi 24 din partea Il (pag. 343 ș. u din traducerea de faţă), cu mărețul „portret de femeie care nu se potriveşte la Oricare“, . - 
”*) lată şi alte câte-va amănunte despre această inte-: resantă figură. din vieaţa. lui Pestalozzi. Într'o scrisoare către Lavater (din Dechemvtie 1788), Pestalozzi “spune



e — LAVIII — 

Tot atât de mult, dar pe o altă cale, con- 
tribui și Iselin la ridicarea lui din aceă stare de 
deprimare. Și pân'acum, la acest prieten mai în 
vârstă găsise Pestalozzi cea mai caldă înțelegere 
a năzuințelor sale, sfat luminat, îmbărbătare şi 
sprijin, în vizitele ce le făcea lui Iselin la Ba- 
sel, în scrişorile acestuia către el, şi în revi- 
sta lui. Mai ales însă în clipele de desnădejde 
    

despre.ea următoarele mari cuvinte: «Persoana a cărei 
schiţă nereușită ţi-am arătat-o se află pentru câteva săp- 
tămâni în Zurich. Sânt încredințat că-ţi vei opri bucu- 
ros privirea asupra unei figuri, care întruneşte hotărire: 
bărbătească, într'o măsură ce n'am întâlnit-o încă la 
nici o femeie, cu o tot atât de mare măsură de bună- 
tate ce se jertfeşte cu totul pentru alții—o femeie, care, 
âş zice, se umanizează pe sine însă-și şi umanizează. 
totul în jurul ei. Această figură, care va arăta, de-bună- 
seamă, ochiului d-tale de cercetător. mărirea. lăuntrică 
a unui caracter încercat, am voit să ţi-o. înfăţișez, şi-ţi 
scriu aceste rânduri, ca să am un prilej de a-ți trimete: 
persoana de. care e vorba. Dacă 'găseşști mai puţin de 
cât bănuesc eu, scrie-mi, te rog, două-trei vorbe, să ştiu 
părerea d-tale. Eu pun povara dorințelor vieţei mele pe 
umerii persoanei ce stă în fața d-tale și ştiu că greu 
vei găsi un bărbat, căre să poată face mai mult pentru. 
mine, cum sânt; și cu nevoile ce ami“. 

In vara anului 1791, Nicolovius, venind să viziteze pe 
Pestalozzi la Neuhof, vru să o cunoască; dar ea nu se 
arătă. Pestalozzi porni atunci cu el în spre partea câm- 
pului unde munceă ea și o întrebă despre multe, spre 
a-i da prilej să o audă. Seara, când să se așeze. la 
masă, Pestalozzi zise către el; „Știi ce esfe ea pentru 
noi și pricepi acum acest lucru. Ea mănâncă la masă 

„cu. noi; îngădue să fie așă și în seara aceastau, Ea însă. 
se rușină să vie, și trebui să se ducă Nicolovius să o 
aducă la masă. „O ciudată strălucire de smerită mo- 
destie eră în ființa ei, dacă se poate întrebuință cuvân=- 
tul strălucire pentru asemenea însușiri“. . a 

„. Pestalozzi îi citeă sau îi. da să citească, adesea, ceea. 
„ „Ce scrieă el, cerându-i apoi părerea, iar când eră în Yver- 
don, și soția sa se găseă la Neuhof împreună cu cre-
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ce-l cuprinsese după prăbușirea școalei sale de săraci—prăbușire însoțită și de ruina averii lui și - a soției sale — i-a fost Iselin «părinte, învățător, sprijin şi înălțare», cum zice Pestalozzi însu-și, în necrologul ce-i dedică. «EI mi-a înseninat cu mân- gâierea sa cele mai întunecate ceasuri ale vie- ței mele și, cu creșterea greutăților situaţiei. mele, creștea și râvna lui pentru înaintarea institutului meu; iar când, în sfârșit, nu mai fu cu putință 

  

dincioasa „Lisabeth«, el adresă scrisorile lui către amân- două laolaltă. - 
Doamna Pestalozzi o socoteă ca pe o prietenă; prin “testamentul ei (făcut în 1814, cu un an înaintea mor- ței), ca un semn al „iubirii și recunoștinței“ ce-și câști- Sase „scumpa și iubita noastră Elisabeta“ prin „credinţa; jertfa și devotamentul ei fără margini“, ea îi lăsă o mică rentă pe vieață şi hotărî să i se plătească din averea €i o sumă de 583 de franci, pe care Lisabeta îi moște- nise de la părinţi și-i împrumutase lui Pestalozzi, din 1806. 

. Cât de mult o prețueau și prietenii casei lui Pesta- lozzi, o arată următorul fapt: Cea mai intimă prietenă a doamnei Pestalozzi, baroneasa Francisca de Hallwyl, nu socoteă sub demnitatea ei de a fiin corespondenţă cu această simplă menajeră; se păstrează o scrisoare de la această doamnă (din Sept. 1820, cinci ani după moartea soţiei lui Pestalozzi) prin care o pofteă să-i iusă în cale, la trecerea ei printr'o localitate apropiată, ca să o vadă și să ia acolo masa împreună cu dînsa. lată şi câteva rânduri dintr'o scrisoare a acestei femei din popor (către o cumnată a sa care fusese în institu- tul lui Pestalozzi: „Cine sa poate jertfi cevă din al Său, cevă la care e] însu-şi ţine, acela nu e în siare să Îucreze pentru irebuințele mai înalte ale poporului şi ale omenirii“. Acestei femei i-a consacrat o scriere deo- sebită un fost director de şcoală normală din Elveţia: H. AMlorf, „Eine Dienstmagd. Ein Fiauenbild aus Pesta- lozzi's Lebenskreis“, Winterthur, 1885 (ediţie nouă, mă- fită, în „Einige Blătter aus Pestalozzi's Lebens-und Lei- densgeschichte“, Langensalza. 1887.
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să-l, susțin mai departe, atunci, în cea mai adâncă 
suferință a vieței mele, alergaiu la el, căci nu 
mai ştieam pe întregul pământ pe nimeni altul 
de la care să fi: nădăjduit înviorare, “de cât pe 
Iselin al meu. Și nu m'am înșelat. În clipe care, 
de-bună-seamă, erau! hotăritoare pentru mintea, 
pentru inima și pentru soarta mea, Iselin mă trată 
cu o înțelepciune și cu o iubire, care cer recu- 
noştință vecinică din partea mea, cu atât mai vâr- 
tos, cu cât din ce în ce mă încredințez mai mult; 
că tot ceea ce sânt 'astăzi*) o datoresc călău- 
zirii învățătorului meu în acele momente». 

Și într'adevăr, Iselin l-a făcut atunci să se re- 
găsească pe sine însu-și. Pe de o parte, în ce 
priveşte trecutul, Iselin îl făcuse să simtă că ceea 
ce întreprinsese el pentru educaţia săracilor a 
fost cu toată neizbânda ei finală, o operă mare, 
— și-i dase astfel din nou încrederea în sine 
însu-și («sute de nenorociţi se pierd, fiindcă nu-i 
ridică nimeni până la sentimentul a ceea ce sânt 
încă»). Pe de altă parte, în ce priveşte viitorul, 
în aceste clipe când Pestalozzi socoteă vieața sa 
ca și încheiată (ne mai văzând, după năruirea în- 
treprinderilor de până acum, nici un alt mijloc 
pentru ajungerea inaltelor scopuri la care și-o 
închinase), Iselin i-a arătat că rămâne pentru el 
o nouă cale de activitate, ba încă, una mai largă 
de cât cea pe care mersese până atunci—calea 
tiparului. Din cât vorbise cu el, și din puținul cât 
publicase până în anii aceia, Iselin recunoscuse 
în Pestalozzi un talent original de scriitor; de 
aceea, acum, îl îndemnă cu stăruință să încerce 
a scrie pentru un public mai întins, înfățișându-i 

*) Pestalozzi scrieă aceste rânduri în 1782—la un 
an după apariţia părţii întâi din «Leonard și Ghertruda», 
care-l făcuse dintr'o dată celebru.
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subt o formă atrăgătoare rezultatele experiențe- 
lor și meditărilor sale*). «<Dând planurilor lui fi- 
lantropice o întindere mai mare, el deșteptă în- 
tr'însul gândul că poate influență, ca scriitor, atât 
de-a-dreptul asupra poporului de jos, cât și asu- 
pra tuturor acelora care au înalta datorie de a 
îngriji de ăcest popor»**%). «lIselin», zice Pesta- 
tozzi, «m'a învățat să desgrop din ruinele, din- 
tre care eu nu făceam de cât să plâng, comori, 
care acuma îmi sânt întărire și mângâiere». 
„De alt-fel, după acei ani de muncă istovitoare 
pe terenul. practic, Pestalozzi 'aveă nevoie de 
o vreme de repaos, spre a se reculege și a-și 
da seama de rezultatele experienţelor sale. A- 
cest repaos însă, el nu-l putea află într'o vieață 
de nelucrare, ci în schimbarea felului de muncă— 
și l-a şi găsit, în bogata activitate de scriitor, ce 
începe acum. - 

Cu tot avântul sufletului său mare se: îndreptă 
Pestalozzi spre acest. nou câmp de lucru. Timp 
de 18 ani, cât a mai stat la Neuhof,a dat lalu- : 
mină un întreg şir de scrieri de o rară bogăție 
de cugetare și de o înaltă frumuseţe, ocupân- 
du-se în toate, când subt formă de roman, când 
subt formă de disertații! când subt tormă de 
meditații filosofice, de aceeaşi adâncă problemă | 

„căreia îi închinase cugetarea și toate puterile fi- 
inței sale: găsirea temeliilor și căilor celor mai 
sigure pentru educația și îuăl/area Poporului de 

*) Împreună cu Iselin, cei care şi-au dat seama de 
talentul literar al lui Pestalozzi, şi l-au îndemnat de a-. 
semenea să scrie, au fost soția sa şi prietenul său din 
tinerețe Fiissli, pe atunci librar în Ziirich. : 

*) Friedrich Mann, <Pestalozzi's Leben und Wir- 
ken», în «l. H. Pestalozzi's ausgewâbhlte Schriften», 1, (5-te 
Auflage), Langensalza, 1887, pag. Lil. |
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Jos. Această problemă, care face unitatea între- 
gei sale viețe, el o îmbrățișează însă din ce în 
ce mai larg, până ce, la sfârșitul acestei peri- 
oade, desfășurarea firească a cugetării și a pre- 
ocupărilor lui, îl duce dincolo de ea: la un Şir 
întreg. de experiențe și de meditări pentru gă- 
sirea principiilor: educației și instrucției . elemen- 
tare a omenirei în de obste. Cu scrierile sale din 
această perioadă el pune temeliile unei adânci 
Pedagogii sociale, care e încă, în multe privințe, 
o sarcină a viitorului. 

Asupra cuprinsului acestor scrieri nu ne putem 
opri mai mult aici. Ca tormă, ele sânt adesea pline 
de repetiţii, de Părți întunecate, de pasagii care 
par declamatorii omului mai rece, stilul e adesea 
neindemănatec și plin de provincialisme. În același 
timp însă e expresiv și plin de căldură, uman, 
adânc, și luminat de splendide imagini. Felul său 
de a scrie are în sine ceva primitiv, biblic; e 
descărcarea unui suflet care cugetă mai mult cu 
inima de cât cu mintea rece, purtat însă la cele 
mai mari înălțimi ale inspiraţiei și ale cugetării, 
strein de orice spirit dogmatic și de orice te- 
orii din cărți, scoțând totul din adâncurile fin- 
ţei şi ale experienței sale proprii*). 

*) EL însu-și se caracterizează astfel, într'o scrisoare -—27— (din 1799) către Iselin: «Mi-e teamă de public şi ştiu prea bine că al meu cap nu e pentru veacul nostru... Eu"nu m'am format pentru cariera de scriitor; mie mi-e bine, când am un copil în brațe, sau când am înaintea mea un om cu simţire umană, ori cine ar fi; atunci uit cu totul bietul adevăr care se lasă să fie adus din condeiu, și, condus de mâna iubitei naturi, fără carte 
și lără călăuză, îmi văd de drum, cum îşi poate vedea: orice om, lângă mine, în amurg; despre potecile şi fru- moasele primblări ale scriitorilor noștri, știu tot atât de puţin cât ştie un copil. de sat, iar pentru tot ce nu mă
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Activitatea aceasta nouă el o începu chiar în 
timpul când mai luptă încă, cu desnădejde, pen- . 
tru menţinerea mai departe a școalei sale de să- 
raci; în Maiu 1780, apără în revista lui Iselin 
opera pe care el insu-și o socotea apoi, peste un 
an, ca «prefață la tot ce va mai scrie»: «Ceasu/ 
de seară al unui sihastru», an șir de aforisme, 
de o puternică concentrare a cugetării. Lucra- 
Tea aceasta, cu care deschide cariera sa de'mare 
scriitor,-a rămas însă aproape necunoscută de 
contemporanii săi. Urmă apoi o scurtă scriere 
despre lux, răspuns la o întrebare pusă la con- 
curs de o societate din Basel: «Întru cât se cu- 
vine să se pună graniţe luxului cetățenilor într'un 
mic stat a cărui bună-stare se întemeiază pe ne- 
gustorime». 

Abiă a treia scriere a sa, alcătuită în spiritul 
“Sfaturilor ce-i dase Iselin, ca «o carte pentru po- 
por», pătrunde în public, chiar dincolo de gra- 
nițele patriei sale, și-i întemeiază dintr'odată faima 
de scriitor: partea | din romanul «Leonard şi 
'Ghertruda», apărută în 1781 (în același an cu 
«Critica rațiunii pure»). În anii următori apărură 
apoi celelalte trei: părţi ale romanului, fie-care la 
depărtare de câte doi ani una de alta. Aceste 
lungi intervale arată marea grijă ce o puneă Pe- 

  

=> 7 
"interesează ca trebuință.a omenirii, sânt indiferent şi unul dintre cei mai ignoranți oameni. De aceea tot. ce: pot spune ca scriitor trebue să aibă o lature foarte de- 

„ fectuoasă... Prinderea sigură, temeinică, a unor idei dintr'o sferă mărginită, depărtate de orice superficială  ştiinţă- 
a-toate, este singura cale posibilă de luminare a popo- rului, şi după aceasti umblu eu; lămurire deplină în privinţa trebuinţelor de căpetenie ale -omenirii, dezăvâr- . șită indiferenţă faţă cu tot ce mai rămâne, asta aș vrea să văd la mai mulți; şi a fi bun la ceva în această pri- vință, asta e ce caut eu. (La Seyffarth, op. cit., vol. |, pag. 213 ș. u.). .
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stalozzi în lucrarea acestei opere și deosebita 
însemnătate ce i-o dedeă, ca mijloc de răspân- 
dire.și ca îndemn spre realizare a ideilor și a 
năzuinţelor ce-i erau atât de scumpe. (Peste câțiva 

„ani, subt impresia faptelor marei revoluţii din 
Franţa, el socoti necesar să prefacă cu totul a- 
ceastă lucrare, spre a scoate şi mai mult la iveală 
ideile sale de reformă a întregului organism -al 
statului, și a contribui ast-fel, în măsura puterilor 
lui, să se introducă din vreme în .patria sa schim- 

"bările sociale care să facă de prisos o revoluție; 
în noua formă, romanul apări în trei volume: 
vol. I şi II 1790, vol. III 1792). | 

«Leonard și Ghertruda» nu e numai cea mai 
întinsă scriere a lui Pestalozzi, ci e socotită 
și ca «opera capitală a vieţii sale, care în cele 
dintâi două ediţii ale ei ne arată, ca nici una 
din celelalte scrieri ale lui, pe întregul Pestalozzi, 
cu vastele sale planuri şi năzuințe, dintre care 
cele pedagogice nu formează de cât o parte».*) 
EI se: ridică în această operă la o înălțime care-l 
pune cu mult peste vremea sa, şi multe dintre 
propunerile lui de acolo au căpătat ființă în cursul 
vremilor următoare. 

In 1782, înainte de a fi scris și tipărit partea 
a I-a din această lucrare, publică <a doua carte 
pentru popor», «Christof.și Elsa», un comen-. 
tariu al părții întâi din «Leonard și Ghertruda», 
pus în gura unor țărani; cu toată adânca cu- 
noaștere a vieţii țărănești și bogăția de adevă- 
rată înțelepciune populară ce cuprinde, scrierea 
aceasta n'a ajuns în popor, din pricina tonului 

„ei prea didactic și pe alocurea prea abstract. 
In același an scoate, tot pentru popor, şi tot 

  

DEF r. Mann, op. cit., pag. LV.
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după îndemnul lui Iselin, și un jurnal săptămâ- 
nal, «O foaie elvețiană». 

Tot în legătură cu problemele vieţii POporu-- 
lui atinse în «Leonard şi Ghertruda», și scrisă. 
în același timp cu aceasta, e și lucrarea publi 
cată în 1783 «Despre legislație și pruncucidere>, 
în care, cu un adevărat spirit filosofic, se ridică 
la înalte generalizări de pedagogie socială, pri-. 
vind dreptul de legislație al statului ca o mare: 
sarcină de educaţie a națiunii, sarcină ce trebue. 
îndeplinită după normele adevărate ale oricărei 
bune educaţii*). | 

Marele eveniment al revoluţiei franceze nu pu-. 
teă să nu aibă răsunet în sufletul lui Pestalozzi. Cu: 
spiritul său deprins să plece totdeauna de la fapte 
reale, dar totdeauna să se înalțe de la fapte la. 
principii, el. caută să determine cauzele sociale 

mai adânci ale oricărei revoluții, împrejurările: 
care o fac de neinlăturat (orice anaihie de jos. 
e urmarea necesară a unei «anarhii de sus»), pre- 
cum și mijloacele de a o preveni: cultură ob- 
ștească, umanizare a tuturor, și mai ales a or- 

  

*) lată câteva fraze din această scriere, luate la în-. 
tâmplare: Legislaţia penală a statului luptă numai în- 
potriva aparenţei, înpotriva celor mai izbitoare simptome 
„externe ale răului, şi lasă neatinse rădăcinile lui; ea a-. 
tacă numai masca răului, nu răul însu-și. Singurul leac 
adevărat este: sfat şi ajutor pentru cel căzut. Vă temeţi. 
că printr'asta viţiul e mai de grabă încurajat. Vă înșe- 
laţi: cuprins e în chiar lăuntrul noţiunilor de ajutor, 
sfat și iubire, că urmările lor fireşti trebue să fie înțe- 
lepciune, îndreptare, recunoştinţă şi încredere în alții... 
E în esența unei nobile, unei bune educațţii, ca, în de: 
obşte, să nu izbească mult în copil, ci să lucreze stă- 
ruitor și drept asupra inimii şi a minţii lui. Tocmai. 
aceasta e și esența unei bune, unei nobile legislații. Cfr. 
Şi „Leonard și Ghertruda“, partea a II- $ 6 (pag. 290 
a traducerii de faţă, precum și nota de acolo). -
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ganelor statului și a claselor de sus, dreptate și omenie față cu cei de jos. Scrierea în care se „ocupă de aceste fapte e din 1793 Și poartă ti- tlul: «Da sau nu? Opiniuni asupra spiritului po- litic al omenirii europene în clasele de sus și în cele de jos. De un om liber». A rămas însă ne-: Publicată atunci, poate fiindcă Pestalozzi voceă să deâ la lumină, înainte de ea, o altă scriere la care iucră de ani de zile și care dedeă con- siderațiilor sale despre revoluție și libertate o temelie mai adâncă, printr'o întreagă teorie asu- pra evoluției vieţei sociale. 
" Această nouă lucrare, apărută în 1797, e pri- vită ca una din cele mai de seamă ale lui Pe- stalozzi și una din cele mai originale scrieri de filosofie. «Par'că citesc un profet», zice despre ea un contemporan Titlul ei este: «Cercetările mele 

asupra mersului naturei în desvoltarea neamului omenesc». 'E unul din titlurile de glorie ale lui Herder de a fi recunoscut îndată valoarea excep- țională a acestei lucrări, aproape neluată în sea- - mă de contemporanii săi: atât de mult o pre- țucă, în cât, de şi veneâ după «Critica rațiunii pure», el vedeă în ea «nașterea geniului filoso- fic german» %). 

  

*) Ideea fundamentală din această scriere a lui Pes- talozzi are oarecare analogie, ca principiu numai, cu încercarea lui Plato din al său „Stat“, de a reduce vieața sufletească a individului şi a societăţii la relaţiile a trei puteri sufletești, şi cu „legea celor trei stări, a filoso- fului francez Auguste Comte, din veacul următor: 0- mul, atât ca individ, cât și ca popor şi omenire în de obște, trebue să treacă prin trei „stări“, „trepte* sau stadii de desvoltare: 1) 0 stare de „natură“, în care e stăpânit de instinctele primitive ale naturii animalice;
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În același an (1797) apără o altă scriere a sa, cu titlul ciudat de «Figuri la abecedarul meu sau. la temeliile începutului cugetării mele». E o cule=! gere de fabule, cu tendențe politice și sociale, scrise între anii 1'780 și 1790. Prin aceste pilde, " €l şi-a atras multe dușmănii din partea celor pu-.. „ternici care se socoteau vizați prin ele. Titlul se. lămureşte prin prefața de la partea a III-a din «Leonard și Ghertruda», în care Pestalozzi nu-. mește romanul său «un abecedar. al omenirii», având în vedere intențiile de învățătură cu care. îl scrisese. 
| Cu aceste ultime publicaţii se încheie perioada. a doua a vieţei lui Pestalozzi la Neuhof. . Scrierile din aceste două decenii din vieața. sa n'au aflat însă la contemporani răsunetul cu-. venit (afară doar de partea | din «Leonard și Gher- 

  

.2) o stare „socială“, în care recunoaște drepturi și da-. torii față de alţii, se supune unei ordine externe, cre-= ează limba, familia, comunitatea cetățenească, cultura; 3) o stare „morală“, în care purtarea lui omenească e hotărită de o lege internă, nu de constrângeri din a-. fară. Drept vorbind însă, această succesiurie e mai mult ideală; în realitate, aceste trei „Stări“ nu înfățișează pe-. rioade încheiate. din vieața unui individ sau a omeni-.. rii, ci numai direcţii de desvoltare, momente, vârste sau epoce în care covârșeşte vreuna din ele; în desfășura-. rea reală a vieţii, aceste trei „Stări“ nu apar despărțite, ci împletite între sine; în fiece om şi în flece popor se. luptă pentru stăpânire, în orice clipă, puterile animalice. cu cele sociale și cu cele morale din el, ca și când în fiecare ar fi trei ființe deosebite; starea din urmă e mai mult un ideal către care tinde de-a-pururi, fără a-l a-. tinge vreodată deplin. Cu o altă formulare: omul e pe de o parte opera naturii (factorul hereditar), pe de altă parte opera societății. (mediul Social) și pe de alta opera. lui însu-și. lată şi câteva consideraţii, interesante pentru „educaţia și instrucţia copiilor: «Educaţia şi legislaţia. trebue să urmeze “acest drum al naturii. Ele trebue să
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truda»). Nu l-au aflat, fiindcă ele, în mare parte, 
erau cu mult înaintea vremii lor, și apoi nici mo- 
“mentul istoric (preocupările produse de marea re- 
voluţie franceză) nu le eră prielnic. 

Totuși, spirite alese remarcă avântul măreț și 
“cugetarea originală a acestor scrieri, iar câțiva 
doresc să cunoască mai de..aproape pe autorul . 
lor și intră în corespondență cu dinsul, sau vin 
:să-l viziteze, | 

Unele din aceste legături personale ajunseră mai 
:apoi de o însemnătate istorică. „Altele, în care 
Pestalozzi pusese câtva timp o mare nădejde, 
“nu avură urmările la care se aşteptă el. 

Prin tabloul vieţei sociale din «Leonard și Gher- 
truda» şi mai ales prin acel întreg sistem de re- 
forme sociale ce reeșau din această plăsmuire 
“romantică a lui Pestalozzi, el atrăsese asupră-și 
atenția unui însemnat om de stat austriac, con- 
  
  

“păstreze omului, ca unei ființe animale ce este, icoana 
nevinovăţiei sale copilărești, ca într'un vis înaintea o- 

-chilor, prin menţinerea bunei lui dispoziţii animale. Ele 
“trebue să desvolte într'insul, ca într'o ființă socială ce 
-€, încrederea socială reciprocă, prin cinste și credință... 
In sfârşit, prin lepădare-de-sine, să-l ridice până la pu- 
“terea morală, singura prin care e în stare a restabili în 
sine însu-și nevinovăția şi a se face pe sine iarăși făp- 
“tura pacinică, blândă şi binevoitoare care Şi eră în ne- 

„ stricăciunea stării sale animale». Toate formele Și produ- 
sele culturei omenești trebue să urmeze cu necesitate 
această cale, pornind de la reprezentări cu totul primi- 

“tive, materiale. «Chiar Ssuperstiţia, întemeiată pe eroare..., 
este necesară omului pe anumite trepte ale existenței 
“sale... Să fie omul, de la început, credincios adevărului, 
numai de dragul adevărului, şi credincios dreptăţii, nu- 
“mai pentru dreptate? Nu cere asta de la el, până ce.nu 
“poate să o facă, şi nu socoti că o poate cât timp e 
un animal, şi. tot atât de puţin să crezi că poa'e peo 

„altă cale, de cât ca animal, să fie adus a voi să fie om».
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tele de Zinzendorf, precum și a arhiducelui Leo- 
pold de Toscana, fratele lui Iosif al II-lea (ajuns 
apoi el însu-și împărat, după moartea acestuia, 
1790-92). Pestalozzi, pe care temperamentul său 
il mână pururea spre acțiune Și spre experimen- 
tare prin fapte a ideilor sale, crezu că, prin spri- 

- Jinul acestor înalte personagii, va puteă aveă în 
Austria prilej spre o nouă activitate practică pen- 
tru înălțarea poporului de jos. În această spe- 
rană, el întrețini o corespondență de mai mulți 
ani (1783-1790) cu contele de Zinzendorf şi a- 
dresă ducelui de Toscana (probabil în 1786) un 
«memorial» cu propuneri pentru o instrucțiune 
obștească a poporului prin școale industriale (al 
căror personal să fie mai întâi pregătit prin cre- 
area unui <seminariu—cum am zice la noi, a 
unei școale normale — de industrie»). lar după 
ce Leopold ajunse: împărat, Pestalozzi îi trimese 
prin contele de Zinzendorf, un nou memoriu 
«despre znirea culfurii profesionale cu scoalele 
Zopulare» (în 1190), în care rezumă, cu o re- 
marcabilă conciziune, ideile. sale despre mijloa- 
cele de regenerare a poporului (idei expuse, 
cam în aceeași formă, și în capitolul din urmă 

-al noei ediţii din «Leonard și Ghertruda», la care 
lucră atunci). Se vede insă că și contele și îm- 
păratul erau prinși de griji mai mari, ori' soco- 
teau propunerile lui nepractice, căci legăturile a- 
cestea nu duseră la sfârșitul nădăjduit de Pe- 
stalozzi şi încetară, cu totul, după 1790. - 
„Pline de cele mai mari urmări în viitor, nu 

numai pentru Pestalozzi, ci pentru desfășurarea 
„mai departe a culturii și a puterii germane, au 
fost însă alte două legături, de adevărată ami- 
ciție. Una (de care am și pomenit într'o notă mai 
Sus) e prietenia cu MVico/ovius (un om care a ajuns
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apoi în Prusia consilier de stat și adevăratul con- 
ducător al învățământului, subt Wilhelm v. Hum- 
boldt și Altenstein), alta, prietenia cu icre — 
amândoi mult mai tineri ca Pestalozzi. 

Nicolovius, trecând în 1791 prin Ziirich, dori 
să cunoască pe autorul operei «Leonard și Gher- 
truda», “care îl încântase așă de mult în. copilărie 
şi mai ales în tinerețe, «Am făcut cunoștință» 
—scrie el atunci unui prieten—<cu un om care 
întradevăr e uz om, în orice, înțeles al cuvân- 
tului, purificat prin pogorirea la iad a cunoașterii 
de sine însu-și și plin de duh apostolesc. E Hein- 
rich Pestalozzi, autorul lui «Leonard și Ghertruda». 
Un lucru îți pot spune, că lui Pestalozzi îi ea- 
minte de adevăr, cum la puţini oameni le e, că 
niciodată n'am văzut: întrunite laolaltă atâta pu- 
tere și atâta blândeţe, atâta dorință de a face 
bine și atâta așteptare liniștită a semnelor de 
chemare ale providenţei». După această întâlnire, 
Pestalozzi şi Nicolovius nu s'au mai văzut nici- 
odată în vieața lor; cu toată depărtarea însă, 
prietenia lor a rămas caldă și intimă. Din co- 
respondența lor de mai târziu s'au păstrat câteva 
scrisori de o însemnătate deosebită, din vre- 
mea când Prusia, în mare parte prin impulsiu- 
nea lui Nicolovius și a lui Fichte, introduce în 
învățământul său de stat. spiritul regenerator al 
lui Pestalozzi. A 

Tânărul Fichte venise în 1788 în Ziirich, ca 
preceptor într'o familie și rămăsese acolo mai mulți 
ani. În vremea asta, cunoscuse și pe Pestalozzi, cu 
care se împrieteni. În Dechemvrie 1793, însoțind 
pe doi prieteni care făceau o călătorie prin EL- 

"veția, Fichte vizită împreună cu ei pe Pestalozzi 
care se află atunci la Richtersweil .(un frumos 
sat pe. malul lacului Zirich), în casa unchiului 
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său Dr. Hotz. Unul din. acei prieteni âi lui Fichte, 
îl descrie astfel pe Pestalozzi: «E un on între 
40 și 50 de' ani, urit la faţă şi ciupit de vărsat, 
simplu ca un țăran, în îmbrăcămintea și” în înfâ- 
țișarea lui, dar plin de atâta simțire, cum puțini 
oameni mai cunosc... și în' același timp cu o mi- 
nunată filosofie “practică...» Fichte mai rămase 
câteva zile la Pestalozzi, impărtășindu-și unul al- 
tuia ideile și planurile lor de viitor, ajungând să 
se prețuească și să se apropie și mai mult su- 
fleteşte. Acolo află: Pestalozzi de la Fichte, cu 
mirare! și satisfacție, că meditările lui de pustnic, 
isvorite din experiența și din intuiţia lui despre 
natura omenească, îl aduseseră foarte aproape de 
rezultatele filosofiei lui Kant (ale cărui scrieri el 
nu le citise)*); iar Fichte, adânc mișcat de mă- 
reția ideilor și a planurilor despre educația po- 
porului ale acestui cugetător izolat, îi făgădui, în 
noua lui carieră, tot sprijinul de: care va fi ca- 
pabil (eră chiemat chiar atunci ca profesor de 
filosofie, la universitatea din lena). Si, la vremea 
lui, și-a împlinit cuvântul dat, cu asupra de mă- 

„Sură, întrun moment care însemnă o: cotitură 
de drum pentru. cultura germană—în vestitele 
« Cuvântări către națiunea germană». - 

Nici omagii de admiraţie nu-i lipsiseră lui Pesta- 
lozzi, în vremea aceasta. «Societatea economică» 
din Berna trimesese autorului. lui «L.eonard și 
Ghertruda», o adresă de recunoștință, 50 de gal- 
beni în bani, şi o mare medalie de aur de aceeași 
valoare, având pe o parte o coroană de stejar 
și inscripția «civi optimo» («celui mai bun cetă- 
  

") ŞI pe alți contemporani i-a izbit asemănarea, ne- 
câutată și neştiută de Pestalozzi, dintre ideile lui şi fun- 
damentele filosofiei lui Kant; între alţii, pe vestitul geo- 
graf larl Ritter, un mare admirator al'lui Pestalozzi. . 

VI.
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țean»). În 1782, adunarea legislativă din Paris 
îl proclamase cetățean de onoare al Franţei (îm- 
preună cu Klopstock, Schiller, Campe, YWashing- 
ton și alți streini vestiți). | 
„Aceste legături de prietenie și aceste semne 

de cinstire i-au adus, negreșit, lui Pestalozzi multe 
Clipe de mulțumire, în acest răstimp de 18 ani 
de vicaţă retrasă; ele însă nu-i puteau da de cât 
o satisfacție personală —și nu după aceasta um- 
blă el. Unicul scop al acestei vieți de o admi- 
rabilă consecvență și de o rară înălțime, eră de 
a puteă da fiinţă visului său de ridicare a popo- 
rului de jos: Acestui scop voise el a sluji și prin 
activitatea sa de scriitor; întristarea însă îl cu- 
prinde din ce în ce, când constată, an după 
an, că vieața lui trece fără a-i'da din. nou pu- 
tința unci activități practice, cel puţin pentru pro- 
barea ideilor sale, dacă nu pentru. realizarea lor 
—și că nici măcar alții nu le încearcă. Într'o scri- 
soare din 10 Dechemvrie 1785, către contele de 
Zinzendorf, răspunzând la o întrebare a acestuia 
despre succesul operei «Leonard și Ghertruda», 
Pestalozzi spune următoarele cuvinte pline de 
melancolie: «N'am ajuns nici în Elveţia așă de 
departe, în cât să primim adevărurile care par 
a izbi în pretențiile și în micile deșertăciuni ale 
claselor noastre de sus, cu aceeași bucurie și 
bunăvoință cu care primim adevărurile ce izbesc 
în pretențiile și deșertăciunile numai le clasei 
de jos... Ceea ce ar puteă arătă un efect real 
al cărții, ar fi fapte și încercări de a pune în 
practică unul ori altul dintre adevărurile de acolo. 
De așă cevă însă, nu am nici cel mai mic semn. 
Ce-i drept, mi s'a trimes din Berna o mare me- 
dalie de aur, cu inscripția «civi optimo»; expe- 
riența însă mă învață a traduce aceste cuvinte
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așă: «nefolositorului cetățean, pentru nefolositoa- 
rea sa” carte», Căci, lăsând gluma la o parte, 
până acum, -de şi. am: printre iluștrii. cârmuitori 

“mai mulţi:prieteni, nu mi-a cerut nimeni nici cel 
mai mic sfat, nici: măcar : pentru întemeiarea. u- 
nei școale... Îndeobște, năzuința de a-și: întinde 
experiențele. sale . practice ajunge : firească omu- 
lui, în măsura în care teorii importante par -a se 
desfășură într'insul, și nici o: situație, oricât ar: 
fi altfel de plăcută, nu poate fi mulțumitoare 
pentru cel ce caută adevărul,: dacă nu. e în mă- 
sură ca prih experiențe îndestulătoare să aducă 
lucrul “ce-l interesează “mai: mult pe lume la acel 
grad de siguranță neindoiasă, ce trebue să-l aibă 
toate adevărurile din lume, dacă e să fie cu 
tot dinadinsul binefăcătoare “pentru neamul o- 
menesc...». ME 

„Abiă către sfârșitul'acestei perioade, schimbă- 
rile politice 'din țara sa îi dau lui Pestalozzi un 
prilej de activitate imediată pentru binele patriei 
sale, deocamdată pe o altă cale de cât cea do- 
rită de el, nu însă. în afară de scopurile lui. : 

- Pestalozzi își'dedese seama, poate mai de vreme 
și mai adânc de cât oricare altul, de nevoia u- 
nor reforme largi în vieața politică și socială. 
Spre a face cu putință, pe cale pacinică, această 
regenerare: a vieței naționale, începuse el activi- 
tatea sa la Neuhof, întrun cere smerit, și o con- 
tinuase apoi, ca scriitor, mai ales spre'a arătă 
celor de sus relele vremii și mijloacele de mân- 
tuire.:- Cu simțul său fin pentru mișcările din su- 
fletul poporului, cu îndelungata sa viețuire în mij- 
locul sătenilor, el presimţise fartuna ce se apro- 
piă, și din toate - puterile lui se căsnise să o 
abată.
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Căci, spiritul său larg -vedeă mai departe. :Cu 
toată iubirea lui. de .poporul de jos, el își da 

"-seama că vieaţa unei națiuni cere ca prefacerile 
politice și:sociale să se facă prin unire Şi înţe- 
legere a tuturor claselor unui neam, pentru ca 
aceă' vieață să poată avcă putere și avânt. De 
aceea, toate publicaţiile lui de până acum, ca și 
cele de aci înainte, precum și amestecul său de- 
a-dreptul în luptele politice ce urmează, nu au 
de scop o ațâțare a poporului impotriva clase- 
lor de sus, 'o slăbire a autorității statului, o îm- 
pingere spre distrugere şi: răsturnare violentă a 
ordinei 'sociale (ca de pildă; la scriitorii francezi 
dinaintea revoluţiei, în deosebi la Rousseau), ci, 
din potrivă, o luminare a tuturor asupra izvoa- 
relor adevărate ale răului, un îndemn, şi- către 
o parte și către alta, de a căută întâi în sine 
însă-și pricinele relelor și a se uni apoi cu toţii, 
frățește, în munca obștească pentru înlăturarea lor. 

EI eră, după vorba lui, «credincios adevărului 
și nu unui partid»; vrea'să apropie, .iar nu să 
răscoale. Simţi, în ori ce scrie el, o inimă adâne 
iubitoare de omenire, care numai cu durere arată 
relele societății, căutându-le în același timp lea- 
cul şi fiind bucuros de o cât de mică îndrep- 
tare:- «Prefer cu mult mai mult o izbândă pe ju- 
mătate a dreptăţii, când e cu putință, de cât 
una întreagă, când ar trebui cumpărată cu des- 
lănţuirea patimilor» —zice el într'o scrisoare că- 
tre Lavater, din anul.1787. În toată cugeta- 
rea sa şi în întreaga sa acțiune publică, cu toată 

„_vehemenţa ce 6 puneă adesea în exprimarea con- 
vingerilor sale, se vede pururea cea mai largă 
înțelegere a. necesităţilor istorice, şi nici un dram 
de ură impotriva vreunei pături sociale—căci «de
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partea fiecăruia e o parte de adevăr şi O parte 
de eroare» *). . E N Ma 

_ Glasul înțelepților însă nu e auzit mai nici 0- 
dată la vreme de către cei- care au. puterea, ȘI 

„de. aceea dreptatea și libertatea trebuesc câști- 
gate cu jertfe **). Îndemnurile de mai nainte ale 
„lui Pestalozzi către clasele de sus (mai ales prin 
«Leonard .și Ghertruda») de a ridică vieaţa şu- 
fletească a țărănimii printr'un întreg sistem de 
reforme sociale rămăseseră neascultate. De a- 
ceea, acum, valurile revoluţiei franceze puseseră 
în mișcare. și pacinicul popor al Elveţiei. Tocmai 
înprejurul lacului Ziirich, în patria mai restrânsă 
a lui Pestalozzi, mișcarea aceasta eră mai puter- 
nică. Dar patricienii din Ziirich respinseră cu as- 
prime (cu surghiun, ori cu închisoare pe vieață a 
conducătorilor) cererile pacinice ale locuitorilor 
de la sate. Aceasta! mări -și mai mult fierberea 
în popor. În această furtună câre sfășiă patria 
în lăuntrurile ei, Pestalozzi—cel ce petrecuse anii 

„_*) Pestalozzi, în schiţa «Pentru întâmpinarea primejdiei» în ediția citată a operelor complete vol. VIII, pag. 135. 
**) Această lege. fatală a vieţei popoarelor e formulată de Pestalozzi în. următoarele lapidare. cuvinte:. 

„_«De ce însă curg valuri de sânge, când un' popor vrea să fie liber? Pricina e. limpede: instinctele din natură ale omenirii rămân pururea mai .putermee decât înţe- lepciunea ei socială. Omul care se află în stăpânirea. unei superiorităţi fizice nu se lasă a fi strimtorat nici în abuzul puterii sale, până ce.nu e silit. Cel” mai tare 
consideră subjugarea celui mai slab pururea ca dreptul său, până când cel, mai slab ajunge cel mai tare, şi asta se întâmplă de obiceiu, prin aceea că cel mai tare, prin rătăcirile. pretențiilor sale, îl face pe cel mai slab sâ se înfurie, și, în această stare, să șimtă. în el puteri, pe care înainte nu.şi le. ştică» («Da sau. nu?»..., în.0p. cit, vol." VII, pag..36). . . -
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tinereţii în mijlocul «patrioților» din «societatea 
helvetică» și trăise zeci de ani în mijlocul  țăra- 
nilor—«nu putea răbdă ca el singur “să: rămână 
in nelucrare, în mișcarea obștească spre slujba 
țării». *) Acţiunea lui însă, cu toate opiniunile 
lui democratice, nu e a unui revoluționar, ci a. 
unui iîmpăciuitor. Pe de o parte, el adresează 
guvernului memorii, în care, cu o elocvență pă- 
trunzătoare, dar într'o formă plină de cel mai 
fin tact, cere blândeţe, dreptate și libertate pen- 
tru. cei de jos—«patria se mântuește numai prin 
cruțarea sentimentelor poporuluis—,iar pe de altă 
parte se duce în mijlocul norodului, colindă sa- 
tele din jurul lacului Ziirich, pe unde toți îl cu- 
noșteau, și linişteşte spiritele intărâtate.**) Și ast- 

  

”) Pestalozzi, în întâiul memoriu către guvernul can= 
tonului Zurich, în op. cit., vol. VIII, pag. 83. 

>") In cei doi ani cât țină această fierbere (1795 - 97) 
până la proclamarea republicei helvetice, Pestalozzi a 
fost neobosit în străduințele lui de a aduce pe cale paci- 
„nică reformele cerute de vreme. S'au păstrat o sumă 
de memorii și apeluri de ale sale, scrise în acest scop: 
„Rugăminte pentru - victimile mişcării din Stiifa“, „Către 
prietenii libertăţii din ţinutul Zurichului“, „Pricinele ne- 
mulţumirii “poporului împotriva stăpânirii“, «Dorinţile 
nemulțumitului popor de la țară», «Pentru întâmpinarea. 
primejdiei», «Memoriu despre libertatea negoțului pen- 
tru țărănimea din cantonul Ziirich», ș. a. Toate arată 
un. nobil caracter, o largă înţelegere a fenomenelor so-. 
ciale și. geniul practic al unui mare reformator al vie- 
ței omenirii, care vrea, înainte de orice, să reuenereze: 
sufletul poporului; iar prin tactul deosebit cu care înfă- 
țişează lucrurile, ele pot sluji ca modăle clasice pentru 
scrieri de. acest fel. 
„Cităm aci, numai spre a da o scurtă caracterizare a 

stării sufleteşti a lui Pestalozzi din acel timp, sfârșitul 
mai sus pomenitei „Rugăminţi“, întâiul său memoriu 
către membrii guvernului din Ziirich (n lunie 1795): 
„Repet rugămintea mea de a nu fi socotit ca un om ce
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fel, mulțumită și lui, marea operă a revoluțiunii 
s'a săvârşit în Elveţia fără <obștească sălbăticire 
lăuntrică», cum zice el însu-și. | | 

Și și după izbânda ideilor de libertate și egali- 
tate, Pestalozzi păstrează, în: mijlocul îmbătării și 
egoismului biruitorilor, aceeași înaltă înţelegere a 
datoriilor sale de cetățean, neprimind Și neavând 
pentru sine nici o situație personală. Prin intrarea 
armatelor franceze in Berna, vechile constituții 
feudale ale cantoanelor Elveţiei fuseseră oborite, 
și în locul lor se instituise noua republică hel- 
vetică unitară, cu o nouă constituție, democratică 
(22 Martie 1798), având un guvern central, al- 
cătuit dintr'un «directoriu» de 4 membri, și din 
4 miniștri, şi drept corpuri reprezentative, un -se- 
nat și o adunare legiuitoare. Aceasta din. urmă 
hotărise îndată să se dea în judecată înaintea ei 
vechile familii aristocratice care avuseseră până 
atunci în mâna lor cârma cantoanelor, și să des- 
păgubească din averile acălor familii pe toți pa- 
trioţii care suferiseră subt vechiul - regim amenzi 
sau închisoare, pentru opiniunile lor înaintate; 
Atunci Pestalozzi - se ridică cu tărie în. potriva 
acestei hotăriri și luă partea celor învinși, fiindcă 
acum aceștia erau cei apăsați. EI, care luase o 
parte atât de vie la realizarea noii stări de lu- 

nu poate fi întrebuințat spre slujba patriei. Sânt gata, 
cu oricâte primejdii ar fi, să mă duc în mijlocul ţăra- 
nilor, să vorbesc cu ei, ori unde aș puteă fi folositor, 
și Stau chezaş cu capul și cu cinstea mea pentru împli- 
nirea cu credință nesmintită a tot ce voiu făgădui în 
fiecare caz. Îngăduiţi-mi încă un cuvânt: Aş binecuvântă 
seara Vieței mele, când patria mea nu m'ar mai găsi că 
nu-s bun la nimic, şi m'aş socoti fericit, când mi-ar 
fi dat să consâcru cele din urmă zile ale mele, într'un 
jel oarecare, pentru binele patriei: mele». (op. cit., vol. 
VIII, pag. 99). ”
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cruri, nu puteă admite, cu . spiritul lui - care nu 
ascultă. de cât de dreptate, ca aceiași oameni 
să fie și acuzatori și judecători, ca o seamă de 
cetățeni să. fie dați în judecată numai fiindcă, în 
mod cinstit, au alte păreri politice de cât cei de 
la putere, ca cineva să ceară răsplată pentru jert- 
fele patriotismului său și să întrebuințeze în po- 
triva partidului învins mijloace de felul celor pe 
care le combătuse când nu eră la putere. Me- 
moriul ce adresează în această privință adunării 
legiuitoare a Elveţiei, ca scrisoare publică (din 
Aarau, 22 Iulie 1798), o înaltă pildă de curaj 
cetățenesc și de înțelepciune politică *). - 
    

”) lată câteva părţi din acel memoriu, de o solemni- 
tate antică: «Legislatori! Cele dintâi principii ale drep- 
tului au fost călcate în pic'oare în desbaterile .voa- 
stre despre despăgubirea patrioților, şi patria e pusă 
în primejdie prin executare hotăririlor voastre în acea- 
stă privinţă... Legislatori! Îngăduiţi inimei mele să vă 
spună tot ceea ce cere de la mine datoria şi iubirea de 
patrie, iar patrioții, care nu cresc într'o noapte, ca ciu- 
percile după o Schimbare de vreme, înă vor iertă, dacă 
vorbesc în potriva pasiunilor și în potriva greșelilor lor. 
Sânt încredinţat, că cei aleşi la suflet dintre patrioţii care 

„au suferit nedreptăţi din partea oliwarhilor se vor înălță, 
în această afacere, peste slăbiciunea partidului lor şi 
vor sta de partea adevărului și a dreptăţii patriei, chiar 
când aceasta va sluji vrăjmașului lor. Patrioţi! Noi sân- 
tem acum învingători, însă, cu adevărat, nu prin meri- 

“tul faptelor noastre, ci din îndurarea altora. Să întrebu- 
ințăm cu modestie biruința şi să ne purtăm cu oligarhia 
învinsă, aşă cum am fi dorit să se poarte ea cu noi, 
dacă am îi căzut învinşi subt greșelile şi pretențiile lor... 
Lezislatori! Patria a dezaprobat principiile familiilor .noa- 
Stre cârmuitoare, le-a răpit privilegiile de care se bu- 
curau, le a sfărâmat izvoarele puterii și influenţei. lor. 
"Regretând însă că au principii greşite, ea n'a încetat vu 
clipă de 'a preţui în :ei:partea bună ce aveau într'ade- 
văr și a păstră cu atâta : recunoştinţă amintirea . servi- 
ciilor ce cu adevărat au adus patriei, în cât a fost ne--
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: . Amăgirile ce: incearcă însă în. privința oame- 
nilor' noului regim;: nu-l descurajază. El ştieă- 
cum zisese cu câțiva ani -mai nainte, într'o scri- 
soare către prietenul său mai tânăr Emanuel.v. Fel- 
lenberg-—-că «oamenii nu se împart în îngeri ai 
luminei și îngeri ai întunerecului. Soarta lor veci- 
nică e că în toate-ale lor se amestecă lumina ȘI 
întunerecul, pierzându-se unul într'altul în nuanțe 
imperceptibile... Fiindcă -orice vițiu e o slăbiciune, 
de: aceea. vițiul e moştenirea de-a-pururi a unui 

" neam, a cărui slăbiciune e tot așă de mare ca Şi 
însușirile ce are. .Trebue să-ți întorci ochii de la 
tot ce se. întâmplă, spre .a :păstră în tine însu-ți 
Simțire curată: petru ceea ce ar trebui să se în- 
tâmple»... : SE E a 

De aceea, așteptând. de: la noul regim. împli- 
nirea. scopurilor vieţei - sale, Pestalozzi se simte 
dator a luă. parte, :ca scriitor, la lupta politică 
pentru noua organizare: a statului, spre a aduce 
pace, și lumină în vălmășagul .de interese pro- 
tivnice și, mai ales; spre a nu lăsă poporul de 
jos să fie înșelat, a-i spune, pe înţelesul. lui, 

  

  

voie de poruncile hotărite ale unei influențe: streine, spre. 
a. preveni. ca: aceste familii să nu se. afle și acum, prin 
libera. alegere a poporului, în stăpânirea aproape exclu- 
sivă a celor dintâi. locuri din stat... Patrie! 'Trebue să 
mai vorbesc. încă, să zguduiu şi mai adânc simţirea ta, 
spre a.te face să ici în seamă dreptatea -şi să te îngri- 
Jești cu înţelepciune de unitatea lăuntrică? Sau socotești, 
“patria” mea, că-ţi. paţi păstră independenţa fâră unire lă- 
untrică?.. Au îţi închipui..0 libertate, în -care n'ai aveâ 
nevoie :să. fii unită şi independentă? Ai puteă tu să fii 
căzută atât de jos, în cât să te crezi liberă-numai fiindcă 
acum câţiva oameni capabili de a guvernă -au fost reduşi 
la. tăcere -şi, în. schimb, câţiva incapabili: de. a euvernă 
își află opiniunile lor-unc-ori :chiar tipărite ?... („Un -cu- 
vânt către: adunarea legiuitoare a Elveţiei“, în -op. cit. 
vol. VIl, pag. 171—180). îi



«simplu, adevărat și cu . credință, ca un frate 
altui frate», ce are de așteptat de la 'noua 
rândueală a vieţei statului și: ce-i rămâne încă 
de făcut. În lunile ce: urmează după: înființa- 
rea tepublicei helvetice unitare, el scrie. spre 
acest sfârșit, o seamă de broșuri şi apeluri: «Că- 
tre poporul Elveţiei», «Chiemare către fostele 
cantoane democrătice», «Deşteaptă-te, popor!», 
«Către patria mea», «Despre dijmă», ș. a. %). În: 
August 1798, după stăruința prietenului său Stap- 
fer, ministru al artelor şi ştiinţelor (care fusese 
însărcinat de «directoriu» să scoată subt supra- 
veghierea sa un jurnal popular :<pentru dispu- 
nerea și luminarea poporului»), Pestalozzi primește 
să redacteze noua foaie oficială, «Helvetisches: 
Volkșblatt> («Foaea populară elveţiană»). Numai 
nouă numere insă din această revistă populară 
săptămânală apar subt redacția lui Pestalozzi (Sep- 
temvrie—Noemvrie 1798), căci o împrejurare ne- 
așteptată il chiamă iarăși la activitatea practică. 
pe care o cereă atât de mult'inima lui și geniut 
  

") Cu toată căldura şi hotărirea cu care sânt scrise, 
aceste apeluri ale lui din vreme de revoluţie n'au ni- 
mic revoluţionar, ci urmăresc “scopul ultim al întregei 
sale activităţi: înălţarea -lăuntrică a vieței poporului. 
lată de pildă, sfârșitul de la: Deşteaptă-te popor! O vo- 
voavă de revoluţie între cetăţenii Hans şi lacob“: „Deş- 
teaptă-te popor! Întoarce-te iarăşi la vechea ta muncă 
voivasă spre tot ce e ales, frumos şi bun. Să-nu ajungi 
iarăşi ceea ce ai fost până acum, dar nu picrde nimic din 
părţile bune ce ai avut până acum. "Vrezeşte-te—pâşeşte 
înainte—fii mai mult .și fii mai-bun decât ai fost! Nu. 
te teme! Cea :mai bună putere a ta e în tine însuți. 
Ridică-te,- popor! “Tu ai în tine: lăuntrică putere şi în 
fruntea ta oameni, care,-dacă pui şi tu umărul, vor duce 
Elveţia mai departe decât orice alt neam al luropei...— 
sar trebue să pui şi tu umărul». (În op. cit., vol. VUl 
pag. 188). - -
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său de educator: la o 'nouă școală de copii să- 
raci și orfani, în orașul Stans. Aa 
„Cu aceasta . Pestalozzi: ese:acum din-vâltoarea. 
luptelor politice—unde. un sufict” mare și curat 
nu-și află mai niciodată locul cuvenit—și intră ia- 
răşi (Și, de astă dată, -pentru tot restul vieţii) în 
calea cea adevărată a geniului său, cu deziluzii 
despre sinceritatea și priceperea celor mai mulți 
dintre oamenii politici ridicaţi la putere de vân- 
tul revoluției“), dar; poate tocmai din cauza asta, 
cu un avânt tineresc pentru singura cale ce mai 
rămâneă deschisă idealului său. | 

„ Amestecul mai de aproape în luptele politice 
nu fusese: însă în: vieața lui Pestalozzi un joc al 
întâmplării, nici n'a însemnat o pierdere. pentru 
experiența sa. Acest ocol de câţiva ani prin vi- 
eața publică, în trecerea de la singurătatea și mc- 
lancolia anilor din urmă de la Neuhof spre acti- 
vitatea plină de însufiețire ce-i e dat a începe 
de aci înainte, i-a desăvârşit personalitatea, l-a 
făcut să-și lămurească şi mai bine ideile sale 
despre ridicarea claselor-de jos, ȘI i-a înlesnit, în 
pragul bătrâneții, calea spre o neașteptată şi stră- 
lucită implinire a menirii sale pe lume. Pentru 

„realizarea acelor idei scumpe, intrase el în vieața 
publică și pentru același cuvânt a părăsit curând 
politica militantă. , o 

Necesitatea unor largi reforme sociale o vă 
zuse Pestalozzi poate mai limpede decât oricare . 
altul, şi de aceea și luase condeiul în mână. 
Insă, deși vedeă marea însemnătate a reforme- 

  

"*) Cir. prefața de la a doua scriere «despre dijmă» şi 
paginele de la început: din scrierea sa „Cum își ins- 
trucște Ghertruda copiii“ (Op. cit., vol. VIII, pag. 299 ş. 
u. Şi vol. IX, pag. 20 Ș. u). a Di



— NCIL == 

lor politice şi.:economice şi luptă cu. atâta căl- 
dură pentru ele, Pestalozzi priveă. mai departe 
decât privesc de obiceiu oamenii politici: dincolo 
de ele, el-vedeă o-altă reformă mai adâncă, pen- 
tru care acestea sânt numai temeiul şi treptele 
„necesare. Chiar -în. cea mai :aprinsă luptă. pen- 
tru câştigarea acălor libertăți, Pestalozzi nu pier- 
deă din vedere nici.o -clipă însemnătatea lor nu- 
mai: relativă, ca mijloace pentru un scop. mai 
înalt: cultura: sufletească umană a tuturor claselor 
sociale, şi mai ales a celor lăsate în părăsire până 
„atunci. Erâ în logica întregei sale firi, ca el să lupte 
pentru reformele sociale, dar să nu aibă idolatria 
lor, să nu aștepte numai-de lao simplă schimbare 
de legi și de constituție toată mântuirea poporului*), 
ci să se îndrepte.cu.tot sufletul spre calea unei alte 
reforme: « Vreau să mă fac învățător de : copii», 
spune el către mai marii țării, chiar din întâiele 
zile ale.noului regim politic. 
  

„*) În apelul său din 1798 „Către poporul Elveţiei“, Pe- 
ștalozzi zice, răspicat: „Bunule popor! Spre a nu te amăgi 
nimeni,spre a nu te puteă împinge nimeni spre nenorozi- 
rea ta, pentru asta aș vrea să stau de vorbă cu tine. Nu vreu 
să stau de vorbă cu cârmuitorii tăi; fără tine, ci nu pot 
nimic; tu însu-ţi trebue să-ți. pregăteşi mântuirea ta; Cel 
mai bun lucru ce-ţi pot da ei, o bună constituţie,se deose- 
beşte, ce-i drept, de una rea, ca un pământ bun de.unul 
rău; tu' știi însă, că nici pe cel bun. nici pe cel rău, nu 
creşte n:mic numai de dragul pământului, ci toate cresc 
numai prin munc: și prin sămânţa ce o pui tu în el. 
“Poporule, dacă, în cea mai bună constituție, nu faci 
nimic din'tine:însu-ți, atunci-riu ești nimic în ea, şi dacă, 
în. cea mai rea, faci mult din tine însu-ţi,, atunci eşti mult 
în ea; iar cârmuitorii tâi pot să-ţi faca binele numai în 
măsura în care tu însu-ţi ţii la ucel bine, în fiezare caz... 
Binele tău. numai întru: atâta. e ;cu- adevărat bine, întru 
cât vine: de la tine și întru, cât trebue obţinut. prin tine 
însu-ţi... (Op. cit., vol. VIII, pag. 159 Ș. U.).
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Hotărirea aceasta a lui. Pestalozzi—om. 'tre- 
cut de 50 de ani, scriitor vestit și :dincolo: de: 
graniţele țării sale, jurnalist de frunte: și prieten: 
cu miniștri— nu eră limanul unui naufragiat, . ci 
consecvența necesară a întregei sale: evoluţii su- 
fieteşti din acești treizeci de -ani din urmă. 

Căci, ce voise el în toate formele: activității 
lui, din tinerețe și până acum? ȘI ca om privat,. 
şi ca scriitor, și ca gazetar și om politic, un sin- 
gur lucru urmărise acest suflet de apostol: 7igi- 
carea poporului de jos,—cu vorbele: lui: <astupa- 
rea izvoarelor mizeriei, în care vedeâ că se afundă 
poporul în jurul său». Și asupra mijloacelor pen- 
tru ajungerea acestui scop eră lămurit, de la în- 
ceput: Zrebuesc- desteplate puterile sufletesti ce zac 
ascunse, ca un har al-lui Dumnezeu, în orice. ins 
(şi care sânt tot așă de mari și 'subt haina -să- 
răciei— numai că acolo-s lăsate în păragină), tre- 
buesc îndreptate cu iubire și chibzuinţă spre des- 
voltarea lor: firească, dând fiecărui individ putinţa 
de a le pune în lucrare în cercul său de vieață 
Și a:se înăl/ă ast-fel sufleteste, ori care .ar “fi si- 
tuația lui socială, Care este însă calea. cea ade- 
vărată pentru atingerea. acestui scop? Cine, și 
cum, să trezească și.să desvolte aceste adormite 
puteri în poporul de jos? - 

Rând pe rând, Pestalozzi bătuse mai multe dru- 
muri, spre a ajunge la această țintă a vieţii sale. 

Incercase, întâi să facă acest. lucru el singur, 
la Neuhot, cu propriile lui mijloace, dar întreprin- 
derile sale se năruiseră subt greutatea sarcinei 
și a neexperienței lui tinerești. Năzuise apoi prin 
opere literare, să trezească: o acțiune umanitară 
din partea conducătorilor statului și din partea 
claselor de sus pentru împlinirea aceluiași vis ce 
nu i se izbândise lui, om sărac Și  nesprijinit. -
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(«Ceasul de seară 'al unui pustnic», «Foaia: el- 
veţiană», «Leonard şi: Ghertruda», «Memoria- 
lul» către arhiducele Leopold înfățișază,. în mare 
măsură, această năzuință). Nici: pe această .a 
doua cale: însă nu izbutise mai mult; în același 
timp, își dedese seama din ce în ce mai lămurit, 
că, -deşi, printr'o. asemenea acțiune, se pot în- 
dreptă sau -îndulci multe din fețele: mizeriei ce: 
lor săraci, nu se pot însă «astupă izvoarele» ei 
chiar. Atunci, 'în vijelia adusă şi în patria sa de 
“marea revoluție franceză, apucase pe a treia cale: - 
se. amestecase, el: insu-și, de-a-dreptul, în lupta 
pentru libertățile publice, spre a face ca poporul 
să aibă mai mult. spaţiu pentru desfășurarea pu- 
terilor sale lăuntrice: Dar nici aceasta nu eră 
calea sufletului său: se apropiase însă de ea. 

În toată această. vreme -de aproape treizeci 
de ani, și prin toate aceste căi, un lucru, pe care 
Pestalozzi îl simţise de la început, aproape in- 
stinctiv, se luminase din ce în ce mai mult în cu- 
getul său: za de sus în jos, nici din afară, poate 
veni mântuirea poporului, ci dintru sine însu-și. 
“Ca -să fie trainică, aceă visată înălțare a poporu- 
lui nu se poate săvârşi numai printr'o schim-. 
bare a stării sale politice și economice, a con- 
'dițiilor din afară ale vieței sale, ci trebue înte- 
“meiată pe o regenerare lăuntrică. «Dacă n'ar fi 
nevoie de cât numai de muncă și de câștig, ca 
să facem pe săraci fericiţi», zisese Pestalozzi prin 
gura Ghertrudei sale, atunci asta ar fi lucru 
lesne de tot. Dar altfel stau lucrurile: la bogaţi 
ca şi la săraci trebue mai întâi să le: fie inima 
în bună rândueală»*). «Trebue să înalți pe om 
înlăuntrul lui însu-și, dacă vrei să înalți pe sărac 

„.?) Vezi traducerea de faţă, pag. 60.
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în condiţiile lui de vieață». «Firea întreagă și în- 
treaga istorie a omenirii strigă către. neamul o- 
menesc, că fiecare trebue să aibă el insu-și grijă 
de sine, că nimeni nu-i are grija “și nimeni nu 
i-0. poate aveă, Și Că ce/ mai mare bine ce poți 
face omului este:să-l înveţi să se ajute el siugur». 
Mântuirea poporului nu poate „Yeni: dar de. cât 
printr'o lucrare sufletească dizz /ăuutru .în afară, 
de jos în sus, printr'o nouă educație, 

La vârsta la care. ajunsese, Pestalozzi aveă însă 
destulă cunoștință de lume, ca să. ştie că pe omul 
matur anevoie îl mai poți preface, în deprinderile Și 
apucăturile lui. Nu mai rămâneă dar de cât o sin- 
gură cale: a încercă această. desfășurare a pu- 
terilor sufleteşti în cei ce ni :sânt încă formați 
sufletește, în copii: «pentru omenirea cea scă- 
pătată și în. inima, și în mintea, și în drepturile 
sale, nu e cu putință altă mântuire, de cât prin 

"educaţie, de cât prin .cu/tură spre umanitate, de 
cât prin oâstească cultură umană». 

Și astfel e adus Pestalozzi la hotărirea:cea nouă, 
de a se face simplu învățător de:copii. El se în- 
toarce astfel de unde pornise cu treizeci de ani 
mai nainte, cu școala lui de -săraci de la Neuhof, 
cu deosebirea însă, că acum poate uni la această 
muncă a sa de învățător sprijinul statului, care 

îi lipsise atunci, și e îndreptățit a nădăjdui de 
la oamenii noului regim mai multă înțelegere și 
mai multă încredere și. bunăvoință pentru pla- 
nurile sale. El. se hotărise dar a .se face în- 
vățător,. nu spre a învăță pe. copii după tipicul 
cel vechiu, ci-spre a încercă să afle căi nouă 
pentru învățământul elementar. De aceea, când 
prietenul său, ministrul Stapfer (un 'om cu mari 
intenții și care a și adus îmbunătăţiri neuitate . 
pentru învățământul popular în Elveţia, în scur-
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tul :timp' de doi ani cât'a fost. ministru): îi: pro- 
pune''să ia direcţia: uriei «școale normale de: în- 

„_văţători»'ce.plănuiă să înființeze, Pestalozi refuză. 
Chiar din Maiu 1798, la două luni după înte- 

meiarea «republicei helvetice» - unitare, el:adre- 
sase guvernului următoarea cerere, scrisă în stilul 
vremii: «Cetăţene ministru, Fiind convins că patria 
are cea mai grabnică trebuință de o esențială âpz- 
bunălățire a educaţiei și a scoalelor fentru popo- 
rul cel mai de jos, şi fiind sigur că prin încer- 
cări în timp de trei-patru. luni în această che- 
stiune pot fi lămurite și dovedite cele mai de 
seamă rezultate, mă .îndreptez, în lipsa. cetățea- 
nului ministru Stapfer, către cetățeanul ministru 
Meyer, spre a oferi, prin el, patriei serviciile 
mele în această -privință şi a-l rugă să facă la 
directoriu pașii ce ar fi de trebuință pentru atin- 
gerea scopurilor mele patriotice.: Cu salut repu- 
blican. Aarau, 21 Maiu::1798. Pestalozzi». | 

Propunerea sa fusese priimită, și însu-și- unul 
dintre membrii directorului Elveţiei o' îmbrăți- 

„şase cu cea mai mare căldură. o 
«Am înviat din: nou, pe cât. am putut, vechile 

mele dorințe de educaţie a poporului», povesteşte 
curând după aceea Pestalozi unui prieten,-*) «și 
le-am așternut,. mai ales cu întreaga întindere în 
care le cuget, înaintea lui Legrand: (pe atunci 
unul dintre directorii: Elveţiei). Acesta, nu: numai 
că le-a ascultat cu. interes, ci fu de părere, îm- 
preună cu mine, că țara are neapărată nevoie 
de o transformare: din temelie a învățământului *) 

*) «Despre şederea în Stans. Scrisoare către un prie- 
ten», în op. cit; vol. VIII, pag. 399—423. Cf. şi scrie- 
rea «Cum își instrueşte Ghertruda copiii», op. cit., vol. 
IN, pag: 21. 

”*) Din ancheta ce orânduise. Stapfer, îndată după .
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„Şi Că ce/ mai mare rezultat Pentru cultura poporu- ui sar puleă obfineă prin educația desăvârşită a unui număr însemnat de însi dintre cei mai să- raci copii din fară, când acești copii, prin educa- fia ce ar priimi, mar fi scoși din cercul lor, ci focmai prin ca, mai lesne ar Li si mai mult /e- gați de acel cere. Eu mi-am mărginit „dorințele la acest punct. Legrand îl întemeic în toate chi- purile și îl găsi așă de însemnat, încât, odată, îmi zise:. De și mă voiu retrage în curând de la postul meu, asta n'0 să se întâmple însă înainte ca. tu să intri în cariera ta». Pestalozzi expusese și lui Stapfer vechile sale planuri despre ridica- rea poporului printr'o nouă educație, în felul ce- lor încercate de el la Neuhof şi. arătate apoi în scrisorile către Tscharner despre educația să- racilor, și în partea a Ill-a și a IV-a din «Leo- nard și Ghertruda». Stapfer susțină planurile lui Pestalozzi la ceilalți membri ai guvernului, «cu căldura unui suflet nobil, care îmbrățișează tre- 

  

venirea lui la minister, se văzuse cât eră de rea starea învățământului, mai ales la țară. Din vre-o 350 de şcoale sătești, câte se aflau pe atunci în Elveţia, numa: 130 aveau încăperi ale lor deosebite; încolo, în vre-o 200 de comune, nu'eră școală, ci învățătorul dedeâ lecți la copii chiar în odaia lui de locuinţă, iar cei mai mulţi dintre aceşt învăţători n'aveau nici o pregătire deosebită, * ci erau, de meseria lor, simpli cismari sau croitori din sat, care, necâștigând de ajuns cu meseria lor, tăceau și pe «învățătorul». Stapfer Supusese îndată adunării legiui- toare un proiect de lege pentru îmbunătăţirea acestei Stări de lucruri; văzînd însă că votarea lui se întârziă, înființase în fiecare canton câte un «consiliu de educa- ție», alcătuit din preoţi, oameni de şcoală și alţi oameni învăţaţi şi cu tragere de'inimă pentru popor, şi plănueă înființarea de şcoale normale de învăţători. Pentru sta- rea învăţătorilor de sat din vremea aceea, vezi și <Leo- nard și Ghertruda», partea a II-a, $ 48 (pag. 401 Ş.-u:), 

VII,
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buințele de cultură a poporului din cele mai e- 
senţiale și mai înalte puncte de vedere», și gu- 
vernul hotări să pună la dispoziţia lui Pestalozzi: 
un local și mijloacele trebuincioase spre a-și pune 
în lucrare ideile sale. Pestalozzi ar fi dorit să 
aleagă o localitate în cantonul Ziirich sau în can- 
tonul Aargau, care, prin înlesnirile ce le aveau 
în privința industriei, a agriculturei și a mijloa- 
celor externe de educaţie, îi păreau mai neme- 
rite pentru întemeiarea unui așezământ de edu- 
cație după gândul său. Până să se găsească însă 
în părțile acelea un local cum îi trebueă lui (cam 
ca la Neuhof, cu instalații industriale, cu pă- 
mânt de arătură și de grădinărie), o întâmplare 
neașteptată hotări să-și înceapă în altă parte, 
și în condiții mai puțin prielnice, dorita lui lu- 
crare de «învățător de copii». 

Ca în toate schimbările adânci din vieața unui 
popor, când formele în care lumea eră deprinsă 
a trăi de sute de ani sânt sfărâmate și înlocuite 
cu altele nouă, așă se întâmplă şi acum în Elve- 
ţia: formele cele nouă aduseră frământări lăun- 
trice—deșşi acestea fură, relativ, mai puțin crunte, 
la acest popor înţelept şi plin de înaltă evlavie 
și iubire a aproapelui. Guvernul hotărise ca în 
lunie 1798, Elveţienii să depună jurământul de 
credință pentru noua constituție a țării. In mai 
multe cantoane se iviră atunci turburări, iar în 

cantonul catolic Nidwalden (patria lui Wilhelm 
Tell), unde un călugăr înfățișase acelor viteji dar 
simpli locuitori ai munților noua constituție ca un 
lucru al diavolului, împotrivirea ajunse până la ră- 
scoală pe. față. O armată de 12000 de Francezi 
pătrunse în canton, înnecă în sânge rezistența, 

și puse foc orășelului Stans, capitala lui (9 Sep-
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temvrie 1798).*%) După un raport oficial, 259 de 
bărbaţi, 102 femei și 25 de copii îşi găsiseră moar; 
tea, și 700 de case fuseseră prefăcute în cenușă; 

» peste 200 de copii rămăseseră fără părinți, iar alți 
257 cu părinți ajunși acum în cea mai desăvârșită 
mizerie. Dintre orfani, 77 fură luați spre îngrijire 
de către oameni. miloși din alte cantoane; pentru 
ceilalți, trebueâ îngrijit într'un. fel. Planul lui Pe- 
stalozzi. găsi atunci o neașteptată aplicare. Gu- 
vernul hotări, după propunerea lui Legrand și a 
lui  Stapfer, să întemeieze în Stans un orfelinat 
pentru creșterea celor mai sărmani dintre acei 
copii, și să încredințeze lui Pestalozzi conducerea 

*) Se zice că lui Pestalozzi i s'a făcut părul. măciucă, la vederea cerului înroșit în spre Stans. Din articolul ce 
scrise chiar a doua zi dimineaţa, în „Foaia populară hel- vetică“ (după ce toată noaptea nu dormise), se vede ma- 
rea emoțiune ce: cuprinsese sufletele tuturor: «l-am iu- 
bit toată vieața. mea. Mă străbăteau fiori de respect, 
când călcam la picioarele munţilor lor și priveam ne- 
<lintitele metereze ale lui Dumnezeu împrejurul colibe- 
lor strănepoților 'Tell-ilor, Winkilried-ilor și Bonderfliie- 
ilor noştri... Cu ce teamă grozavă așteptam să treacă 
ziua aceasta! Ceasul cel din urmă al: forței care poate 
încă să cruţe trecuse, bubuitul tunului se auzeă din. 
spre munții lor. Patria eră în jale în tot cuprinsul ei, 
pe faţa tuturor se vedeă durere, Și în ochii tuturor ci- 
teai grijă. Oameni care nu se cunoșteau între sine se. îmbrăţişau .pe stradă şi ziceau: Numai de ar da Dum- nezeu să nu curgă mult sânge! În această stare sufle- tească treci groaznica zi în şesurile noastre, dar seara 
aduse în suflete o spaimă mută. Un foc ne mai pome- 
nit se ridică de-a lungul acelor munți, la care sântem 

„deprinşi, din moşi-strămoşi, să privim cu înaltă vene- 
rație. Doamne! cu ce inimă privea poporul confedera- 
ţilor acest jar! Dac'ar fi ars casa părintelui, a fratelui 
sau a fiului lor, jalea oamenilor noştri n'ar fi putut fi 
mai mare...» (Ed. cit. a op. compl., vol. VIII, pag. 221 Ș. u.). o.



e 

„ăcestui așezământ.! Cu aceasta, începe în vieața. 
“sa 'o nouă: perioadă. 

“Stans. (1798—9).. Pestalozzi începe la 53 de 
ani marea+sa: carieră: de învăţător. Și o începe 
cu: toată înflăcărarea: și cu toată puterea. până-a- 
'cum apăsată-a sufletului său. «M'am dus bucuros», 
zice el; în mai sus: pomenita scrisoare către un 
prieten. <Aveam: nădejde să -găsesc în nevino- 
văția oamenilor din ţinutul acela o despăgubire 
pentru lipsurile: lor, și în“mizeria lor o temelie 
pentru recunoștința lor. Râvna mea de a puteă 
pune odată mâna la lucru pentru visul cel mare 
al: vieței. mele m'ar fi făcut să mă duc şi în creerii 
Alpilor, “îmi vine să zic și fară foc și apă, numai 
să' fi putut începe odată». 
” Guvernul îi pusese la dispoziție clădirile din afară. 
ale unei foste. mănăstiri de călugărițe din Stans, 
înipreună cu o parte'din: lunca alăturată. Chiar a 
treia zi după această hotărire a guvernului (la 7 
Dechemvrie 1798),: Pestalozzi și plecase acolo, 
spre a supraveghiă el insuși reparațiile și adao- 
sele trebuincioase. Copiii însă se grăbiră a veni 
chiar: din întâia jumătate a lui lanuarie 1799, 
înainte de ase fi orânduit cum trebue tot di- 
chisul pentru primirea lor: nu erau de ajuns nici 
camere, nici paturi, nici bucătărie; pe mulți tre- 
buiă să-i trimeată seara acasă ori pe la rude. În 
curând, 'se adunară ca la 80, în vârstă între 6 
şi 10 ani, toți în cea. mai desăvârșită mizerie. 
"Afară de o 'singură femeie, care îngrijă de -gos- 
“podărie, Pestalozzi nu mai aveă. încolo pe ni- 
'meni ca ajutor, nici pentru îngrijirea copiilor, nici 
pentru învățătura lor: el singur eră pentru acești
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orfani și tată, și mamă, şi intendent, și servitor, și învăţător. | | EI însu-și voise însă. acest lucru, spre a-și pu- teă implini scopurile ce urmăreă. Căci ideile lui despre conducerea unei şcoale, despre metoda în- vățământului, și. despre purtarea cu, Copiii, erau .. așă de streine de tot ce se făceă până atunci în toată. lumea (și, în parte, se mai face și. astăzi), în cât cu greu ar fi găsit pe cineva care. să vrea să se ia după el-—mai ales între oamenii de școală. Și ceea ce și mai anevoie ar fi putut pricepe aceștia, eră gândul lui Pestalozzi de a nu întrebuință pentru învățătura copiilor nici un mij> loc artificial (cărți şi celelalte), ci numai natura  încunjurătoare, trebuințele și întâmplările zilnice din mijlocul lor, și propria lor activitate pururea vie. Afară de asta, el insu-și aveă nevoie de ]ă- murire și dovedire prin fapte a adevărului acestui gând—așa în cât, înainte de a-l fi pus el singur în lucrare, n'ar fi putut da nici o îndrumare si- gură nimănui, o - _ Temeiul acestui întreg sistem nou de învăţă- tură și de educație publică ce voiă să-l încerce Pestalozzi, eră adânca lui convingere că școala nu poate aveă 'vre-o valoare pentru neamul o- menesc de cât dacă imită casa părintească: la temelia oricărei învățături, și oricărei bune-creş- “ teri a copilului trebue să „fie, și pentru învăță- tor, și pentru copii, sentimentul adânc al unor a: devărate raporturi de familie: '4Jire și grijă de Părinte, iubire de fii, iubire de frați. Pe acest: principiu se reazemă întreaga muncă din Stans a lui Pestalozzi și întreaga sa pedagogie *). . 

  

”) ninvăţătura de Şcoală care nu e pătrunsă de tot su- fletul de care are nevoie educaţia omenească, care nu e întemeiată pe întreaga vieață a raporturilor din casa
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«Copiii mei trebueau să citească pe fața mea 
şi să bănuească din vorba mea, de: dimineața 
până seara, în orice clipă, că inima mea e cu 
ei, că fericirea lor e fericirea mea, că bucuria 
lor e bucuria mea. Omul vrea bucuros să facă 
binele, copilul are bucuros urechea deschisă pen- 
tru el. Binele acela însă, nu trebue să fie bine 
pentru tine, învățătorule și educatorule, ci trebue 
să fie bine cu adevărat, să nu fie o inspirație a 
toanelor tale, ori a pasiunilor tale, ci să fie în- 
să-și firea lucrului. Înainte de a-l voi, copilul tre- 
bue să simtă necesitatea voinţei tale, după si- 
tuaţia şi trebuinţele lui. Ori ce-l face prietenos, co- 
pilul o vrea: ori ce i-aduce cinste, o vrea; ori ce 
deşteaptă în el speranțe mari, o vrea; orice pro- 
duce în el puteri, orice-l face să zică: «asta pot 
s'o fac», o vrea. Această voință nu se produce 
însă prin vorbe, ci printr'o îngrijire de părinte 
şi prin sentimentele și puterile ce se deșteaptă 
în el prin această îngrijire».*) | 
„Cu toate greutăţile, mai ales-morale, ce le in- 

tâmpină (ca şi altădată la Neuhof), Pestalozzi, 
cu un devotament unic, își urmă neclintit pla- 
nul ce-și croise. De dimineața până seara, eră 
în mijlocul copiilor; toată îngrijirea le veneă din 
mâna lui, toată mângâierea și toată învăţătura 
din gura lui. «Lacrămile mele curgeau cu ale lor 

părintească, nu duce, după mine, la altcevă decât la 
o metodă. artificială de închircire a neamului oime- 

_esc, Orice hună educaţie cere ca un ochiu de părinte 
să citească, în orice zi şi în orice ceas, cu siguranţă, 
în ochiul, în vorba şi pe fața copilului, orice schimbare 
petrecută în sufletul iui. Ea cere neapărat, ca puterea 
educatorului să fie o curată putere de păriute, însufleţită 
în toate de întregul cuprins al unor adevărate raporturi 
de familie“.: (Ed. cit. a' op. compl., vol. VIII, pag. 103)- 

*) Tot acolo, pag. 403. ”
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şi surâsul meu însoţeă pe al lor. Erau afară din 
lume, «afară din Stans, erau la mine și eu la ei. 
Supa lor eră și a mea, băutura lor eră şi a mea. 
N'aveam nimic, n'aveam lângă mine nici gospo- 
dărie, nici prieteni, nici servitori, îi aveam numai 
pe ei. De erau sănătoși, eu mă aflam în mijlocul 
lor; de erau bolnavi, mă aflam la patul lor». Seara, 
el eră cel din urmă care se culcă, iar dimineața 
cel dintâi care se sculă. Chiar și după ce se așe- 
zau în pat, făcea încă rugăciuni cu ei și le spunea 
câte cevă de învățătură, până adormeau, .«căci 
ei doreau așă». - | 

Astfel, Pestalozzi izbutise în scurt timp a creâ 
între ei aceâ a/mos/aă sufletească a familiei, care 
îi trebueă ca un fundament mai adânc a toată 
învățătura și a toată educația mai departe. Co- 
piii se simțeau fericiți cu el, și trăeau între sine. 

„ca frați. Ă 
Pe această dispoziţie fundamentală de iubire, 

de pace, de mulțumire şi de veselie copilărească, 
de bunăvoință și de încredere laolaltă, întemeie 
apoi lucrarea sa mai departe. Luând iarăși fi- 
rul acţiunii de la Neuhof și al ideilor din par- 
tea a [II-a și a IV-a din «Leonard şi Ghertruda», 
aplicând asupra copiilor ceea ce spusese despre 
mijloacele de înălțare a oamenilor în vârstă, el în- 
temeiază acum definitiv, prin rezultatele activității 
lui din Stans, principiul care a însemnat în isto- 
ria pedagogiei, aceeaşi revoluțiune pe care a 
săvârşit-o Kant în filosofie, prin cercetările sale 
critice: cez/rul învățământului şi al educației nu 
frebue așezat în lumea diu afară, ci în copil îu- 
su-și; Cultura. sufletească nu trebue să se facă 
din afară înăuntru, ci din năuntru în afară; ceea 
ce învață și află copilul în școală, nu trebue să-i 
vie ca cevă al altuia, ca cevă din lumea din a-
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fară, ca cevă mort sau silnic, impus cu auto- 
ritate ȘI primit cu necaz, ci trebue să crească 
oarecum. viu și în dispoziţii vesele din sufletul 
său i insu-și, din ce știe, din ce vede, din ce simte, 
din ce poate copilul: însu-și, din propria lui ex- 
periență și din propriile lui dispoziții și puteri 
sufleteşti. 

Copilul să-şi. fie, într'un fel, propriul său în- 
vățător, iar învățătorul să nu facă altceva de cât 
să-l conducă și să-l ajute în această proprie lu- 
crare'a sufletului lui: dispoziție veselă şi sponta- 
neilate din partea copiilor, acestea trebue să fie 
caracteristicele tuturor ceasurilor de învățătură. 

Principiul . fundamental al “acestei proprii cul- 
turi sufletești a copilului nu poate fi altul de cât 
principiul oricărei cunoștințe omenești în deob- 
şte și al întregei culturi a neamului omenesc: 
intuiţia — intuiţia pricepută însă nu ca o privire 
sau o primire pasivă a celor din afară, nufiiai 
cu simţurile, ci ca o lucrare de construire şi re- 
construire lăuntrică, cu întreg sufletul, a celor 
înfățișate simțurilor noastre, ca o punere în ac- 
țiune a tuturor puterilor sufleteşti, a judecății, 
a reflecțiunii, a imaginaţiei şi chiar a sentimen- 
tului și a voinței, spre a prinde într'o unitate in- 
ternă («noțiunea») impresiile primite prin simțuri 
de la natură. Iutuifia, Pestalozzi o înțelege adânc, 
ca o lucrare şi un rezultat al celei mai înalte func- 
țiuni a fiinţei noastre, a rațiunii, ca o lucrare de 

IN creațiune lăuntrică a sufietului omenesc—ce-i 
drept, din elementele prezentate de simțuri—, nu 
ca o copie a cevă din afară, ce ni s'ar vâri gata în 
minte, Și încă cevă: z/uifia trebue să fie nu nu: 

mai principiul invățământului propriu zis (al cul- 
turii intelectuale), ci şi al educației (al culturii 
morale): și aici, nu trebue să vii cu vorbă multă, 

Pa



— CV — 

cu noțiuni abstracte, cu morală și cu predice; ci 
să purcezi pururea de la propria experiență” a 
copiilor,: de la cele ce se întâmplă zilnic în cer- 
cul lor, făcând astfel să se nască de la sine în 

„sufletul copiilor, de la început, câteva principii mo- 
rale findamentale, care să le fie apoi ca un fel 
de cadru pentru toate faptele mărunte. ale vie- 
ţei. Aceste câteva norme generale ale vieţii (sen- 
timentul de cinste, de dreptate, de adevăr, de 
împlinirea datoriei, de iubire a aproapelui...) tre: 
bue să se întipărească chiar de la început, cu 
9 siguranță de nezdruncinat, în sufletul copiilor. 
Insă nu prin vorbele învățătorului, ci prin fap- 
ele /or înşi-le, prin exerciţii continue de apli- 

„care a acălor principii, prin biruință de sine în- 
su-și, în întâmplări reale din viața copiilor. «Și 
numai la urmă să vii cu primejdioasele semne ale 
binelui și răului, cu vorbe». Atunci, să-l faci pe 

-” copil să reflecteze şi să compare el insu-și ur- 
mările deosebite ale faptelor omenești, tot pe te- 
meiul propriei lui experiențe: orice adevăr și 
orice învățătură morală să i se înfâțișeze de la 
sine copilului ca adevărat, prin cozstiința unei 
experiențe proprii intuitive înlănţuite la raporturi 
reale. Importantul e să aibă copilul aceste sen- 
timente, iar nu să știe a le rosti prin cuvinte“). 

*) lată unul din multele exemple citate de Pestalozzi, 
ca ilustrare a acestei metode socratice: Arsese un sat din 
apropiere. Pestalozzi întreabă pe copii, dacă ar vrea să 
primească între ei ps copiii care ar fi rămas-acolo fără 
adăpost. «Da, da», răspund ei din toată inima. «Bine, dar 
vaţi gândit că âtunci va trebui să lucraţi mai mult şi să 
împărţiţi cu ei mâncarea, locuința și hainele voastre? Nu 
ziceţi dar că doriţi să primiţi pe aceşti copii, până nu vă 
veți gândi bine la-toate ustea și nu le-oţi priimi din toată 
inima». «Le-am spus astea cu toată tăria, i-am pus să le 
repete, ca să mă încredinţez că-şi dau bine. seama unde-i
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În ce -privește învățătura propriu zisă, - Pesta- 
lozzi începu fără nici un plan mai din nainte 
pentru amănunte, întemeindu-se însă și aci pe 
același principiu. Dar tocmai această lipsă de orice 
pregătire didactică a lăsat geniului său toată liber- 
tatea de creaţiune, făcându-i să descopere âici, 
în Stans, procederi și mijloace nouă, care sânt 
astăzi temelia învățământului elementar din toată 
lumea. *) «Nu cunoșteam nici o rânduială, nici o 
metodă, nici o artă, care să nu se fi întemeiat 
pe simplele urmări ale iubirii mele către co- 
piii mei. Nici nu vream să cunosc vreuna. in fe- 
lul acesta subordonam și învățătura copiilor punc- 
tului de vedere mai înalt, de a pune în mișcare, 
în toate privințele, tot ce eră mai bun în ei Și 
a lăsă să lucreze asupra lor, cu toată puterea, 

„legăturile naturale în care trăeau între sine și 
subt grija mea». Şi învățătura, el o priveă nu- 
mai ca un mijloc de a uni pe toți copiii într'o. 
duce oferta lor; ei însă rămaseră neclintiţi. şi ziseră din 
nou: «Da, da, şi de-om mâncă mai prost, şi: de-om 
munci mai mult, şi de-o trebui să împărțim cu ei îm- 
brăcămintea noastră, ne pare bine să vie Şi ei». (Vol. 
cit., pag. +10). 

”) Pestalozzi însu-și recunoaşte această spontaneitate 
a- celor obţinute de el în Stans: «Rezultatul uimi pe 
toți care îl vedeau. Ce-i drept, eră un meteor, care se 
arată în, văzduh și piere iarăşi. Nimeni nu-i cunoştea 
fiinţa mai adâncă. Nici. eu însu-mi. Eră. rezultatul unei 
idei psihologice simple, care se atlă în sentimentul meu, 
de care însă nici eu însu-mi nu eram deplin conştient. 
La drept vorbind, .eră găsirea pulsului artei pe care o 
căutam—o enormă apucare.. Un om care vede, de-bună- 
seamă n'ar fi îndrăznit să-] încerce; din fericire, eu e- 
ram orb, altfel.nici eu n'aş îi îndrăznit să-l încerc. Lim- 
pede, nu ştieam ce fac; ştieam însă ce vreau, şi acest 
Jucru eră: moarte, ori izbândire a scopului meu». («Cum 
își instrueşte Ghertruda copiii», în ed. cit, a op. compl., 
vol. IX, pag. 21). |
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dispoziție sufletească în armonie cu scopul ce 
urmăreă. | 

Gândul lui fusese să unească şi aci, ca:la Neu- 
hof, învățătura cu munca brațelor, şcoala cu in- 
dustria și cu mica agricultură, și să facă astfel 
ca, mai târziu, orfelinatul să se poată întreți- 
neă singur, prin munca: copiilor. La deschide- 
rea institutului însă nu eră nimic gata în privința 

ăceasta (abiă cu puţin înainte de închidere în- 
cepuseră câțiva “copii să învețe torsul), și nici 
nevoia nu-l sileă să-și pună planul în aplicare, 
orfelinatul fiind întreținut de stat. *) Însă, și 
în afară de aceasta, Pestalozzi ajunsese la con- 
vingerea că, înainte de a. puteă fi vorba de o 
asemenea contopire a învățăturii cu industria, 

trebueă stabilit limpede care sânt âzfdiele ele- 
mente ale învățăturii şi ale -muncii, în; deplina lor 
despărțire şi independență una de alta, și care 

"e natura deosebită 'şi trebuințele fiecăreia. din 
ele. Și încă un .pas, mai :departe făcuse. Pesta- 
lozzi-în convingerile -lui: chiar de pe acum el 

“privea lucrul manual al copiilor mai mult ca 
un exercițiu corporal spre muncă şi spre pu- 
tința -de câștig, de cât ca un izvor de câștig 
imediat. Și tot astfel privea și învățătura pro- 
priu zisă, ca exercitare a puterilor sufletești, şi ţi- 

-neă cu deosebire ca exercitarea luării-a-minte, 
a chibzuinței și a puterii de aducere-a-minte să 
preceadă exercitarea -puterii de judecată şi de 

*) Într'o scrisoare din 19 Aprilie 1799, adresată mi- 
nistrului de interne, Rengger, Pestalozzi spune că ur= 
mează cu copiii următorul orar: de ia 6—8 dimineața 
sânt ceasuri. de înv ăţătură, apoi până la 4 după amiază 
ceasuri de muncă, şi- după aceea iarăși, ceasuri de în- 

văţătură, până la 8 seara; nu spune însă, de ce anume 
fel de „muncă“ eră vorba.
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raționare, spre a feri: pe copii de superficialitate și de judecăți îmfumurate: cu această cexerci- tare a puterilor sufletești», Pestalozzi pune te- . melia metodei psihologice moderne a învățării scrisului și cititului Şi . întemeiază: principiul așă zisei. cu//uri formale. SE 
«Călăuzit de, aceste: principii,căutam astfel, la început chiar, nu atât ca copiii mei să înainteze mai mult în cunoașterea sunetelor, în citit. Și în Scris,. cât mai ales să-și desvolte, prin aceste exerciții, puterile lor sufletești, cât mai deplin şi cât mai efectiv». Puneâ pe copii să desfacă cuvintele în sunetele lor, înainte de a-i fi învă- fat alfabetul, și toți puteau silabisi pe din afară vorbele cele mai grele, înainte de a fi cunoscut măcar o literă; îi punea să rostească tot felul de combinaţii de sunete, alcătuind serii de câte. două, apoi de câte trei sunete, ca să dea-co- Piilor «îmbinările fundamentale» ale scrisului :și cititului; el întroduce astfel, cel dintâi, metoda pronunțării cuvintelor prin despărțirea lor în su- nete, iar nu în silabe; numai după ce copiii puteau rosti desăvârșit pe dinafară fiecare serie de sunete, numai după aceea le-o arătă în. scris, și anume întâi cu litere de mână, apoi cu litere de tipar. La scris, metoda lui eră de a rămâneă cu copiii mai multă vreme la trei-patru litere, care cu- prind trăsăturile fundamentale ale multor altora, a alcătui mereu din acestea cuvinte și a-i face să le scrie desăvârșit, înainte de a trece cu ei la altele; iar. când îi învăță o altă literă, căută cuvinte care să. o cuprindă pe aceasta în legă- tură: cu literele învățate mai nainte. « Astfel copiii puteau 'scrie foarte bine cuvinte, înainte de a fi învățat măcâr a treia parte din alfabet». Și, tot înainte de a-i fi învățat întreg alfabe-
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tul, începuse a le da oarecare „cunoștințe de geo- 
grafie şi de. științe naturale, nu însă de-la el și 
prin termeni abstracți, ci. scoțându-le, în felul cel - 
mai simplu, din propria lor experiență, din. ceea 
ce știeau ei înși-și despre. pământ, despre plante: 
și despre -animale. | 

: Pretutindeni, principiul lui -eră: «de a aduce tot 
ce învățau copiii, chiar cel mai neînsemnat lucru, 
la desăvârșire, de a nu-i lăsă să deă îndărăt în 
nimic». Mergea de la unul la altul, având :câte: 
o vorbă bună pentru fiecare. Eră răbdător cu cei . 
înceţi, dar sever, când unul făcea mai rău ceea. 
ce făcuse altădată mai bine. Fiind Singur cu atâ- 
ţia copii, spre a-i puteă face pe toți să fie cu 
luare-a-minte îi puneâ să zică după el cu toții, 
întrun glas, ceea ce le spune dinsul, să dese- 
neze, din când în -când, să se joace (mai. târziu 
introduse și cântecul): de la el se trage astfel 
orbirea în cor a școlarilor. începători, învățămân- 
tul copiilor în masă, ȘI desenul ca premergător: 
şi ajutor al învățării scrisului. -*%). - 
  

*) Tot acestei extraordinar de bogate încercări din Stans datorăm și placa de ardezie, pentru scrisul. co- piilor începători, introdusă de Pestalozzi de nevoie, spre. a lace economie de hârtie. Și tot de acolo se trage şi 
ținuta dreaptă în bănci a copiilor şi alte mijloace 'spre a-i face să stea liniștiți în clasă și să privească drept. 
«Intre altele le-am cerut, mai mult în glumă, ca, în vre- mea când zic după mine ceea ce le spun, să se uite ne- 
clintit la degetul lor cel mare. E de necrezut ce temeiuri 
pentru scopuri mai mari dă educatorului menţinerea 
unor astfel de nimicuri. O fată sălbăticită, care s'a de- 
prins să țină ceasuri întregi trupul și capul drept și să. 
nu mai alerge cu ochii în toae părţile, capătă numai 
prin acest lucru o înaintare spre cultură morală, pe 
care n'ai crede-o, până n'ai constatăt-o prin experiență. 
Aceste experiențe m'au învățat, că simpla atitudine a. 
unei vieţi cum-se-cade contribue la o adevărată educa- , 

 



— CX — 
N 

Tot nevoia, şi tot principiul lui de a face din! 
școală o a doua casă părintească, l-a făcut să 
așeze copiii astfel în cât unul mai bun sau mai 
în vârstă să stea între doi mai slabi sau mai 
mici și să le arate. «Precum fratele mai mare 
şi mai capabil arată ușor, subt ochiul mamei, 
fraților mai mici tot ce știe, și se simte vesel 
și mare că ține astfel locul mamei, tot așă copiii 
mei erau bucuroși de a învăță pe alții ceea ce 
ştiau ei. Ambiţia lor se deșteptă și învățau ei in- 
şi-şi îndoit, punând pe alții să spună după ei 
ceea ce'repetau ei după mine. Astfel avuseiu cu- 
rând între copiii mei ajutoare și colaboratori... 
Eu însu-mi învățam împreună cu ei. Toată alcă- 
tuirea institutului se întemeiă pe o simplitate atât 
de lipsită de orice artă, în cât n'aș fi aflat nici 
un învățător care să.nu găsească subt demnitatea 
sa de a învăță pe copii și de a invăță el însu-și, 
aşă cum făceam eu. Scopul meu, procedând 
astfel, eră de a duce așă de departe simplificarea 
tuturor mijloacelor de învățătură, în cât orice om 
de rând să poată ajunge ușor a fi învățătorul co- - 
piilor săi, și de a face, cu vremea, ca şcoalele să 
fie aproape de prisos pentru cele dintâi elemente 
|de învățământ). Precum mama este cea dintâi 
hrănitoare a trupului copilului, tot astfel trebue 
să fie, de la Dumnezeu, și cea dintâi hrănitoare 
a sufletului lui, și eu socotesc că e foarte mare - 
Tăul ce se cășunează prin învățătura prea de tim- 
puriu la școală și prin tot ce se meșteșugește cu 
copiii afară din casa părintească...» 

Peste trei ani de la această eroică încercare Pe- 

ţie spre deprinderi morale nesfârşit mai mult de cât toate 
învăţăturile şi predicele, care sânt lăsate fără desvoltarea 
acestor deprinderi». (Vol. cit., pag. 411).
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stalozzi adună rezultatele ei în aceste frumoase. 
cuvinte*): 

*„ Văzându-mă silit a da învățătură copiilor eu.singur, 
fără nici un ajutor, am învăţat arta de a învăţă mulţi 
copii laolaltă—și, neavând alt mijloc de cât să le 'Spun 
cu glas tare ceea ce trebueau să zică ŞI ei după mine, 
am fost adus în mod firesc la gândul de a-i pune, in 
timpul lecţiei, să deseneze, să 'scrie și să lucreze cu.mâ- 
nile. Gălăgia dezordonată a mulţimii care “repetă după 
mine m'a adus la.trebuinţa tactulu,, şi tactul mări e- 
fectul învățăturii. Desăvârşita ignoranță în toate mă făcu 

- să întârziiu mult tmp asupra începuturilor, și aceasta 
mă aduse să constat ce mare putere lăuntrică se ob- 
ţine [în copii] prin desăvârşirea întâielor începuturi, şi 
ce urmări nespuse are sentimentul desăvârşirii şi al per- 
fecţionării, chiar pe treptele cele mai de jos [ale învă- 
țământului]. Îmi dăduiu seama; ca niciodată, de legă- 
tura strânsă ce e între începuturile fiecărei materii de 
învățământ şi cuprinsul ei deplin, şi simțiiu, ca nicio- 
dată, lipsurile nemăsurate ce trebue.să se producă în 
orice şir de cunoştinţe, prin învățătura confuză Şi ne- 
desăvârșită a acestor începuturi, Urmările stăruinţei mele 
asupra acestei desăvârşiri întrecură cu mult toate aştep- 
tările mele. În copii se de=făşură în curând o conştiinţă 
de puteri pe care nu și le cunoşteau Şi, mai ales, un 
sentiment general de frumuseţe şi de ordine. Se simțeau 
că trăesc, şi plictiseala obicinuită a Şcoalei pieri ca o 
stafie din clasele mele; copiii vreau-—puteau—aveau răb- 
dare—desăvârşau până la Sfârșit—şi erau veseli; dis- 
poziţia lor sufletească nu eră dispoziţia celui care în- 
vaţă, ci dispoziția unor puteri necunoscute, trezite din 
somn, și un sentiment înălțător de .minte şi de inimă 

„că aceste puteri i-ar puteă duce departe și-i vor şi duce. 
„Copii învățau pe copii. Ei încercau ceea ce eu numai 

le spuneam. Și la aceasta tot nevoia m'a dus. Neavând 
nici un alt învățător ca ajutor, așezam pe câte un copil 
mai destoinic între alți doi nedestoinici; îi cuprindea cu 
mânile de după gât, îi învăţă ce ştieă și el, şi ei spu- 
neau după el, până învățau. 

„Scumpe prieten! Ai auzit tu singur vălmășagul a- 

  

*) In scrierea „Cum își instrueşte Ghertruda copiii“, 
ed. cit. a op. compl., vol. IN, pag. 22 ș.u. Da
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„cestei învățături impreună, şi ai văzut curajul şi bucu- 
ria lui. Spune tu singur, ce Simţeai, când l-ai văzut? Eu 
am văzut lacrămile tale, şi în pieptul meu s'a ridicat 
mânie “împotriva celui care ar mai puteă zice. Înnobi- 
larea poporului e numai un vis. Nu, nue vis; vreau să 
dau arta acestei înnobilări în mâna mamei, în: mâna 
copilului și în mâna nevinovăţiei, și cel rău va amuţi 
şi nu va mai zice că e un vis. Doamne! Cât Îți sânt 
de mulțămitor pentru strimtorarea mea! Fără ca, n'aș 
puteă rosti cuvintele acestea... Am văzut în acel ame- 
stec de ignoranță nevinovată [a copiilor din Stans] o 
putere de intuiţie şi o conştiinţă sigură de cele învățate: 
și văzute de ei, de care păpușele noastre de abecedar 
nu au nici cea mai mică presimțire, 

„Am învăţat la ei—și ar fi trebuit să fiu orb, ca să. 
no fi învățat—să cunosc relaţiunea naturală în care tre- 
bue să stea cunoștințele reale faţă cu cunoştinţele din 
cărți; am învățat la ei ce pagubă poate aduce adevă- 
ratei puteri de intuiție şi conştinței sigure a obiectelor 
care ne înconjoară unilaterala cunoștință din cărți şi 
încrederea în vorbe lăsate fără sprijin concret subt ele, 
care sânt astfel numai sunete goale și seci“, 

«La acest rezultat am ajuns în Stans. Am simţit, că 
experiențele mele despre putinţa de a întemeiă învăţă- 
mântul elementar pe fundamente psihologice, de a pune 
adevărate cunoștințe intuitive la temelia lui Şi de a smulge 
masca golului paradei sale superficiale de vorbe, sânt ho- 
tăritoare. Am, simțit că pot deslegă problema creşterii omu- 
lui cu adâncă pătrundere şi cu neincătușată putere; însă 
mulțimii încătușate în vechi păreri, care a pierdut orice 
putere de avânt și de sbor, ca gâștele care, de când au 
ieşit din găoace, au fost hrănite în coteţ și în bucătărie 
— acestei mulțimi prevenite nu-i puteam încă lămuri ceea 
ce eu știeam prea bine», 

«li eră dat Burgdorfului, să mă dea la școală în a- 
ceastă privinţă.» | 

In aprecierea aceasta a propriei sale activități 
„din Stans, Pestalozzi nu s'a înșelat. «Școala de 
săraci din Stans a lui Pestalozzi a devenit lea-. 
gănul învățământului popular din zilele noastre», 
zice un scriitor german. 

«Cu greu se va mai află un om care să fi pro-
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bat așă de' eroic, ca Pestalozzi în Stans, că îi e 
așă de aminte de menirea vieţei lui. Aici a do- vedit el, că ideile din «Leonard și Ghertruda» n'au „fost numai fantastice visuri de tinereţe; în Stâns 
a găsit el casa Ghertrudei; aci a ajuns el Gliiphi, 
locotenentul scoborit învățător și, cu adevărat, a 
săvârșit lucruri nemăsurat mai grele și mai de 
mirare de cât îndrăznise a pune în roman în spi- 
narea eroului său. Și devotamentul său nu eră 
un foc de paie, care se învălvătează repede, pen- 
tru ca tot așă-de repede să se stingă. Cu o stă- 
ruință neinfrântă, el stete la post, până ce împre- 
jurările îi luară scândura de subt picioare» *). 

Rezultatele obținute de el acolo puseseră în 
mirare pe cei ce avuseseră prilejul să le vada. 
Numai după patru săptămâni de la deschide: 
rea așezământului din Stans, comisarul guvernului 
raportă ministrului: « Tata Pestalozzi lucrează 
peste cap, ziua și noaptea... Te prinde mirarea, 
ce săvârșește omul acesta și. cât de departe au 

"ajuns în așă de scurt timp copiii, care sânt plini 
de dorința de a învăţă...» Iar celălalt Suprave- 
ghietor al orfelinatului, un preot, scrieă către di- 
rectoriul Elveţiei: «Cetăţeanul Pestelozzi lucrează 
fără odihnă la creșterea și propăşirea acestui așe- 
zământ, și nu-ți vine să-ți crezi ochilor și ure- 

„chilor, când vezi și auzi ce rezultate a obținut 
în așă de scurt timp.» Pestalozzi însu-și zice (în 
aceă scrisoare către un prieten): «Înainte ca soa- 
rele primăverii să fi topit zăpada de pe munţii 
noștri, nu-i mai cunoșteai pe copiii mei»... - 

Oamenii însă rar știu să desprindă miezul bun 
al lucrurilor de înfățișarea lor adesea neatrăgă-. 
toare, și rar pot pricepe, dintr'o dată, cevă ce 

*) Friedr. Mann, op. cit., pag. LAN. 

VIII,
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se abate prea mult de la făgașul cu care s'au 
fost deprins ei. Tocmai cei doi inși pomeniţi mai 
sus, altminteri niște oameni foarte de ispravă, 
izbiți prea mult de neîngrijirea externă a lui Pe- 
stalozzi, nevăzând în dibuirile lui ideea care se 
luptă să ajungă la intrupare aievea, ci numai 
neorândueală, trimeseră guvernului rapoarte. în 
care încheiau cu părerea, că Pestalozzi ar fi bun ” - 
în oricare alt -loc, afară de acesta. Stapfer, care - 
a fost pentru -Pestalozzi un al doilea Iselin, eră 
aproape. singurul care-l pricepea; el îngriji ca să 
nu fie turburat în munca lui mai departe. 

Pestalozzi, plin de nădejde, se gândeă să-și 
aducă acum ajutoare din Zirich. La 24 Maiu, 

„făcu cu toţi copiii o excursie până la Lucerna, 
de unde fiecare din cei 70 de copii se întoarse: 
cu câte un 'mic dar din partea guvernului. 

Deodată însă, la începutul lui lunie 1799, 
evenimentele mari ce se petreceau în jurul. său 
în istoria lumii puseră capăt pe neașteptate, ac- 
tivității lui în Stans. Armatele franceze, urmă- : 
rite de cele austriace, se retrăseseră prin mun- 
ţii Elveţiei și, între altele, ocupară și Stansul;. 
având nevoie 'de un spital militar, comisarul gu-! 
vernului, fără a întrebă măcar pe Pestalozzi, le. 
dete școala lui pentru acest scop. Cu inima zdro-. 
bită, Pestalozzi se supuse; încărcă proviziunile 
și mobilele școalei și le trimese la Lucerna gu- 
vernului central, împreună: cu banii ce-i mai ră- 
măseseră din fondul școalei*), având intenția de 

*) Guvernul îi dase 6000 de franci, pentru. întreține- 
rea și îmbrăcămintea a 70—80 de copii şi plata mena- 
jerei. Pestalozzi cheltuise din ei, în aceste cinci luni, nu-" 
mai jumătate; restul îl trimese acum guvernului. Direc- . 
toriul hotări să i se „dea lui Pestalozzi, ca remuneraţie 
pentru munca lui, 400 de franci.
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a veni îndărăt la Stans, după plecarea Frarice- 
zilor; Aceasta însă nu se mai pută (cu toată stă- 
ruința: lui Stapfer). 

Eră însă și vremea ca Pestalozzi să se. odih- 
nească. Munca nebunească ce o săvârşise în a- 
ceste cinci luni de zile îi zguduișe nervii şi-l sfâr- 
șise cu totul: ajunsese să scuipe sânge. Un pricteri. * * 
il făcu să se ducă la o stațiune de băi, în munți, 
(Gurnigel) unde se și întremă, după o ședere a-,: 
colo de patru săptămâni. Si e 

Burgdori (1799—1804). Abiă întremat, Pe-! 
stalozzi îşi arătă către prieteni hotărirea nesttă- 
mutată de a luă de-a-capul, undevă, munca lui 
din. Stans, și a duce: mai: departe rezultatele do- 
bândite acolo. «Eu nu puteam trăi fără opera mea, 
nici în clipa când văzuiu de pe. culmea Gurni- 

” gelului valea cea frumoasă și nemăsurată de lă 
picioarele mele—căci niciodată până atunci nu 

" avusesem o vedere așă de întinsă; și totuși mă - 
- gândeam, văzând această privelişte, mai mult la | 

rău-instruitul popor, de cât la frumusețea ei. Nu 
puteam și nu voiam să trăesc fără scopul vieții 
mele»*). | 

Presimţind adânca însemnătate a ideilor lui - 
Pestalozzi pentru reformarea învățământului, prie- 
tenul său, ministrul Stapfer, se îngriji să-i găsească 
un nou loc pentru experimentarea şi desfășurarea 
lor mai departe, la una din școalele în ființă. 
Acest loc fu Burgdorf (un oraș din cantonul 
Berna) **). . 

> «Cum își instruește Ghertruda copiii», în citata e- 
diţie a cp. compl., vol. IN, pag. 24. ! 

**) „Pestalozzi“, zice. Stapfer în raportul adresat gu-
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„_Aștfel Pestalozzi își puti urmă aici cercetă- 
rile sale pedagogice începute în Stans, mai întâi 
la o şcoală pentru copiii sătenilor de la margi- 
nea orașului, apoi la o «școală de silabisit. și de- 
citit» din .oraș, cu copii între 5 și 8 ani. De 
dimineața până seara, făceâ cu copiii exerciţii 
de vorbire și de calcul: mental, punându-i în a- 
celași timp să. deseneze mereu, până la perfec- 
ție, unghiuri, “pătrate, . linii și arcuri, ca o pre- 
gătire pentru învățarea scrisului, întemeindu-se 
pe «principiul scos din experiență», că copiii a- 
jung la cunoștința proporţiilor și sânt în stare 
a desenă cu condeiul cu mulți ani mai nainte de 
a puteă scrie litere. 

Pe fiecare zi însă, dibuirile lui empirice pentru. 
simplificarea învăţământului elementar și găsirea 
unor femelii psihologice ale începuturilor acestui 
învățământ se organizau spre o feorie nouă și spre 
forme nouă. 

Prin întreaga sa procedere, Pestalozzi voiă să. 
stabilească o metodă sigură, după care copilul 
«să-şi construească singur știința ce trebue s'o 
învețe»; el voiă să găsească un «alfabet al in- 
tuiției», pentru ca învățământul să purceadă, în. 
toate formele lui, potrivit cu legile organice ale: 
desvoltării minții, printr'o «scară a cunoștințelor», 

vernului, în această privință, „doreşte să lucreze în ȘCOA-. 
lele Burgdoriului şi să-i fie îngăduit a urmă mai departe 
cu încercările lui pedagogice. El nu cere nici titlu, 
nici leafă... Patriotismul său şi inima lui aprinsă de iu-. 
bire pentru semenii săi i-au păstrat focul tinereții într'o . 
vârstă destul de înaintată. E însă grabnică nevoie de. - 
a-i da sprijin pentru punerea în lucrare a dorințelor sale . 
filantropice, înainte ca bătrânețea să-i răpească .toate 
puterile, să-i amorţească. activitatea și să-l lise, dintre 
toate puterile lui, numai cu entusiasmul pentru. binele. 
public“. (La Friedr. Mann, op. cit, pag. LNXIII).
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ast-fel în cât mintea copilului să se urce singură de la intuiţii sensibile la noțiuni clare; iar în pro- pria clădire a acestei lumi lăuntrice. a copilului, fiecare părticică să fie desăvârşită și “în același „timp sprijinită pe o alta dinaintea ei; întreaga 
cultură. a copilului să formeze un tot organic, ca un produs spontan al naturii. - 

„După S luni de muncă, «comisiunea școlară» din Burgdorf veni la examen și în clasa lui, ca în toate celelalte. Pestalozzi primi ast-fel, la 31 Martie 
1800, cel dintâi certificat oficial. În acel raport Se recunosc progresele nebănuite ale școlarilor. 
«D-ta ai dovedit ce puteri se află: chiar în co- piii 'cei mici, și pe cei căi aceste puteri trebu- esc desvoltate, orice talent căutat, ocupat cu ce- vă şi îndreptat spre scopul său. Progresul uimi- tor al micilor d-tale: școlari, cu dispoziţii sufle- tești așă de deosebite, arată lămurit că fiecare e bun la cevă, când învățătorul știe să desco- 
pere, destoiniciile lui și să le conducă cu price- 
pere psihologică.... Să dea Dumnezeu, ca nici o 
pricină să nu te îndepărteze de la îndeletnicirea 

„d-tale favorită a enlturii și înnobilării lumii co- piilor, iar pe noi să ne învrednicească de a con- tribui cu cevă la acest mare scop». 
Cu- inceputul noului ani școlar, în Maiu 1800, Pestalozzi fu inaintat învățător la a doua școală de băieți din oraș. | 
Despre activitatea lui din vremea aceasta, avem 

și mărturia lui Herbart, care, asistând la o lecţie .. 
a lui Pestalozzi, fu așă de impresioonat, în cât, spune dinsul, cu greu se puteă țineă de-a nu de- 
veni și el, din privitor şi Observator, unul din- 
tre școlari.*) 

  

*) Cfr. Dr. Paul Natorp, «lohann Heinrich Pesta=
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Pestalozzi nu se simțeă însă destul de liber 
pentru cercetările lui, la această școală a orașului; 
de aceea se gândeă să întemeieze iarăşi o școală: 

„de săraci și de. orfani. O seamă de împrejurări 
„norocoase grăbi în clasica țară a Elveţiei izbân- 

" direa acestui plan. Mai întâi, Pestalozzi află cet 
mai cald sprijin la Stapfer, care, pe de o parte, 

"făceă ca guvernul să acorde lui Pestalozzi (25 
Fevr. 1800) un ajutor în acest scop, iar pe de 
altă parte, spre a sprijini în public ideile și nă- 
zuințele lui Pestalozzi, întemeiă (în Iunie 1800). 
o «societate a prietenilor învățământului» (având 
ca membri oameni însemnați din toate cantoa- 
nele Elveţiei), care și trimese la Burgdorf o co- 
misiune spre a cercetă rezultatele metodei celei 
nouă *). 

Raportul acelei comisiuni, plin de . entusiasm. 
pentru munca. lui Pestalozzi, se citi la o adu- 

lozzi», (în colecţi a «Gressler's Klassiker der Pădagogik»), 
vol. |, Langensalza, 1905, pag. 229 ş 

*) Pentru orientarea acestei comisiuni, Pestalozzi scrise 
-un memoriu, care e cea dintâi expunere teoretică a princi- 
piilor și a metodei sale. Memoriul poartă titlul „Metoda“ 
(în ed. cit, a op. compl., vol: VIII, pag. 425—443; ideile de 
aici le desvoltă, peste un an, în scrierea „Cum îşi in- 
Struește Ghertruda copiii“). lată de acolo o imagine prin 
care: Pestalozzi vrea să concretizeze fondul metodei sale: 
„Omule, imită mecanismul naturei [prin acest termen 
Pestalozzi înţelege , desvoltarea organică“ a naturii], care 
în întregul său: cuprins este un mers măreț şi simplu. 
“mită această lucrare a înaltei naturi, care din sâmbu- 

„-rele celui mai more arbure face să iasă întâi numai un 
“colț imperceptibil; după aceea însă, prin adaose.tot aşă. 
de imperceptibile, dar care curg pe fiecare zi şi pe fie- 
care ceas, desvoltă întâi temeiul trunchiului, apoi pe 
acela al crăcilor celor mai mari, şi la urmă pe al ra- 
murilor, până la rămurelele cele mai mici, de care a- 
„târnă frunzișul pieritor“.
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nare a societății, în Berna, în casa ministrului 
Mohr (care, în lulie 1800, urmase lui Stapfer, 
trimis ministru al Elveţiei Ja Paris.) «.... Încă o su- 
perioritate are această metodă de educaţie», zice, 
între altele, raportul; «nu zăreşti pe învățător; el 
nu se ivește nicăiri ca o ființă de o natură mai 
înaltă, ci, ca natura cea bună, el este și ţese și 

„trăește laolaltă cu copiii, ca și cu niște ființe de- 
opotrivă lui, și fare mai de grabă că el învaţă 
de la dinsii, decât ei de la el». 

In vremea aceasta, îi veni .lui Pestalozzi încă 
un ajutor, de altă natură— care a fost apoi de cea 
mai mare însemnătate pentru desfășurarea : mai 
„departe a vieţii și a ideilor sale; întâmplarea a- 
duse să se alipească de el un modest învățător 
de sat, care ii deveni îndată un credincios (şi cel. 
dintâi) ucenic și colaborator—și care a tras apoi, 

_dintr'unul într'altul, și pe alții. Se numeă Hermann 
„Rriisi. Venise la Burgdorf, din Elveția de răsărit, 
împreună cu vreo 29 de copii săraci, pe care mai 
multe familii din. Burgdorf și din împrejurimi, a- 
flând de marea puştiire și sărăcie ce rămăsese în 
părțile acelea, în urma războaielor dintre Francezi 
și coaliție, se oferiseră să-i ia în cusa.lor, ca să-i 
crească. Și însu-și Kriisi doreă să mai învețe, 
(căci se făcuse învăţător, ca mai toți pe vremea 
aceea, fără nici o pregătire anume). De aducerea 
la Burgdorf a acestor copii se îngrijise fostul se- 
cretar de minister al lui Stapfer, Fischer (elev al 
lui Salzmann, cel cu «Cărticica furnicilor», şi. al 
lui Fichte), pe care Stapfer îl trimesese: la Burg- 
dorf, cu puțin timp înainte, de sosirea lui Pesta- 
lozzi, ca să reorganiseze școalele. de: acolo. şi .să 
pregătească, cu vremea, înființarea unei. școale 
„de învățători pentru întreaga - Elveţie. (căci până
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atunci nu eră încă nici una). Kriisi fu luat-de 
Fischer să stea cu el, iar copiilor le dedeau în- 
văţătură amândoi. După câteva luni însă, bunul 
Fischer muri pe neașteptate. Pestalozzi, văzând 
tristețea și descurajarea lui Kriisi, în urma mor- 
ţii ocrotitorului . său, îl pofti să se alipească a- 
cum de dinsul și să vie cu copiii la școala lui 
din 'oraș. Kriisi primi din toată inima propunerea 
lui Pestalozzi. Ă 

Școala din oraș fiind însă acum neîncăpătoare, 
Pestalozzi făcu rugăminte ocârmuirii să-i îngă- 
duească a se mută cu toți elevii lor în încăperile ca- 
stelului din Burgdorf, care rămășeseră goale: Gu- 
vernul, după stăruința lui Stapfer, se învoi la a- 
ceasta (23 Iulie 1800) şi-i mai acordă încă o li- 
vede pentru pomi şi pentru zarzavat și patru 
stânjeni de lemne pe fie-care an. Astfel, visul 
său de a aveă o şcoală pe seama sa se împlini: 
cu „aceasta începe a doua perioadă, și cea mai | 
strălucită, din activitatea lui Pestalozzi în Burg- 
dorf. | 

Ceea ce face nota distinctivă a acestei perioade 
şi a întregii activități pedagogice a lui Pestalozzi 
de aici încolo, până la sfârșitul, vieţii sale, este a- 
cel ajutor al unei întregi falange de tineri colabo- 
ratori, care alcătuesc, sub conducerea și inspira- 
ţia lui Pestalozzi, un fel de comunitate pedago- 
gică în slujba noii evanghelii a învățământului, 
un fel de frăție de suflet în genul școalelor fi- 

„„losofice din lumea antică. Unii dintre acești u- 
cenici rămân câte 10, 16 și 20 de ani alături 
de Pestalozzi, urmându-l în toate locurile unde 
soarta fâceă să-și mute institutul, iar cei ce pleacă 

„răspândesc ideile și metoda lui în toată lumea 
germană și chiar și mai departe. Faptul acestei 
colaborări fu însă de cea mai mare însemnătate
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și pentru limpezirea și adâncirea ideilor lui Pe- 
stalozzi; tinerii. aceștia, pe de. o: parte: descarcă 
pe Pestalozzi de obositoarea și necurmata muncă 
în clase, iar.pe de altă parte «au talentul sau 
lepădarea-de-sine de a-şi însuși ideile sale me- 
todice, a le introduce în practica școalei intr'un 
mod care să nu turbure prea mult mersul regu- 
lat al învățământului, şi a.le pune astfel la probă>*) 

«Puteai citi în ochii lui Pestalozzi, să-mi. fie 
îngăduit a o spune», povestește cu o naivă sin- 
ceritate cinstitul Kriisi, «bucuria de a fi găsit în 
sfârșit o. calfă, care -năzucă din tot sufletul să-i 
prindă ideile și să-i realizeze intențiile. La între- 
prinderile sale de mai nainte, îi lipsise un ase- 
menea ajutor, ceea ce,. fiind -dată vioiciunea vo- 

„inţei lui, mărimea scopurilor lui Şi mărginirea mij- 
loacelor sale, îl aduceâ; când și când, la o de- 
săvârșită descurajare. Buna dispoziţie și pofta, de 
învățat a copiilor ce ne .erau încredințați traseră 
în curând din ce în ce mai mare luare-a-minte 
asupra .școalei celei nouă»... .. . 

„... Tocmai aceasta însă făcea ca puterile numai 
a doi .inși'să nu mai fie de ajuns. [i trebucă lui 
Pestalozzi cel puţin încă un ajutor, mai ales pen- 
tru desen și pentru cânt. Dar cu ce să-l plă- 
tească? Se găsiră însă, în această binecuvântată 
țară, tocmai. oamenii ce-i trebuiau lui Pesta- 
lozzi. Cel dintâi fu un „concetățean și prieten al 
lui Kriisi, Tobler, care, după ce fusese lucrător 

“într'o fabrică, se apucase iar de carte, la vârsta 
de 23 de ani, și studiă atunci la. Basel teologia, 
fiind și preceptor într'o familie de acolo. Cuno- 
scând pe Pestalozzi din scrierile lui (prin Fischer) 
Și având pentru, el cea. mai adâncă stimă Şi iu- 
    

*) Dr. Paul Natorp, op. cit., pag. 234. .



— CNA — 

bire, se născu într'insul dorința de a trăi el în- 
su-şi lângă acest om și de a puteă lucră în spiri- 
tul lui. Tobler hotări la pasul lui și pe un cu- 
noscut al său, un tânăr de 24 de ani, Buss, 
simplu legător de cărți întrun atelier din Basel, 
care însă, în ceasurile lui libere, cântă frumos: 

„din flaut și'se ocupă cu desenul. Cum auzi de- 
„spre ce e vorba, Buss se grăbi să vină la Pesta- 
lozzi, fâră măcar a întrebă despre leafă și alte. 

"condiţii. | 
Având acum trei tovarăși, care, afară de To- 

„bler, nu știeau multă carte, dar erau toți plini 
"de inimă și, tocmai prin puţina lor învățătură, 
cu spiritul liber spre a-și însuși deplin principiile 
și metoda conducătorului lor, Pestalozzi puti 
vesti publicului (în Octomvrie 1800) :deschide- 
rea institutului, la care “fusese ajutat cu inima 
deschisă, din atâtea părți. Institutul eră un in- 
ternat, deocamdată pentru copii din clasele mij- 
locii (cu'o pensiune de 320—+4+00: de franci pe 
an), având să primească însă mai târziu şi copii 
săraci (de.la 2—8 ani, cu o pensiune de 100 
de franci pe an) și să slujască, eventual, și ca 
școală de învățători. | 
„Nu ne vom miră însă aflând că cei dintâi elevi 
ai institutului au fost doi copii săraci (dintre cei 
veniți la Burgdorf cu Kriisi) primiţi fără plată, și 
că și în urmă Pestalozzi nu respingeă pe nici - 
un copil sărman care veneă la dinsul. 

In curând, mulțumită interesului viu ce fusese 
deșteptat în toată Elveția pentru noua metodă a 
lui Pestalozzi (printr'o broșură a ispravnicului din 
Burgdorf, printr'un apel al «societăţii prietenilor 
învățământului», prin numeroase articole în toate 
jurnalele Elveţiei, articole provocate de acel «a: 
pel»), institutul ajunsese să aibă până la 60 de
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- elevi, printre care copiii multor. fruntași ai vieţi 
publice,.. . . .. e 

Faima lui crescii repede, ideile lui Pestalozzi 
incepură să se. răspândească: și dincolo de. gra- 
nițele - Elveţiei, tineri plini-de entusiasm veniră 
să lucreze lângă -el,: în :spiritul -.lui, -:și, în. mai 
puţin de doi ani, castelul de la Burgdorf ajunse 
un loc de „pelerinaj pentru cei..ce se.. interesau 
mai adânc de problemele: educaţiei și ale învă- 
țământului. Oameni. însemnați .din: Elveţia şi din 
Germania - plecau -fermecați de rezultatele 'obți- 
nute în această școală și de înalta personali- 
tate morală a conducătorului ei, vestind apoi în 
lume vieața cea nouă ce primeă. aici învățămân- 
tul şi educația copiilor. .. -.. e 

Aici ajunge într'adevăr: Pestalozzi la deplina 
lămurire a ideilor sale. -. . ă SE e 

___ Ceea ce căută el în-această reformă din adânc 
„a învățământului elementar, nu. erau: procederi 
„ingenioase, dâr. mecanice, mărginite în: aplicarea 

lor la forme izolate ale învățământului— cum fă= 
cuseră, .de .pildă, înaintea lui filantropiniștii, ci 

„Priucipii naturale. de la care să: pornească tot 
"Învățământul, în toate formele şi: mijloacele. lui, 

și care să dea acestora: lumină. și. temelie. mai 
- adâncă. Pestalozzi: era: un::cap filosofic, în cel 

mai înalt înțeles. al cuvântului. -<Zău, Wieland», 
zice el într'o scrisoare din 1801,. «găsesc întreaga 

"educație *), aşă cum este-ea aievea;.un haos; fără 
nume, de netemeinicie. și de lipsă de psihologie. 
Educaţia, așă cum se găsește. pretutindeni; are . 
mijloace, mai: mult de cât îi trebue, pentru sco- 

*) Pestalozzi ia a'ci cuvântul <cducaţie»:(<Erziehung») 
în înţelesul larg al acestei noţiuni, cuprinzând toate mij- 
loacele de -creșiere sufletească. a. copiilor,- deci şi învâ- 
țământul.. - aa
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puri izolate şi e lipsită pretutindeni de funda- 
mente pentru omul îp/reg. Aceste mijloace izo- 
late eu abiă dacă le cunosc din nume; am căutat 

„ însă, în cursul vieţei-mele, fundamente pentru na= 
“ura omenească, şi am socotit: în: cugetul meu 
că, atunci când vor fi 'găsite acestea, : vor rezultă 
de lă sine mijloacele pentru amănunte—și ex- 

- periența mi-arată acum că nu'mă înșel...»*%) 
«Am căutat», zisese-el cu câteva luni mai na- 

inte»,**) «să simplific elementele a toată Știința 
„ omenească și să le aduc într'o serie de expuneri 

al căror. rezultat trebue să aibă urmarea psiho- 
”. logică de a pregăti, chiar și /a fătura cea mai 
“de jos a poporului, o largă cunoștință a naturii, 
obștească limpezime în cele mai de seamă no- 
țiuni și exercitare plină de putere în cele mai de 
seamă destoinicii... Punctul esenţial de la care 

“purced e acesta: in/uifia naturii însă-şi este ade- 
"văratul fundament al învățăturii orenești, fiindcă 
ea este singurul fundament al cunoștinței ome- 
nești. Tot ce merge mai departe e numai rezul- 
tat şi abstracțiune din această intuiție... 

«De la acest punct de vedere pornesc și mă 
întreb: Ce face natura. însă-și, spre a-mi înfă- 
țișă aievea lumea, întru cât mă atinge pe mine? 
Adică: prin ce mijloace aduce ea, în mine, la o 
maturitate care să mă mulțumească, intuiţia lu- 
crurilor mai de scamă care mă înconjoară? Și 
găsesc: natura săvârșește aceasta prin situația 
mea, -prin trebuințele mele și prin legăturile mele 

„cu ceilalți oameni. 
«Prin: situația: mea, ea hotărăște felul: meu de 

2%) În. ediţia” citată a operelor complete, vol. VIIi, - pap..494. - e | 
-"*) În memoriul, pomenit mai sus, despre «metodă», în ediţia citată a op. compl., vol. VIII, pag. 428 Ș. v.



— CAXV —. 

intuiție a lumii; prin trebuințele -mele, ea .măre- 
ște luarea mea a-minte şi o înalță la prevedere şi grijă. Astfel prin cea dintâi ea stabileşte :fun- 
damentele concrete ale cunoștințelor mele, prin 
a doua pe acelea ale profesiunii mele Și. prin a 
treia pe acelea ale moralității mele.. .. 

«ȘI, atunci, mâ întreb: Ce mijloace ..obş'eşti 
a pus la îndemâna neamului omenesc experiența 
lui de mii de ani, spre a întări aceustă influență - 
naturală asupra culturii neamului nostru spre 
chibzuinţă, spre încordarea puterilor şi spre mo- 
ralitate ?. Și găsesc: aceste «mijloace: sânt /imda, 
meșteșugul desenu/ui,. meșteșugul scrisului, me=: 
şteșugul socotifu/ui și meșteșugul zăsurării». 

Și «adulmecând mai departe după originea co- 
mună a tuturor acestor elemente ale artei ome= nești», el o găsește în «temelia generală a min-. 
ţii noastre, mulțămită căreia rațiunea noastră, în 
reprezentările sale, prinde. într'o unitate, adică 
într'o noțiune, impresiile pe care sensibilitatea 
=simţurile] le-a primit de la natură»—o găsește 

în intuiţia formei și a numărului obiectelor, și. în 
numirea lor. Sa 

De la aceste temelii trebue dar să pornească 
învățământul: să deprindă pe copil cu prinderea 
formei exacte a obiectelor ce vede, cu măsura-= 

“Tea lor și cu înțelegerea clară a. noțiunii lor: 
forma, numărul Și numele sânt cele trei «puncte 
elementare». ale învățământului; “desenul, calcu- 
Jul (cu măsurătoarea) și exercițiile de vorbire tre- 
bue să formeze începutul învățământului copiilor 
mici. Cele trei elemente tradiționale ale acestui. 
învățământ, Scrisul, cititul Și socotitul, nu sânt 
adevăratele. forme e/ementare:.scrisul se inteme- 
iază pe:cevă -mai elementer, pe. desen, .şi anume. 
pe desenul linear, iar acesta pe întuifia.. geomte=.
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Zrică a formelor, la care:se reduce, în cele din -.: 
urmă; și teoria. numerelor, și: de care e legată 
şi funcțiunea-noțională a graiului: intuiţia. dar, și 
anume :îzfvifia matematică este fundamentul -ul- 
tim -a :toată cultura omenească... De aceea nu e 
o simplă curiozitate ori-o simplă întâmplare, ci 
rezultatul :unei- adânci meditări, faptul că Pesta- 
lozzi ia: ca temelie a -intuiţiei: o formă. geome- 
trică; fătratul ; şi tot:pe acesta-o ia și ca teme- 
lie a :socotitului. -: --: a a 

In această adâncire filosofică a. «chestiunilor. 
de abecedar» stă. întreaga :originalitate a lui Pe- 
stalozzi și. a radicalei transformări a învățămân- - 
tului, ce a săvârșit-o.. Prin: aceasta, el: ajungeă, 
poate fără să ştie, cam la-aceleași reziiltate, în pri- 
vința fundamentelor cunoștinței omenești, la care-. 
ajunsese marele Kant: aceste fundamente—sânt 
în noi, nu în lumea din afară; formele (apriorice) 
ale minții noastre, spațiul și timpul, dau unitate 
impresiilor primite: de noi prin simţuri de la lumea 

„din afară, iar funcțiunea (categorială) a graiului 
precizează aceste «unități» (noţiunile), prin cu-: 
vinte. (Funcțiunea aceasta însă, în cele din urmă, 
e cevă secundar, ce se leagă de acăle forme pri- 
mordiale). . Se 

Ajungând la aflarea acestor temelii psihologice 
ale învățământului și obținând prin metoda sa . 
așă de strălucite rezultate cu şcolarii săi, eră, pen- 
tru. inima lui Pestalozzi, o trebuință nesecată, de 
a face ca munca şi cugetarea sa să folosească 
cât mai curând patriei sale şi omenirii, spre o re- 
tormare .a învățământului elementar și spre o cât 
mai largă răspândire a lui peste poporul de jos.. 
De aceea, pe de o parte, el adresează publicu- 
lui precum și înalților dregători lumești și bise- 
ricești rugămintea de a luă în cercetare propu-
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nerile lui pentru ușurarea și transformarea învă- | 
țământului elementar, fiind încredințat că vor găsi . 
în ele.mijloace spre a răspândi «bucurie Şi. în- 
vățătură în colibele săracilor» și a deșteptă «pu- .. 
terea de cultură» ce se află în popor*) ; primește 
bucuros pe oricine vine să viziteze institutul ca. 
să cunoască nouă, metodă (unii din.ăceştia SŞed cu: 
lunile în școală); roagă guvernul să-i trimeată din | 
toate cantoanele, spre a-i pregăti în noua metodă, 
tineri care aveau de gând să se facă învățători; 
ia el însu-și în iâstitut, fără plată, copii săraci, 
spre a-i formă pentru învățământ. Pe. de altă 
parte, spre a da și celor ce nu puteau veni la 
Burgdorf—și mai ales mamelor, pe care el le 
consideră ca cel mai bun educator Și învățător 
pentru' cea dintâi cultură a copiilor lor-—lămu- 
Tiri despre principiile metodei celei nouă și mij- 
loace practice pentru aplicarea ei, Pestalozzi com-. 
puse, în acești ani, un șir de scrieri. metodice 
pentru școală și familie («cărți elementare») și, îna-. 
intea lor, o altă lucrare, mai mult teoretică, În, 
aceasta din urmă, sub forma unor scrisori către 
un prieten, el arată, în stilul său familiar, dar 
plin de căldură și de adâncime, ideile sale 'des- 
pre educaţia și învățământul cel dintâi al copi- 
ilor, în desvoltarea lor istorică. Scrierea aceasta . 
(care, împreună cu «Leonard și Ghertruda» și 
cu «Cercetările asupra mersului naturii în des-. 
voltarea neamului omenesc», alcătuește temeiul 
a toată cugetarea și a toată muuca lui Pesta- 
lozzi) este vestita carte, cu titlul, „cam nepotri- 

  

*) Vezi chiemarea sa „Către prietenii oamenilor şi către 
prietenii Elveţiei“ : și „Întâia “declaraţie publică despre . 

» activitatea mea de acum și despre părerea mea în pri- 
vința culturii poporului“ (în- citata ediţie a op. compl., 
vol. VIII, pag. 355—361 şi 447 Ș..u.) .
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„vit cu “cuprinsul, «Cum își iustrueste: Ghertruda 
copiii, o încercare de a da mamelor îndrumare - 
să înveţe ele însă-și pe copiii lor» (apărută în 

- Octomvrie 1801). «Ea va rămâneă 'de-a-pururi 
piatră unghiulară a învățământului nostru popular 
şi aceasta a fost scrierea care a făcut ca numele 
lui Pestalozzi să fie iarăși în gura tuturor și care. 

„a tras la Burgdorf cei mai numeroși vizitatori din ' 
toate părţile Elveţiei și ale Germaniei»*).. 
„In deosebire de lucrarea aceasta, «cărțile ele- 
mentare», lucrate împreună cu colaboratorii săi— 
<indrumări spre a învăță pe copii silabisitul' și: 
cititul» (1801), «Cartea mamelor, sau călăuza pen- 
tru mame spre a învăță pe copiii lor să: observe 
şi să vorbească» (1803), «Alfabetul intuiției sau 
teoria intuiției raporturilor de mărimi» şi «Teoria 
intuiției raporturilor numerice» —au azi numai o 
însemnătate istorică, deși, negreşit, şi în aceste 
prime încercări de aplicare practică a ideilor lui 
Pestalozzi sânt multe lucruri vrednice de: luare- 
a-minte **). | | 

După doi ani de la intemeiarea institutului, gu- 
vernul- Elveţiei trimete la Burgdorf, după cererea 
lui Pestalozzi, o comisiune oficială care să cer- 
ceteze școala și rezultatele la care ajunsese Pe- 
stalozzi cu metoda sa. Comisarii, printre care pre- 
zidentul consiliului instrucţiunii din Berna (deca- 

*) Friedr. Mann, op. cit, pag. LNNXIII. | 
„**) Cea mai criticată dintre ele a fost „Cartea mamelor“, 

în mare parte opera lui Nriisi, care, interpretând greșit 
legea stabilită de Pestalozzi a purcederii de la apropiat 
la depărtat, precum și un alt principiu al lui (că copi- 
lul însu-şi trebue să fie centrul. învățământului-- Pesta- 
lozzi înţelesese însă copilul în partea lui sufletească), ia 
ca centru âl exerciţiilor de intuiție chiar corpul copi- 
lului: o idee cu desăvârșire“ greșită, şi din punct 'de ve- 
dere psihologic, și din punct de vedere: educativ,
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nul Îth, un spirit fin Şi un adept al filosofiei lui. Kant), veniseră plini de «cea mai mare neîncre- dere», plecară însă ca cei mai convinși pesta- lozziani. 
Raportul oficial al acelei comisiuni (foarte amă- nunțit, şi publicat apoi în broșură) a avut urmarea că institutul lui Pestalozzi fu declarat așezământ public, aparținând națiunii; raportul făcă “mare impresie și în Germania, unde contribui la întă- rirea curentului pentru reformarea învățământu- lui prusian în spiritul lui Pestalozzi. 
Comisarii, zice raportul, au fost izbiți de la început de «ordinea, curăţenia, sănătatea înflori- toare şi dispoziția veselă a elevilor, de tonul li- beral dintre ei şi învățătorii lor, de continua lor încordare fără oboseală, de necurmata prive- ghiere sub care stau, nepărăsită nici în ceasu-. „rile de recreaţie, de desăvârșita lipsă de orice pedepse, care sânt de prisos prin această ne- Curmată priveghiere». De la cea dintâi intrare în clase, i-a izbit marea deosebire între şcoa- lele de atunci și institutul lui Pestalozzi: în a- celea -domneă. învățare pe din afară din cărţi, fără nici o stimulare sufletească, moarte în loc de vieață, necaz și plictiseală în loc de veselie 

copilărească; în Burgdori însă văzură o adevă- rată vieafă de școală, veselă şi senină. Au cer- cetat atunci, de unde vine această nouă vieață şi au aflat că izvorul ei e în trezirea și punerea în lucrare a puterilor ce sânt în copii, puteri care cer exercitare și desvoltare. Acest rezultat îl produce metoda lui Pestalozzi, care «nu € vre-o nouă imbrăcare ori modificare a vre unei me- tode dejă cunoscute, ci e, în esența ei, o ade- vărată descoperire». la izbit în deosebi faptul: 
IX.
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că ea dă copiilor conștiința unui necurmat pro- 
gres sufletesc, le produce un sentiment de în- 
dreptațită încredere în sine şi de mulțumire cu 
sine însu-și, și are o vădită infiuenţă asupra cul- a 
turii lor morale. 

Au constatat «progresele uimitoare» ale ele- 
vilor în limba franceză, în desenul geometric și . 
artistic, în geografie şi în științele naturei. Mai 
pre “sus de toate însă stăruesc asupra «părții ca-! - 

racteristice» a institutului, învățământul elemen- . 
tar: Pestalozzi a descoperit : «acel adevărat învă- 
țământ elementar, a cărui existență eră de mult 
bănuită, dar care până acum fusese zadarnic cău- 
tat, anume acel învățământ, care dă copilului exer- 
ciții prealabile pentru orice, care- l pregătește pen-. 
tru toate artele și ştiinţele, care se potriveşte 

pentru toate treptele și toate păturile sociale, și 
care -e indispensabil pentru o deplină cultură u- 
mană, ca cea dintâi temelie a ei». | 

Înfățişarea şi economia cam sărăcăcioasă a insti- 
tutului o socotesc ca un lucru mai de grabă spre 
lauda întemeietorului lui, fiindcă l-a început şi-l ţine 
fără mijloace și fără nici un credit, și aproape a 
șasea parte din elevi sânt crescuți pe socoteala 
școalei. Foarte interesante sânt și cuvintele-cu care 
încheie raportul: ele arată că, și în culmea faimei 
lui, Pestalozzi nu părăsise gândul tinereții sale, 
de a se devotă creşterii copiilor săraci şi fâră. pă- 
rinți. «Întemeietorul institutului din Burgdorf, des- 
coperitorul adevăratului învățământ elementar, nu 
are o dorință:mai fierbinte de cât aceea de a 
fi în stare să-și petreacă în mijlocul orfanilor el- 
veţieni zilele ce-i mai :rămân și, îngrijind : de. e- 
ducația lor, să se consacre până la mormânt 
perfecţionării metodei: sale -și „cercetărilor în pri-
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vința unirii ei cu elementele culturii morale: a.. 
copiilor»*). 

Încă înainte de acest raport apăruse în «Mer- - 
curul german»,. revista. lui Wieland, o scrisoare. - 
a unui Elveţian fruntaș, von Bonstetten, care vi-. - 
zitase institutul în Noemvrie 1801, în tovărășia 
ministrului Mohr și a unui alt prieten. «Nu știu» 
zice el, «dacă metoda lui Pestalozzi e bună, nu 
ştiu nici dacă are vre-o metodă întemeiată pe 
raționamente; văd însă limpede, că el merge pe 
drumuri necunoscute şi ajunge lă rezultate necu- 
noscute—și aceasta e mai important de cât toate.,,, 
căci, față cu experiența, toți trebue să tacă... Exce- 
lența metodei lui Pestalozzi pare a stă în acea- 
sta: a exercită puterea de judecată în. cele dintâi 
elemente ale ei. Copiii erau ocupați ceasuri în- 
tregi să combine cercuri și linii drepte; ştergeau 

„de câte 20 de ori o'linie dreaptă ori încovoiată, 
până ce eră desăvârșită. Mintea le eră într'o con- - 
tinuă activitate... La lucrarea aceasta se. petrec: 
în sufletul lor .cel .tâniăr .ucruri pe care noi le : 
cunoaștem foarte puțin... Fiindcă cu greu se va 
află un al doilea Pestalozzi, mă tem că întreaga 
bogăţie și întregul seceriș al descoperirii lui va - 
rămânea abiă pe seama generațiilor viitoare». 
Şi referindu-se la. părerile lui politice, pe care 
Bonstetten :nu.le împărtășeă,. el încheie: «Cine 
a făcut pentru omenire mai mult .de cât Pesta- 
lozzi, acela “să ridice piatra împotriva lui».**%) 

În vara anului 1802, vizită institutul un can- 
didat de preoţie din Berlin, Soyaux,. care. arătă. .. 

*) La H. Morf,.„Zur. Biographie Pestalozzi's“, vol. II, 
Winterthur, 1885, pag. 11—25 şi Fried. Mann, op. cit., 
pag. LAXAIII.. DID CE DI 

- **) Intreaga scrisoare, la 'H. Morf, op...cit.,: vol.-], -- 
"Winterthur. 1869, pag. 295-—299. ... . IN i 

o
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„apoi într'o broșură impresiile sale. Din întreaga 
sa lucrare, se vede că e mai mult un spirit cri- 
tic de cât un entusiast; de aceea însemnările lui 
au și mai mare preț pentru cunoaşterea lui Pe- 
stalozzi și a vieţii din această vestită școală a 
sa. Deosebit de vie e imaginea ce ne-o dă des- 
pre personalitatea lui Pestalozzi: 

„»Mărturisesc că totul îmi păr așă de nou, când in- 
traiu întâi [în institut], totul sta așă de puţin în legă- 
tură cu puţinele mele idei pedagogice, în cât, la început, 
nu-mi puteam veni în fire. 

„Urmărirea fără răgaz a năzuințelor sale e o dovadă 
a. extraordinarei îndrăzneli a spiritului său. Aceasta însă 
nu a fost avântul ușor, senin, elastic, al geniului, ci 
înălțarea furtunoasă a unei puteri neînfrânate. Purtat în 
toate, părțile de neliniștitele valuri ale soartei..., el se 
lăsă să fie dus de puternicul șivoiu al meditărilor sale... 
Aceă năvală lăuntrică a unei inimi apăsate, aceâ sete de 
activitate liberă pentru fericirea omenirii, unită cu neîn- 
demânarea unui cugetător răzleț, îl ridică la concepții 
nouă -şi îndrăzneţe, dar îi și ingreui€ prinderea cu o pri- 
vire limpede şi din toate părţile a obiectului său... Oa- 
menii extraordinari nu trebuesc măsuraţi cu măsura 0- 
bicinuită, ci trebuesc judecaţi din propria lor ființă. Fi- 
indcă Pestalozzi simte mai adânc, cugetă mai îndrăzneţ, 
şi vrea mai hotărit de cât ceilalți muritori, să fie oare 
un visător ?... 
«E de ajuns numai să-l cunoști personal, pentru ca 

să ai o părere mai bună despre dînsul. Roata cugetă- 
rilor lui e într'o necurmată și impetuoasă mișcare; el 

„ trăeşte mai mult. în sine decât în afară, mai mult în. 
lumea gândurilor sale decât în lumea cea aievea. Un. 
duh al neliniștei, o năvală lăuntrică îl goneşte, într'unele 
zile, dintr'o cameră într'alta, de la un tovarăș de casă 
la altul. Pare atunci că ar alergă după un gând care-i 
zboară, şi câ ar vrea să lămurească, cu sila, îndoieli com- 
plicate... Alte-ori stă zile întregi în camera sa, cugetă şi 
scrie, într'o desăvârșită. uitare-de-sine şi de. afacerile 
sale... Vorbește repede, precis, ager, apăsat şi: sigur. 
Contrazicerea nu-l supără, rar însă are alt efect decât 
să-l întărească și mai mult în părerea sa. lubire și prie- 
tenie îi umple toată inima. Pare, că ar vorbi către prie- 
tenii şi elevii săi mai: lesne prin sentimente de cât prin
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gânduri și cuvinte. O. afectuoasă bătaie pe umăr, o vi- 
guroasă strângere de mână, o privire plină de bunătate, 
o apucare a mânii, în.semn de simpatie sau de recu- 
noştinţă, îi sânt mai firești de cât observări cu multe 
cuvinte sau porniri trecătoare. Ceea ce e pentru tova- 
rășii de casă aceea pare a fi și pentru -un strein... A fi 
recunoscător către binefăcătorii, ajutoarele şi prietenii 
săi, o socotește ca cea mai sfântă datorie a sa. . 

„Caracterul precis și independent al spiritului său se 
arată și în înfăţişarea lui externă. Cu forme de societate 
nu prea-şi bate capul. Ceea ce cugetă şi crede, ceea ce 
simte şi dorește, izbucnește din el curat și într'un mod 
original. E tăcut, sincer, serios, plin de inimă, hotărit 
cu modestie, vioiu fără împrăştiare a atenției, luător-a- 
minte din simpatie fără convenţionalism, fără poleială 
streină în vorbă şi în faptă...« 

„__ Despre institut însu-și, cum se află atunci, 
Soyaux dă amănunte, care evocă cu putere viața 
din aceă școală minunată și, în același timp, ne 
fac-să vedem că multe din înnoirile care se pro- 

„pun azi pentru vieața școlară, sau care au. fost 
introduse pe alocuri, în Anglia, în America, în 
Germania, în Franţa...,—în așă zisele şcoale mo- 
derne sau școale de reformă,—căpătaseră ființă 
încă de mult, prin geniul lui: Pestalozzi. 

„Întreg personalul institutului se urcă la 102 inși, 
dintre care 72 de elevi, cei mai mulți din Elveţia, mai din 
toate cantoanele. Lecţii dau vre o 10 învăţători, printre 
-Care Kriisi din Appenzeli, Buss din Suabia, Weiss din 
Elveţia, Neef din Franţa, Blendermann din Brema... Pe 
lângă aceştia, mai stau aici Și câţiva streini, spre a în- 
văță metoda.. 

„Institutul e tânăr. Principiile lui Pestalozzi sânt mai 
mult în germene şi schițate, decât ajunse la maturitate 
și desăvârșire bărbătească. Conducătorul şi învățătorii 
lucrează cu putere încordată la clădirea întregului. U- 
nul îmbunătăţeşte tabelele [de socotit], altul caută ur- 
mele naturii în învățământul cititului și al socotitului Ș. a. 
m. d. De ar fi însuflețite toate așezămintele de acest 
admirabil duh al unirii şi de această neostenită râvnă 
spre îmbunătăţire !
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m.„Sânt- aici copii de la 5 până la 13 ani,... cei mai 
mulți între 7 și 9 ani. Împărţiri hotărite în clase nu se 
află încă. Sânt 5—6 grupe de copii, care se desfac după 
fiecare oră şi se alcătuesc apoi altfel, după cum cer de- 
osebitele trebuințe ale minţii lor. Cărţi de învăţătură şi 
de școală presupun mai dinainte oarecare cunoştinţe şi 
destoinicii, fără de care ele mai rău încurcă de cât lu- 
minează; de aceea cărţile sânt izgonite din cel dintâi 

“învățământ... În toate camerele sânt atârnate tabele. 
„Cei mai mici învață a socoti cu pietricele, cu frunze 

Ș, a., şi a trage linii pe tăblița de ardezie. Alţii adună 
și scad liniile la tabela întâi. Învățătorul, în cele dintâi 
ceasuri, le spune mersul metodic, arătând pe tabelă, până - 
ce, repetând după el vorbă cu vorbă, copiii l-au prins 
bine; după aceea trebue să facă ei singuri acelaşi drum. 
Anume, unul după altul, iese fiecare, la rând, în fața 
celorlalți şi-i învață, ca şi învățătorul: învaţă el însu-şi 
și învaţă pe alții. Fiindcă numărătoarea merge după re-. 
gule hotărite, necesare, învățătorul ia numai seama să 
nu'se facă sărituri şi încurcătură. În vremea aceasta, co- 
plii mai înaintați în exerciţii sânt ocupați cu celelalte 
trei tabele. Iută, ca probă, câteva probleme, deslegate la 
-moment de școlari de.8-9 ani, şi date nu numai de în- 
văţătorul lor, ci şi de streini: Câte sferturi mai rămân, 
dacă se scade */, din 3/8? 11/,/,. Câte treimi sânt în 
2/1? %n/a. Câte optimi sânt în 5/,? 62/,/a. Câte cincimi 
sânt în de 7 ori a ll-a parte din 1/2 21/,/ş... Din ce 
număr e 9 de 7 ori a 8-a parte? Din 10%/,... Dacă cheltu- 
esc din banii mei-!/, şi 1!/, şi-mi mai rămân 3 fiorini, 
cât am. avut? 7!/, fiorini“, - 

«Copiii, şi cei mici şi cei mari, socotesc şi cu ifre, 
și am observat că cei mai exercitaţi scriu numai re- 
zultatele calculului mental. | | 

«Intr'o altă oră sânt ocupați copiii cu «alfabetul in-: 
tuiţiei»; câțiva desenează [pe tăbliță] linii, alţii patrate, 
alții împart patratele în figuri nouă; cei mai înaintați în 
exercițiu desenează pe hârtie mâni, ochi, capete ş. a. Me- 
toda acestui «abece» e următoarea: Învățătorul zice, de 

„pildă: trag de la stânga la dreapta o linie culcată (orizon- 
tală), iar copiii repetă după dînsul, făcând în același timp 
ceea ce zice el. Învățătorul urmează: împart linia asta 
„orizontală, printr'un punct, în două părți egale; și aşă 
mai departe, până ce e isprăvită figura ce vrea el; apoi
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învățătorul măsoară cu compasul figura ce a desenat 
fiecare; cea mai corectă dintre toate face triumful au- 
torului ei. Unii au ajuns la o mare îndemânare: dese- 
nează patrate în chipul cel mai precis, ca și când s'ar 
fi servit de un compas. Unul a copiat cu mâna liberă 
o hartă a ţării, pe o scară redusă, așă de desăvârşit de 
exact, ca și când ar fi schițat liniile fundamentale cu 
instrumentul. Știu să facă circomferenţe, care rezistă la 
orice probă. ă 

«Învățământul limbii se dă astfel: unii învață să si-: 
labisească la o tablă cu litere: mobile, adăogând şi scă- 
zând câte o literă. Învățătorul le spuneă întâi cuvântul 
şi apoi îl compuneă încetul cu încetul. Școlarii rosteau 
în tact, silabe şi cuvinte... Învățătorul ziceă, arătând cu 
mâna: capul, la tâte; copiii repetau după el, și mișca- 
rea și cuvintele. Exercițiul acesta țineă săptămâni în- 
tregi, până ajungeau la o îndemânare mecanică... 

«La î dimineaţa, toată şcoala e în activitate, iar la 
10 seara, punct, toţi copiii se strâng într'o sală. Pesta- 
lozzi vine în mijlocul 'lor şi ține o părintească cerce- 
tare morală.. Fiindcă în aceste clipe “el dorește să fie 
singur, n'am îndrăznit să-mi mulțumesc dorința, pe so- 
coteala lui. ” 

«Pârâiaşul din vale, Emme, le oferă un minunat loc 
de scăldat, care e vizitat cu mare râvnă de. tot institu- 
tul. Seara, în ceasurile de recreaţie, ceata cea veselă se: 
adună în curte; învățătorii încep a cântă un cântec pa- 
triotic simplu, și numai ce o pornesc cu toții în tact. 
și în rânduri închise. a 

«Copiii se află într'o stare de sănătate desăvârșită. 
Pretutindeni respiră aer curat de-munte şi se bucură de 
o natură încântătoare... Despărţiţi de lume, ţinuţi într'o 
continuă activitate, şi încunjuraţi pururea de învăţăto- 
rii lor, ei sânt lăsaţi în voia nevinovăţiei și a veseliei lor 
firești. Ocupațiile zilnice au pus atât de mult. stăpânire 
pe sufletele lor, în cât n'au gândul la altcevă decât 
la desenat şi la socotit. Chiar Dumineca i-am văzut adu- 
nându-se, din capul lor, în clase, şi punându-și, de la ei, 
fiecare, ori în grămadă, exerciţii de calcul... - 
„en privinţa disciplinei, domneşte principiul de a în- . 
gădui copiilor cât mai multă libertate şi de a împiedică 
numai abuzul... Învăţătorii și şcolarii sânt așă de sim-
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pli şi de naturali în ființa lor, ca niște răzleți lăcuitori 
ai munților. 

„Nu se pomenește politeţe învățată, gesturi căutate, 
formule ce sună frumos, obiceiuri convenţionale. Copiii 
se iau după curăţenia sentimentelor lor fireşti... De la în- 
temeiarea institutului n'a fost niciodată nevoie să se dea 
o pedeapsă. Nici o. urmă de evlavie prefăcută și de re- 
spingătorul ton şcolăresc pedant. Principiile Jui Pesta- 
lozzi în privința culturei morale sânt excelente: Caută să 
păstrezi inima copilului în căldura ei de vieață ce o are 
de la natură; numai în aceasta, nu în licărirea de lampă 
a sentențelor morale, se desvoltă sămânța binelui. Poar- 
tă-te în faţa copilului și către el, după norme ce ai dori 
să le produci și în el; pune-te într'o aşă relaţie cu el, 
încât să te iubească, să aibă în tine toată încrederea. 

„De aceea învățătorii şi şcolarii trăesc într'o armonie 
plină de fericire. Cei dintâi nici nu se gândesc . să-şi 
menţină autoritatea prin porunci, prin mustrări, printr'o 
prudentă rezervă; micile abateri le interzic întrun ton 
blând şi prietenesc; lauda lor e o privire mulţumită, o 
strângere de mână. Copiii se alipesc cu o afectuoasă 
încredere + e conducătorii lor şi nu ating niciodată stima 
ce le-o impune, pe tăcute, cumintele, liniștitul și binevo- 
itorul învățător...“ 

„Acestui joc liber al puterilor trupeşti, acestei liber- 
tăți neîmpiedicate a mulțimii celei vioaie, acestei acti- 
vităţi laolaltă, ațâțate pururea prin vorbire cu glas tare, 
acestei rostiri în cor a tuturor şcolarilor,... e de atribuit 
interesul și voiciunea copiilor. Învățătura lor seamănă 
mai de grabă cu un joc înveselitor decât cu o seri- 
oasă încordare a minții“ *),. 

Cea mai puternică impresie o fâci însă în Ger- 
mania darea-de-seamă a unui alt vizitator, fiilan- 
tropinistul Gruner, care veni la Burgdorf în toam- 
na anului 1803, de-a-dreptul de la Schnepfental 
(vestita localitate cu şcoala lui Salzmann), pre- 
venit în potriva metodei lui Pestalozzi Și «cu 
gândul ascuns dea o cunoaște și a o arătă lumii, 
în toată nimicnicia ei», cum mărturisește el insu-și. 

  

”) La Fried. Mann, op. cit, pag. LAXNXIV-AC şi H. Morf, op. ctt., vol. I, pag. 303-308.
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'Chiar după întâiele zile însă «roși de această no- 
bilă intenție», și rămase apoi trei luni la Burg- 

- dorf, simțindu-se fericit de a fi acolo și conver- 
„tindu-se cu totul la noua metodă. Plecând îndărăt, 
el publică impresiile sale, sub titlul. «Scrisori din 
Burgdorf, despre Pestalozzi, metoda şi institutul 
său», dedicate lui Salzmann. a 

Expunerea lui se deosibește printr'o dreaptă și 
adâncă înțelegere a spiritului și a metodei lui Pe- 
stalozzi. a 

Mai întâi fusese cucerit cu totul de persona- 
litatea lui Pestalozzi, «omul de genială adâncime», 
prietenos şi fără pretenții. «Neobicinuit de bo- 
gata mulțime de observări și experienţe, cărora 
le-a consacrat sufletul său neiîntortochiat și nevi- 
novat ca al unui copil, îi procură un tact feri- 
cit şi nespus de sigur în cunoştinţa sufletului o- 

„menesc. Astfel el căpătă. particularitatea de a 
simfi (cu inima) adevărul și printrasta a intră 
în stăpânirea lui adesea mai inult și mai sigur 
decât izbutesc alții prin reflecţie. EI sim/eă idei». 

„_ Stând săptămâni întregi între copii şi «învă- 
țând împreună cu ei», Gruner se încredință din 
ce în ce, că Pestalozzi «a găsit singurul adevă- 
rat învățământ elementar, care se întemeiază pe 
intuiție externă și internă, pe activitatea proprie 
şi pe propria experiență a școlarului Și dă satis- 
facţie legilor de desvoltare ale naturii omeneşti. 
Generaţiilor viitoare le e rezervat de a face ob- 
„ştească binecuvântarea acestei metode». 

Pentru caracterizarea „principiilor noii metode, 
el popularizează- formula, ajunsă clasică după a- : 
ceea, că Pestalozzi urmărește o cultură î7/exsivă, 
iar nu extensivă*) formală, nu materială, deștep- 

„__*) Chiar cu acești termeni caracterizase metoda lui Pe- - 
“stalozzi, cu câțiva ani mai 'nainte, Fischer. Vezi „Cum îşi
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tarea și desvoltarea armonică a tuturor” puterilor” 
sufleteşti (și trupești) ale copilului, nu îngrămă- 
direa de cunoștințe. 

Pe lângă mărturii de admirație entusiastă, nu. 
i-au lipsit însă lui Pestalozzi nici critice; unele în- 
dreptăţite, altele pătimașe. La atacurile venite mai 
ales din lagărul filantropiniştilor, veteranii peda- 
gogiei, care pretindeau că Pestalozzi n'a făcut 
decât să dea alte nume lucrurilor ştiute şi practi- 
cate de mult de către ei, răspunde însă cel mai 
autorizat ' dintre urmașii lui Basedow, bătrânul 
Trapp, fost profesor de pedagogie la universita- 
tea din Halle. | a 

„ Pestalozzi, zice el, a hotărit izbânda metodei na- 
turale în învățământ, umplând mai multe lacune: 
ce erau în didactica veacului al 18-lea. «Una-erâ 
chiar în temelie: știeam că trebue să începem: 
învățământul cu intuiţia, dar cu ce să începem în- 
tuiția însă-și? Care sânt elementele ei; care e.- 
alfabetul ei? Pestalozzi a găsit acest lucru și, cu, 
asta, a desăvârșit temelia clădirii noastre... A 
doua lacună se găseă în felul clădirii, sau în mer- 
sul studiilor. Știeam că' copilul 'trebue să câștige 
prin exercițiu cunoștințe, chibzuinţă şi destoinicii ; 
chiar și exercitam memoria, judecata și mâna lui. 
Despărțeam însă: aceste exerciţii... Pestalozzi ne: 
arată mijlocul de întrunire a acestor exerciţii, în 
metoda sa de a învăță cititul, scrisul şi socoti- 
tul. Elevul lui crește pedagogic, cum creștem noi 
fizic, în toate părţile în același timp, din aceeași 
hrană, tot 'așă de încetul cu încetul, tot așa de 

„ neîntrerupt...» Și încheiă cu aceste cuvinte: «Nu 
pot “spune cât de mult înseninează seara vieții 

instruește Ghertruda copiii“, în ed. cit. a op. compl., 
vol. lĂ, pag. 34.- ” a
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mele faptul că mi-a fost dat să apuc şi eu școala 
-lui Pestalozzi”). | | 

__ Într'o scrisoare de mulțumire ce-i adresează, 
„.. Pestalozzi spune că el. nu pune greutate pe nici 

unul din punctele sale de vedere numai fiindcă. 
ar fi nou, ci ține la sistemul său, fiindcă-l crede 

-în armonie cu natura omenească; şi e încredin- 
„țat, că orice bun pedagog a 'fost, mai mult sau 
_mai puţin, pe urma metodei lui. Ba mai mult. 
chiar: crede că Grecii trebue să fi avut mijloace 
de învățământ asemănătoare cu ale sale, în spiri- 

tul și în forma lor. Și Rousseau, și Rochow, şi. 
Bassedow. și urmașii lor au căutat cu toții mij- 
loacele pentru o «cultură naturală» a omului, și 
au găsit multe amănunte interesante; n'au avut 
însă hotărirea de a lăsă totul la o parte, până 
ce. or găsi acele «elemente» primordiale ale 
învățământului. Aceasta el.a avut-o; nu pre- 
tinde însă că a adus aici totul la desăvârșire, ci: 
„e: mulțumit că a năzuit. cu inimă curată să le gă- 
sească. și se simte fericit 'că prin încercările lui 
a deșteptat în cercuri largi trebuința de a nă- 
zui spre acest lucru. <Sânt tot așă de vesel să 
am premergători cât și să aflu urmași; n'aș aveâ 
încredere în mine însu-mi să caut pe cei de-al 
doilea, dacă n'aș aveă pe cei dintâi»**), 

Negreșit, și în expunerile teoretice, și în apli- 
cările practice, erau multe puncte nelămurite sau 
nesigure, unele amănunte curioase sau. greșite; 
privirea fundamentală însă eră dreaptă și adâncă. 
De altfel Pestalozzi, cu spiritul său larg şi cu fi- 
rea sa onestă, eră departe de -orice mândrie și. 
„de orice oarbă prezumțiune. «Mersul naturii în 

”) LaP. Natorp, op. cit., p. 266 ș.u. şi H.Morf, op. 
cit., vol. If, p. 179 ş. u. E 

”) La H. Mort, op. cit..vol. III, pag. 181 ş. u.
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desvoltarea neamului omenesc e neschimbat. Nu 
există, și nu pot există, două dune metode de 
învățământ— există numai za bună, și aceasta 
e acea metodă care se întemeează pe vecinicele 
legi ale naturei; metode rele însă sânt nenumă- 
rat de multe... Știu prea bine, că aceă singură 
metodă bună nu e nici în mânile ele, nici în ale 
ore unui om; caut însă, cu puterea ce e în mâna 
mea, să mă apropiiu de aceă unică Și cu ade- 
vărat bună metodă... Când zic că există o pro- 
cedere organică, ale cărei rezultate sânt o ne- 
cesitate a firii, printr'aceasta eu nu spun că am! 
desvoltat eu însu-mi legile ei în toată întinderea 
lor; și când zic, că există în învățământ un a- 
devărat mers potrivit rațiunii, printr'aceasta nu 
spun că eu am arătat legile acestui mers în mă- 
reaţa lor desăvârșire. În întreaga expunere a ceea 
ce fac eu, am căutat mult mai mult să limpe- 
zesc siguranța principiilor mele, decât să vreau 

- a pune extrem de mărginita faptă a neînsemna- 
tei mele individualități ca măsură a ceea ce poate 
să iasă și a ceea ce trebue să iasă pentru nea- 
mul omenesc din deplina desfâșurare a acestor 
principii. Eu însu-mi zz2 știu acest lucru, și pe 
fiece zi simt mai mult cât de mult nu-l știu»*), 

Luptele politice din patria sa traseră pe Pe- 
stalozzi încă o dată—dar numai pentru scurtă 
vreme și cea din urmă oară—în valurile lor. Fi- 
ind ales, în două cantoane (Berna și Ziirich), de- 
putat la «consulta» ce aveă să hotărască la Pa- 
is, sub prezidenția lui Napoleon, despre o nouă 
constituție a Elveţiei, Pestalozzi plecă în Octom-. 

  

-*) Cum își instrueşte Ghertruda copiii“, în ediția cit. 
2 op. complete, vol. IX, pag. 129 şi 135.
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vrie 1802 la Paris, spre a-și îndeplini. această. 
datorie cetățenească. 

Faptul acesta eră menit să aibă urmări neaştep- 
tate pentru existența institutului său. 

Înainte de plecare, el tipărise un memoriu**), 
în care arătă, încă odată, în strânsă lor legătură, 
năzuințele sale politice, sociale și pedagogice. 

În fruntea tuturor propunerilor sale de reformă, 
ca cea dintâi datorie de stat, eră cererea unei 
instrucțiuni obștești, a poporului întreg, spre a. 
desvoltă cu intensitate și a desfășură armonie 
puterile şi ale celor mai săraci şi mai umiliți fii. 
ai patriei. , 
„În Paris, unde fu oaspele lui Stapfer, Pesta- 

lozzi (la stăruința contelui Lezay—care voiă să. 
introducă în Franța metoda lui Pestalozzi—și a: 
altor Francezi de seamă cu care făcuse cuno- 
ştință acolo) așterne într'un memoriu, poate .mai 

„pregnant ca oriunde, principiile Și înțelesul me- 
todei sale*). El culminează în aceste cugetări: 
«Nimic nu mântuește Europa şi nimic nu o poate 
mântui, de cât înaltă și simplă pufere în. cultura. 
sa națională... Omul trebue nu numai să și ce 
e adevărat, ci trebue încă să și poa/ă și să și - 
vrea ceea ce e drept... Zadarnic se avântă mintea 
mea spre orice înălțime, zadarnic se împarte în 
orlce putere: ea nu ajunge minte omenească, ea 
nu se lărgește uman, nu se înnobilează ome- 
nește, cât timp îi lipseşte puterea cea mai din 
lăuntru, temelia esențială a înnobilării omenești, 
când culturii sale intelectuale îi lipsește temelia 

„*) «Priviri despre lucrurile asupra cărora trebue să se 
îndrepte îndeosebi luarea-a-minte a puterii legiuitoare a: 
Elveţiei», în ediţia citată a op. compl., vol. VIII, pag. 
3683—394. ae 

*) În ediţia. citată a op. compl., vol..VIII, pag, 469-488
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culturii pzora/e... Garanţia că întregul om, cu toate 
puterile și cu toate năzuințele lui, se potrivește 
la situația și la împrejurările în care se află, așă 
cum e dator să se potrivească, și că va ajunge, 
pentru ceea ce:nu se poate schimbă în acele îm- - 
„prejurări, aceea ce zrebue să ajungă — garanţia a- 
ceasta stă numai în suJordonarea culturii intelec- - 
luale a oamenilor la cea morală». , 

Văzând că, cu toată majoritatea ce o aveau 
în «consulta» partizanii republicei unitare și demo-. 
cratice, izbânda va fi a federaliștilor, susținuți de - 
Napoleon—și deci a aristocrației de 'neam și de: 
avere— Pestalozzi plecă îndărăt la Burgdorf a- 
mărit, fără a mai așteptă sfârșitul desbaterilor. 
Înainte de plecare, el adresă însă adunării o în- 
tâmpinare, în care cereâ egalitatea deplină în drep- 
turile politice (fără deosebire de avere), desfiin- 
țarea desăvârşită a șerbiei țărănimii, dreptate în- 
treagă în privința birurilor (adică impozit progre- 
siv, cu scutire de bir a oricărui cap de familie 
care ar-aveă din munca sa un câștig mai mic: 
de cât: de trei ori cea mai mică valoare a 365 
de zile întregi de muncă, aceasta trebuind a fi. 
privită ca strictul necesar pentru existență). Cere- 
rea sa, de a se introduce în constituție un ar- 
ticol privitor la instrucțiunea obștească a poporu- 

lui, fu înlăturată de Napoleon, cu vorbele că el 
nu se poate amestecă în- chestiuni de învățarea. 
alfabetului. - a 

+ Ducerea 'sa la Paris avu însă pentru el un: 
câștig. Acolo cunosci pe un tânăr compatriot, 
dintr'o familie patriciană din Zirich, lohannes- 
von Muralt, care, după strălucite studii de lite- 

 ratură'antică, filosofie și pedagogie, făcute în Zii- 
rich și apoi la Halle (cu Niemeyer și Fried. Aug.: 
"Wolt), venise la Paris, :spre a-și completă cultura. .
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Entusiasmat de personalitatea lui Pestalozzi, el 
refuză postul de perceptor al copiilor doamnei 
de Staâl, spre a intră ca simplu învăţător în in-. 
stitutul de la Burgdorf (în Maiu 1803); aci ajunse 
în curând unul dintre cei mai de seamă .colabo-. 
ratori ai. lui Pestalozzi. 

- Tot din anul 1803 e și intrarea altor doi co- 
laboratori,. care au avut apoi, rând pe rând, cea 
mai mare (din nenorocire insă nu totdeauna și 
cea mai bună) influență asupra lui Pestalozzi și 
asupra soartei institutului său. Aceștia erau Iosef | 
Schmid şi lohannes Viederer. Cel dintâi venise. 
în institut în anul 1801, cacopil de 14 ani, din 
Voralberg, şi, nu mai târziu decât peste doi ani,. 
ajunse din elev învățător, având un deosebit ta- . 
lent pentru predarea matematicei; el își câștigă 
merite deosebite în fața lui Pestalozzi, făcând din 
aplicarea «metodei» la învățarea aritmeticei, a geo-- 
metriei și a desenului punctul cel mai strălucit al în- 
tregului. învățământ din institut: Eră un tempe- 
rament energic, om silitor Și strict în împlinirea 
datoriilor sale de învățător, însă autoritar, brutal, 
prefăcut și egoist. Cel de-al doilea eră un tânăr 
pastor, din cantonul Appenzell,, un om inteli-. 
gent, cu .0o întinsă cultură filosofică și cu dorința. 
de a se devotă «<înnobilării morale a:fraților. săi», 
prea visător însă și adesea dogmatic şi. pedant. 
Prin prietenul său Tobler, -el cunoscii pe Pesta- 
lozzi, intră în corespondență cu el, îl vizită la 
Burgdorf, şi, în Iulie 1803, lăsând locul de .pas- 
tor ce aveâ, intră în institut, «simțind că e cea 
mai largă şi. cea .mai încântătoare perspectivă a .. 
vieţei sale» -de a lucră alături de Pestalozzi. . 

o Miinchenbuchsee. (1804). - Cu puterile nouă .ce 
câștigase, institutul își: urmă înainte. calea, în a-
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ceeași vieaţă plină de avânt. Schimbările poli- 
tice ale. țării puseră însă capăt așezării lui în ca- 
stelul de la Burgdorf, tocmai când se găsea în 
culmea faimei sale. În urma «actului de medi- 
ațiune» de la Paris, republica elvetică unitară 
fusese schimbată din nou în vechea federație de 
cantoane (Martie 1803), și în locul prietenilor po- 
litici ai lui Pestalozzi din vechiul guvern central, 
care sprijinise cu pricepere şi cu căldură între- 
prinderile sale pedagogice, ajunseseră acum la 
putere oameni din vechile familii aristrocratice, 
cărora Pestalozzi nu le. eră de loc simpatic, din 
pricina opiniunilor sale politice înaintate, ce le 
arătase din nou în evenimentele din urmă... - 

Guvernul cantonului Berna, în a căruia stăpâ- 
nire intrase iarăși castelul din Burgdorf, făcii cu- 
noscut lui Pestalozzi, că. nu poate luă asupră-și 
îndatoririle ce le luase față de dinsul fostul gu- 
vern al întregei Elveţii, și-i ceri să libereze ca- 
stelul, având trebuință de el, pentru rezidența 
ispravnicului judeţului Burgdorf. Știind însă că 
Pestalozzi n'ar mai puteă ținea institulul, dacă 
ar -fi lipsit de orice sprijin din partea statului, 
și sfiindu-se de a cășună astfel încetarea unui 

„ așezământ care atrăsese cea mai vie luare-a-minte 
în toată Elveţia și dincolo de graniţele ei, până 
în Danemarca, guvernul îi puse la dispoziţie, pe 
timp de un-an, o vechie mănăstire (clădită în vea- 
cul al 12-lea), care -fusese în vremea din urmă 
spital de leproși şi se află atunci goală—Miinchen- 
buchsee, între . Burgdori și Berna, la două cea- 
suri depărtare de aceasta din urmă. 

În Iunie 1804, Pestalozzi se strămută cu în- 
treg institutul în noul loc ce-i fusese orânduit. 
li venise greu să se. despartă de Burgdorf, un- 
de-i fusese dat a săvârși o operă cu mari urmări
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pentru cultura omenirii şi unde avusese atâtea do- 
vezi de iubire și de stimă*); nu-și pierduse însă 
nici curajul, nici buna dispoziţie a inimii lui. Un 
om de 'școală, din Germania, care venise să vizi- 

teze institutul tocmai când se mută de la Burgdorf, 
se întâlni cu Pestalozzi în drumul spre Miinchen= 
buchsee. «Eră vesel și bucuros, că a putut plecă 
din Burgdorf, cu toți ai săi, fără să rămână culvă 
dator un ban», povesteşte acesta. «Prietene, 
merge, merge, zise el către mine, cu o expresie 
—ar trebui să fi văzut ochiul acela viu, acele 
trăsături ale unei bunătăţi de inimă nezdrunci- 
nate, care țineă piept tuturor furtunilor lumii, 
spre a v'o puteă închipui. Încă n'am văzut pe 
fața nici unui om cevă asemănător...»**). 

„Șederea lui Pestalozzi în Minchenbuchsee fu 
însă scurtă. O măsură pusă la cale, în gânduri 
bune, de către Tobler și Muralt, îl jicni și-l făci. 
să nu se simtă bine acolo, de la început chiar. 

"La depărtare de un sfert de oră de Miinchen- 
buchsee, în Hotwil, un tânăr prieten al lui Pesta- 

*) „Mă uit îndărăt cu cea mai adâncă emoţiune. la 
zilele ce am trăit acolo» scrieă el, peste un an, câtre Fel- 
lenberg. <Au fost zilele izbăvirii mele: în ele am găsit 
tot ce am acum, ce-i drept, nici aur, nici argint; dar 
nici pentru toate comorile lumii n'aș da inima bărba- 
ților şi a copiilor care s'au lipit acolo de mine, cu întreg 
sufletul lor. Dacă am făcut bine câtorva nevrednici, aș 
întrebă, cum oare aș fi găsit pe cei vrednici, dacă n'aş 
fi făcut nimic pentru cei nevrednici». Jar către o prie- 
tenă a casei scrieă, în aceeaşi vreme: «S'a dus Burg- 
dorf—nu mai e al meu! Am trăit în el cele mai fru- 
moase zile ale mele. Acolo mi-a hărăzit Dumnezeu răs- 
plata zilelor. mele pline de suferință; am fost un şir de: 
ani așă de nespus de fericit, cum fusesem mai nainte. 
un lung şir de ani tot aşă de nespus de nefericit». (La 
H. Morf, op. cit, vol. “lil, pag. 105 şi 277). 

*) La Friedr. Mann, op, cit., pag..XCVII. 

. x.



— CXLVI — 

lozzi, Emanuel von Fellenberg întemeiase un com- 
plex de așezăminte agricole şi pedagogice, în spiri- 
tul încercărilor lui Pestalozzi de la Neuhof. Tatăl a-. 
cestui Fellenberg fusese, pe vremuri, ispravnic de 
țară lângă Neuhof, și se vedea des cu Pestalozzi. 
Tânărul de acum, atunci copil, crescuse în admi- 
rația faptelor şi a scrierilor lui Pestalozzi și-și 
propusese ca ideal de vieață realizarea nobile- 
lor năzuințe ale acestuia -— ceea ce și săvârșise 
apoi, pe moșia sa de la Hofwil. Văzând energia 
de fier și talentul de organizator al lui Fellen- . 
berg, colaboratorii lui Pestalozzi se gândiră să 
„unească institutul lor cu al lui Fellenberg, pen- 
tru ca să scape pe Pestalozzi de grijile gospo- 
dăriei și să-i dea putinţa de a se consacră în 
liniște desvoltării practice și teoretice a «meto- 
dei». Văzuseră apoi de la Burgdorf, că Pesta- 

„lozzi nu eră om de'socoteli: primeă pururea prea 
mulți copii fără plată sau cuo plată prea mică, 
şi dedeă cu mâna largă, așă'în cât, cu tot nu- 
mărul cel mare al elevilor și cu toate ajutoarele 
priimite, institutul era vecinic pe marginea pră- - 
păstiei: nu numai că Pestalozzi nu câștigase ni- 
mic în acei ani de slavă, ci cheltuise încă de la 
el mai multe mii de franci. De aceea, deocam- 
dată fără știrea lui Pestalozzi, .ei făcură învoială 
cu Fellenberg, să ia el asupră-și şi conducerea ad- 
ministrativă a institutului lor: Aduseră apoi lucrul 
la cunoștința lui Pestalozzi; acesta semnă contrac- 
tul, dar nu din toată inima: simțeă că nu va mai 
fi el stăpân în institutul. lui. Într'adevăr, tovără- 
şia a doi oameni aşă de deosebiți la fire— unul 

„ numai inimă, îngăduitor, bun și dezinteresat până 
la nesocotință, iar altul numai voință, rece, calcu- 
lator, deprins a porunci și a fi. ascultat — nu 
puteă dăinui. În; teorie, ei ar fi trebuit să se în-
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tregească. unul pe altul; dar'vieața are legile sale 
deosebite pentru fiecare om. Tinerii colabora- 
tori ai lui Pestalozzi n'aveau destulă cunoștință 
a sufletului omenesc: Pestalozzi trebueă să se 
simtă în sine însu-și neatârnat de nimeni, ca să-și 
poată implini menirea; altfel, puterea lui eră pa-:- 
ralizată. | 

Fellenberg, care şi-asigurase prin contractul 
încheiat dreptul de a dispune singur de admi-. 
nistrația institutului şi de a avea cuvânt la an- 
gajarea profesorilor și la disciplina și planul de 
învățământ al elevilor, înțelegea să facă cea mai 
largă întrebuințare de aceste drepturi. Pesta- 
lozzi se simți dat la o parte: institutul nu mai 
eră al său decât cu numele. În locul norii sale 
(măritată din nou, după moartea lui Iacob Pesta- 
lozzi [; 1802], dar rămasă legată de bătrâni cu tot 
sufletul) și în locul credincioasei Lisabete, care în 
anii din urmă de la Burgdorf duceau gospodăria 
institutului ca într'o mare familie, spre mulțumirea 
-tuturor,-Fellenberg puse oamenii săi; ele trebuiră 
să plece la Neuhof, cu doamna Pestalozzi. De:abiă 
de puțină vreme putuse Pestalozzi să :adune ia- 
răși lângă sine pe toți ai săi și să se bucure 
de prezenţa lor, și acum se vedeă iarăși fără de 
ei. De aceea, chiar după câteva săptămâni numai, 
plecă și el din Miinchenbuchsee; se întoarse :de | 
câteva ori, pentru scurtă vreme, iar 'îa Octom- 
vrie 1804, îl părăsi pentru totdeauna împreună: cu - 
Kriisi, spre a se așeză la Yverdon. m 

În ziua plecării, la rugăciunea de dimineaţă, el îşi luă 
“rămas bun de la copii, printr'o înălțătoare cuvântare. 
Le aduse a-minte de Isus Cristos, care s'a jertfi! pentru 

" omenire. „EI a renunţat .cu totul la lume, spre a puteă, 
neatârnat de nici o legătură în âfară, 'să lucreze şi să 
muncească; pentru ea, Şi a ajuns la izbândă... Această - * 
înălțime a lui Isus Cristos s'o “aveţi totdeauna vie în
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inima voastră: țof binele să vină pentru voi din năuntric. 
în afară; prin gândul la Isus Cristos să vă faceți inima. 
curată şi să v'o înnobilați; prin acest gând să vă ridi- 

“caţi sufletul către Dumnezeu, și vă va fi bine... Când 
vă veţi gândi la Isus Cristos, să vă aduceţi a-minte și 
de mine, care am năzuit să vă duc spre el. Firesc este, 
ca în această din urmă dimineață să vă aduc a-minte 
ce am fost pentru voi. Eu am fost pricina venirii voastre: 
aici; eu vam luat asupră-mi, și printr'aceasta m'am în- 
cărcat cu mari datorii; nădăjduesc să le fi implinit faţă 
de fiecare, după puterile mele; am-ţinut să mulţumesc 
pe toţi câţi s'au aflat în jurul meu. Am năzuit să deştept 
în voi sentimente dumnezeești, și să le fac să fie în voi 
obiceiu. De veţi ţineă cu tot sufletul numai la câteva. 
lucruri de seamă ce am căutat să vă sădesc în inimă, ' 
atunci vieața voastră va fi asigurată; să faceţi din ele 
rugăciunea voastră de seara şi de dimineața: cultură a 
minţii spre judecată proprie, cultură a înimei spre 
Japte întru iubirea aproapelui, cultură a corpului şi 
a mădulărilor spre destoinicii prin sârguiuță, biruință- 
de sine însu-și, nepărăsit cuge! la voința lui Duninezen 
care ni sa arătat nouă prin Isus Cristos—acestea sânt. - 
Iucrurile ce nu trebue să le pierdeţi din ochi niciodată. 
V'am iubit din adâncul inimi: mele; vremea şi liniştea. 
mea am jertfit-o pentru voi; m'am bucurat la înflorirea 
voastră şi la deșteptarea puterilor voastre. Nădejdi mari 
pun în voi; faceţi să nu mă înșel. Zrăiți pentru săraci 
şi pentru popor, când veţi ajunge odată într'o situaţie 
în care veţi puteă lucră slobod; numai așă vă apropiaţi 
de Isus Cristos, și ajungeţi vrednici de el. În felu! cum 
vă veţi aduce a-minte de mine, voiu cunoaşte întru cât 
amintirea și sfaturile mele au trecut în sufletul vostru... 
Creşteţi necontenit în știință, în bunătate-de-inimă şi 
în iubire arătată prin fapte... Mă doare în suflet, că vă 
părăsesc, căci vă iubesc din toată inima. Plec însă liniştit; 
sânteţi bine îngrijiţi. Să nu mă uitaţi; nici eu nu vă 
voiu uită pe voi“*). 

Yverdon(1804-1825). Încă din vara anului 1803, | 
———— 

-*) Ediţia cit. a op: 'compl:; 'vol. IX, pag. 589 ş. u. 
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când se știu că Pestalozzi va trebui să părăsea- 
scă în curând castelul de la Burgdorf, mai multe 
oraşe din Elveţia, mai ales din partea de. apus a 
țării (cea cu populaţie franceză), se grăbiră a-i 
oferi străvechile lor castele, spre a-și strămută - 
în ele institutul său. Pestalozzi se hotări pentru 
orășelul Yverdon, situat într'o pofiție încântă- 
toare, pe țărmul de miază-zi al lacului Neuchâ- 
tel, la îmbucătura râului Orbe, având în fund, 
spre apus, măreața perspectivă a înălțimilor Jurei. 
Muncipalitatea intră îndată în tratative cu gu- 
vernul cantonului, care eră proprietarul castelului 
cel burgund, cu patru turnuri, de la marginea ora- 

” şului. Castelul fusese,zidit de Carol Temerarul, de 
mult însă eră pustiu, lăcuit numai de ciori și de 
corbi. Guvernul îl vândă orașului, punând anume 
condiţia de a-l da în stăpânirea lui Pestalozzi, pen- 
tru tot restul vieței acestuia, și a-l transformă și 
întrețineă așă încât să corespundă scopurilor lui. 
În „August 1804, Pestalozzi încheie actele de tre- 
buinţă, cu sfatul orășenesc, și deschise îndată la 
Yverdon acolo un nou institut, pe care-l lăsă în 
seama a doi dintre tinerii săi colaboratori, Buss și 
Barraud. Până la repararea castelului, institutul, cu 
puțini elevi deocamdată, fu așezat într'o casă par- 
ticulară; gândul lui fusese să menţină amândouă 
institutele; când însă văzu că la Miinchenbuchsee _: 
nu mai € în casa lui, veni să se așeze definitiv - 
la Yverdon, spre a continuă aici, cel puțin cu 
câțiva din vechii săi tovarăși, vieața din zilele 
fericite dela Burgdorf. 

Imprejurările il mânaseră astfel din Zărich, can= 
tonul său de naștere, și din. mijlocul părţii ger- 
mane a Elveţiei (pe care el o credeă mai de- . 
stoinică și, prin întreaga sa existență, mai pre- 
gătită pentru metoda sa), din ce în ce spre apus
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şi în spre. partea franceză a Elveţiei: -Neuhof, 
Burgdorf,: Buchsee, Yverdon. ă 

În cele câteva: luni de-repaos, până la ispră- - 
virea reparațiilor -de la castel, Pestalozzi trăi cea 
mai liniștită și mai senină vreme din zbuciumata 
sa vieață. În urma unui accident care eră să-l 
coste vieața, și din care scăpă numai mulțămită 
repeziciunii mișcărilor lui (într'o noapte întune- 
coasă, plimbându-se cu Kriisi pe'o șosea de lângă 
Yverdon, fusese trântit de oiștea unei căruțe ce 
veneă împotriva lor și călcat subt picioarele ca- 
ilor), Pestalozzi se simți ca întinerit. Într'o rară 
dispoziție de mulțămire. și energie sufletească, 
ajutat” de Kriisi, cu care locueă împreună în a- 
ceeași cameră, el începi a lucră la o nouă ex- 
punere a principiilor sale de educație și învăță- 
mânt, ne mai fiind mulțumit acum de înfățișarea 
ce le dase câțiva ani mai înainte, în scrierea. 
«Cum își instruește Ghertruda copiii». «Nu văd 
aproape pe nimeni» —scrie el, în Noemvrie 1804, 
către baroneasa. de Hallwyl și către soția sa, 
care se află atunci la această bună prietenă a 
lor: «Zile întregi mă găsesc bine pe patul meu 
de odihnă și lucrarea mea înaintează, cum nu 
mi s'a mai întâmplat de 20 de ani...»; iar către 
cei rămași în Buchsee: «Noi sântem aici foarte 
silitori și foarte fericiți... În zilele mele de bă- 
trâneţe, mă fac iar scriitor...»*). Opera aceasta, 
începută cu atâta silință, a rămas însă neispră- 
vită, sau cel puțin nu. s'a păstrat din ea de cât 
o parte, altfel destul de întinsă; titlul:ei este: 
<Opiniuni și experienţe cu privire la ideea cul- 
turii elementare»**). E una din cele mai luminoase 

  

*) La H. Mort, op. cit., vol. III, pag. 104 şi 110. 
?*) In citata ediţie a op. compl., vol IX, pag. 203—348.
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scrieri ale lui Pestalozzi, cu părți de o deosebită 
frumuseţe, și lăsând, în totul, impresia unei ad- - 
mirabile armonii sufletești. 

În Ianuarie 1805, Pestalozzi primi de la re- 
gele Danemarcei un dar de.1000 de franci, ca 
mulțămită pentru osteneala ce-și dase cu doi da- 
scăli danezi, trimeși la Burgdorf, în 1803, să 
studieze metoda sa, și care, primiți de el cu 
cea mai mare dragoste, șezuseră mai multe luni 
în institut %). Cel dintâi lucru ce-l făci Pesta- 
lozzi, când se văzu stăpân pe o așă sumă, fu să 
aducă de la Buchsee mai mulți elevi săraci, pe 
„care Fellenberg îi țineă cu o vădită nemulțămire, 
și să chieme la sine pe trei din învățătorii mai 
tineri de acolo, spre a da mai multă vieață insti- 
tutului din Yverdon. 

În curând, pe aceștia îi urmară toţi ceilalți: ve- 
nirea lor lângă Pestalozzi eră cevă. ce trebueă 
să se întâmple cu necesitatea unui fenomen din . : 
natură, Și şcolarilor și învăţătorilor, le lipsea 
Pestalozzi. Fellenberg, cu toată înălțimea aspi- 
rațiilor sale, eră o fire rece şi autoritară. In- 
tre lumea lui și a lui Pestalozzi eră un zid. «În 
Miinchenbuchsee », povestește mai târziu unul 
dintre elevii institutului, «m'am simțit, întâia oară 
în vieața mea, nefericit. N'aveam pe nimeni care 
să facă bine inimei mele: institutului îi lipseă su- 
fletul, iubirea lui Pestalozzi, care ne făceă așă 
de fericiți pe „toţi, la Burgdorf. Castelul de la . 
Burgdorf eră încăpător și aveă o poziție înaltă, 
splendidă, cu o priveliște încântătoare; în Buchsee | 
locueam într'o fostă mânăstire, strimtă, cu o po-! - 
ziție joasă și cu imprejurimi melancolic de uni- 

*) Unul dintre acești danezi, Torlitz, a publicat o 
foarte interesantă dare-de-seamă despre cele văzute la 
Burgdorf. Vezi H. Morf, op. cit., vol. Il, pag. 198—206.
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forme». «O putere n'ai pus-o la socoteală» —spu- 
neă Niederer lui Fellenberg—«o putere care nu 
se poate calculă: puterea sentimentului şi a ini- 
mii omenești». 

De aceea, curând după plecarea lui Pesta- 
lozzi la Yverdon, vechii săi colaboratori îi îm- 

părtășiră dorința lor de a veni și ei lângă dinsul. 
Niederer și veni, în Dechemvrie 1804. Scriso- 
rile schimbate între ei şi Pestalozzi, în acest 
răstimp, sânt documente rari în istoria învăță- 
mântului: poate nu mai e nici un alt caz deo 
aşă de curată și adâncă legătură sufletească în 
slujba unui ideal pedagogic”). La sfârșitul lui 
Maiu 1805, Muralt și Tobler, mulțămind lui Fel- 
lenberg pentru toate ostenelile, îl vestesc, în nu- 
mele tuturor profesorilor din Miinchenbuchsee, că 
pe ziua de 1 lulie următor (când încetă legămân- . 
tul dintre ei) sânt hotăriți a se uni iarăși cu Pe- 
stalozzi și cu ceilalți prieteni duși la Yverdon, și-l 
roagă să aducă, împreună cu ei, această hotă- 
rire la cunoștința părinţilor elevilor. În motiva- 
rea hotăririi lor e o bucată de înaltă psihologie: 

„Invăţătorii institutului ţin cu cea 'mai adâncă con- 
vingere la opera şi la metoda lui Pestalozzi şi sânt ho- 
tăriţi, fără privire lavre un s:op lăturalnic sau la vre un 
interes al lor, să consacre pentru ele neînsemnatele 
lor puteri, cu un devotament curat şi în tot cugetul lor. 
Metoda are nevoie de desăvârșire în multe privinţe, şi 
aceasta nu e cu putință decât prin puteri unite și ală- 
turi de ctitorul ei. Învăţătorii din Miinchenbuchsee da- 

„ toresc puterile lor lui Pestalozzi şi i se socotesc dator- 
nici; ei nu cunosc micî.0 trebuință nai mare decât 
aceea de a se pătrunde din ce în ce mai mult de spi- 
ritul ființei sale şi de aplicarea mijloacelor lui şi, ală- 
turi de el, a face, cât mai repede şi cât mai mult, ca 

*) Vezi Friedr. Mann, op.cit. pag. C,P. Natorp, , 
op. cit., pag. 278 și H. Morf, op.cit., vol HI, pag. 9%, 
277 ş.a.
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el să petreacă mulțămit preţioasele zile câte-i mai rămân 
din scumpa sa vieaţă... Activitatea şi năzuința spre ideal 

„4 învăţătorilor atârnă de mulțămirea lor lăuntrică Și 
aceasta va fi cu putință numai sub conducerea unui 
om care se bucură de increderea nemărginită a tuturor, 
a cărui existenţă şi al cărui exemplu face din ce în ce 
mai strânsă şi mai adâncă legătura comună, care trăe- 
şte pentru toți, cum toţi trăesc pentru el, care se con- 
sacră exclusiv și în întregime unui scop unic...“ i Dă 

- La protestul lui Fellenberg, care ar fi dorit 
ca pe lângă institutul din Yverdon să rămână 
mai departe și cel din Miinchenbuchsee, sub con- 
"ducerea sa, dar sub numele lui Pestalozzi, ace- 
sta îi răspunde, că respectă libera hotărire a în- 
văţătorilor și, trebuind să-și concentreze toate pu- 
terile ce mai are şi să se țină de angajamentul 
ce a luat față cu orașul Yverdon, nu se poate 
învoi la propunerea lui Fellenberg;: 

«Ce-mi mai rămâne, de cât să respect mersul soar- 
„tei, să socotesc încheiat drumul operei mele în ţinutul 
Bernei, și să adun împrejurui meu sfârâmăturile ei, spre 
a le organiză din nou pentru'scopurile vieţei mele? Iu- 
bite prietene,... nu e un lucru neînsemnat, că cinci-șase 
oameni, cărora le sta în mână șă-și înlesnească, prin 
cunoştinţa metodei încă nedesăvârşite, huzur, cinste şi 
mare luudă, ori unde ar fi voit în lumea largă, ba 
cevă mai mult: că oameni care prin ceea ce săvâr- 
şesc acum ei înşi-și în metodă, independent de mine, 
ar fi putut să-şi facă îndată un nume vestit, că oameni 
care, în specialitatea lor, ra'au lăsat cu mult îndărăt— 
despreţuesc toate acestea şi, printr'o hotărire comună, 
se unesc la acest lucru: ca mai bine alături de mine 
să fie necunoscuţi ani de zile și să sufere lipsă, decât 
să nu facă pentru împlinirea operei mele cavă din ceea 
ce nu stă nici în mâna lor, nici într'a mea, ci în mâna 
unirii noastre laolaltă...» **). 

Astfel, în vara anului 1805, în vechiul castel 
de la Yverdon, cu salele lui mari, cu coridoarele 

*) La H. Morf, op. cit., vol. III, pag. 285 ş. u. 
**) “Tot acolo, pag. 290. 

m
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lui largi (în care, pe vreme rea, copiii făceau 
exerciţiile lor gimnastice), cu întinsa lui curte, cu 
împrejurimi încântătoare, răsăreă iarăși bogata 
vieaţă şcolară de la Burgdorf, ba încă câ o.şi 
mai mare intensitate, și la profesori şi la școlari. 
Subt călăuzirea extraordinarului bătrân, toți tră- 
eau numai pentru «metodă» sau prin ea, ca în- 
tr'o mare și singură familie. | E 

Pestalozzi, cu rari excepții, la ceasurile două 
din noapte, eră deștept şi se apucă îndată de 
lucru, la masa lui de scris. De la profesori, mai 
ales de la cei mai vechi, cereă aceeași râvnă. 
pentru binele institutului și al şcolarilor; în cea- 
surile lor libere ei copieau sau scrieau după dic- 
tatul lui Pestalozzi articole de-ale lui pentru re- 
vista institutului; tăeau lemne; la nevoie, făceau 
cu rândul și slujba de păzitori de noapte înlăun- 
trul castelului, și aprindeau și focul prin camere, 
dimineaţa; erau ani, în care la ceasurile trei di- 
mineața; nu mai găseai în pat pe nici unul din 
ei; şi munceau într'una până la șase seara. 

Pentru copii eră aceeași vieață de la Burg- 
dorf, plină de voiciune și de sănătate: și educa- 
ţia fizică, și cea intelectuală, și cea morală erau 
stăpânite deopotrivă de principiul fecund al «me- 
todei» —desvoltarea puterilor copilului. - 

Insemnăm numai câteva amănunte caracteristice 
ale acestei vieți școlare unice. Dimineaţa, iarna ca 
şi vara, toţi se spălau afară, în curtea castelului, la . 
cișmeă; în institut, şi chiar în oraș, umblau pu- 
murea cu capul gol*) și fără legătură la gât; la 

”) eIntr'o-zi de iarnă, când băteă un vânt tare», po- - 
vestește mai târziu unul dintre şcolarii de la Yverdon, 
«tată-meu, având milă de mine, îmi puse o pălărie în 
cap. Nenorocită pălărie! De-abiă .o zăriră camarazii mei 
și începură a strigă: O pălărie, o pălărie! Unul mi-o.
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prânz și seara, aveau în toate zilele câte o oră 
de jocuri pe pajiştele întinse de la țărmul lacu- 
lui, de scăldat și de înnotat. Sâmbăta, după is- 

„prăvitul lecţiilor, o porneau adesea în excursie 
împreună cu învățătorii, în cântece, cei mai mici 
mai pe aproape, cei mai mari spre înălțimile Ju- 
rei, de unde, la apusul soarelui, își desfătau pri- 
virile cu panorama unică a Alpilor de la Mont- 

" Blanc până la Pilatus, a lacurilor și a văilor celor 
frumoase din cuprinsul ochilor lor; peste noapte, 
mâneau pe la stâne, iar a doua zi dimineața, cân- 
tând melodiile păstorilor din -Alpi, se urcau până 
la vârfurile cele mai înalte, de unde aveau pri- 
vire departe peste văile Franţei. În drum, se în- 
treceau la adunat flori, plante și minerale. La 
intoarcerea din aceste excursii, elevii aveau să le 
povestească, în scris sau din: gură, după vârstă. 
Aveau multe -de spus, căci învățătorii le atrăse- 
seră atenția asupra a tot ce erâ instructiv pen- 
tru ei; excursiile erau astfel ceasuri de cea mai 
vie învățătură a geografiei şi a științelor naturii. 
In sărbători, o porneau mai'departe, până la la- 
cul Leman și în Alpii Savoiei, iar în vacanțiile. 
cele mari colindau toată țara de sus a Bernei, 
până la St. Gotthard. Iarna, clădeau cetăți de 
neauă și se împărțeau în două partide, una apă- 
rându-le, alta atacându-le, 

Pestalozzi aveă o deosebită plăcere să privea- 
scă la jocurile copiilor și le dedeă o mare im- 
portanță *). Când, în orele de recreație, vedea vre * 
luă din cap, și, din mână în mână, pălăria. zbură în 
curte, în ganguri, în şoproane, de unde, cu o ultimă iz- | 
bitură, fu trimeasă, printr'o ferestruică, în râulețul ce 
curge pe lângă zidul castelului; n'am mai văzut-o în 
ochi niciodată». 

*) «Intr'o zis—povesteşte Roger de Guimps, fost timp 
de 9 ani elev al institutului— pusese să dea foc la bă-
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un copil neluând parte la joc, eră îngrijat, să nu 
fie cumva bolnav, trupește ori sufletește, și căută 
să-l învioreze. «Bolnavi între noi nu se pomeneau 
niciodată», zice un fost elev el institutului. 

De cea mai mare însemnătate pentru cultura 
morală 'a copiilor eră aceâ atmosferă de iubire 
«aproape ca de mamă» —zice unul dintre ei—în 
care trăiau. Această iubire caldă porneă de la 
Pestalozzi — pe care toți îl numeau «tată» — şi-i 
cuprindeă pe toți. «Îl iubeam toți, fiindcă și el: 
ne iubeă pe toți; îl iubeam așă de mult, în cât, 

„când se întâmplă să nu-l vedem câtva timp, 
eram trişti de-a-binele; cum apăreă apoi iarăși, 
nu ne mai puteam luă ochii de la dinsul» %), 
Între învățători și elevi erau aceleași raporturi 
de familie, ca și între ei toți şi Pestalozzi. «Un 
ton de blândețe și de cea mai mare bunătate 
domnește în ceasurile de învățătură, în sfaturi 
și dojane, în raporturile libere, la joc» — con- 

lăriile din grădină. Bâieţi mai mari își făceau de joc, 
sărind prin foc şi prin fum. Pestalozzi eră de față și-i 
îmbărbătă. Când flacăra mai scăzii şi nu mai eră de 
cât jar şi fum, începură a sări și cei mici. Jocul ăsta 
aveă privitori: fetele din institutul de alături, a cărui gră- 
dină eră lipită de grădina castelului, priveau prin gard 
la focul cel. frumos și la băieţii ce săreau așă de veseli 
prin el. Pestalozzi le zări, trimese să le-aducă şi le puse 
şi pe ele să sară peste focul ce mai rămăsese. Nicio- 
dată n'am văzut o bucurie mai mare cu așă de puţină 

- cheltuială». 
Într'o toamnă, Pestalozzi cumpără rodul unei vii din 

apropiere, spre a-i duce pe copii la cules. Puţini știeau 
de lucrul ăsta. Intr'o zi frumoasă, când să se scoale de 
la masă copiii numai ce aud: «Toţi spre lac! Ne îmbar- 
căm!» Peste un ceas, două sute de inși porneau pe o. 
barcă mare, cu muzică și cântece, la via cu pricina. 
(La H. Morf, op. cit., vol. IV, pag. 25 şi 32, nota). 

*) L. Vulliemin, la H. Morf, op. cit., vol. IV, pag. 21.
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stată raportul unei comisiuni a guvernului can- 
tonului, în anul 1806. <O expresie de mulță-. 
mire și de fericire citeşti pe fața școlarilor, ca 
și pe a învăţătorilor. Cu aceeași plăcere, pleacă. 
de la joc la învățătură şi de la studiu la joc. 

" Această, izbitoare familiaritate, această ușurință. 
și această veselie a învățământului n'aduc nici 
o pagubă ordinei, supunerii și de la sine înțele-. 
selor granițe dintre învățători și şcolari... În fie- 

- care zi, câte trei învățători, cu rândul, au pri-. 
veghierea generală asupra școlarilor, în privinţa. 
ordinei, a disciplinei și a curățeniei; pe lângă 
aceasta, fiecare învățător are subt priveghierea. 
lui imediată un număr anume de școlari, pentru 
care are o deosebită grijă și pentru care, de la. 
intrarea și până la ieșirea lor din școală, e oare- 
cum răspunzător»*). 

Seara, după ce copiii se duceau la culcare, Pe-. 
stalozzi şi învățătorii se adunau spre a-și împăr- 
tăși unii altora observările lor în privința sârguin-. 
ței, a progreselor și a purtării elevilor, precum. 
și în privința propriilor lor încercări şi silinţe în-. 
tru perfecționarea «metodei», în diferitele ma-. 
terii de învățământ. La sfârșitul săptămânii, Sâm- 
bătă seara, luau din nou în desbatere rapoartele 
şi observările lor și le treceau într'o condică. 
hotărită anume pentru aceasta, N, 

Prin munca laolaltă a acestei comunități su- 
fletești, se realizară progrese insemnate sau puncte: 
nouă de vedere în învățământ, mai ales în meto- 
dica matematicei și a desenului (Iosef Schmid și. 
v. Tirk) a cântului (Pfeiffer și Năgeli), a jocului 
și gimnasticei, a religiei (Pestalozzi), a ştiinţelor. - 
naturale (Hop) și a geografiei (Tobler). Pretutin-. 

_*) La același, vol. IV, p. 3.
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deni, năzuința eră de a desvoltă :puterile. copilu- 
lui, a-l face să aibă plăcere la învățătură și să fie 
el însu-și creatorul științei. sale, să fie pus pe dru- 
mul pe care l-au luat şi a trebuit să-l ia descope- 
ritorul unei științe. «Orice învățătură» zice «Darea- 
de-seamă către public despre starea și organi- 
zarea institutului lui Pestalozzi din Yverdon» (din 
:1808), «trebue să fie activitate proprie, produ- 
cere liberă din sine însu-și, creaţie vie». 

În munca acestor modești învățători, : muncă 

susținută de un ideal și luminată de un pedagog 
genial, sânt temeliile metodologice ale mai tutu- 

Tor studiilor din învățământul nostru de azi. 
„Pentru cele dintâi elemente ale geografiei“—poves- 

teşte unul dintre foştii elevi ai institutului (L. Vullie- 
min) — „eram duși la: câmp. Cei dintâi paşi îi făceam 
într'o vale închisă de lângă Yverdon, în care curge Bu- 
ronul. Ne puneă să o privim bine, în părţile ei și toată 
laolaltă, până ce aveam despre ea o intuiție exactă şi 
completă. După aceea, ne spuneă să ne luăm fiecare, în 
coale mari de hârtie groasă ce le adusesem cu noi, 
din huma ce se află în straturi, la o margine a văii. 
La întoarcerea în castel, ne așeză la nişte mese mari, 
Şi fiecare trebueă să închipuim îndată, din lutul ce a- 
veam, valea ce tocmai o studiasem. În zilele următoare, 
alte explorări, din punct: din ce în ce mai inalte, şi apoi 
întindere mai mare a lucrării noastre. Urmam tot ast- 
fel, până ce cunoşteam bine tot basinul Yverdonului; 
îl îmbrăţișam apoi cu o privire totală de pe culmea 
muntelui Montela, care-l domină cu totul, și desăvârşam 
apoi copia noastră în relief. Atunci, dar numai atunci, 
treceam la harta țării, pentru care abiă acum aveam 
înțelegere adevărată. 

„Geometria ne puneă să o descoperim noi, învăță- 
torul arătându-ne numai ținta la care trebueă să ajun- 
gem şi punându-ne. numai pe cale. Tot așă se procedă 
şi la” aritmetică. Socotelile le făceam: din cap, cu ară- 
tare „prin -graiu, fără să ne slujim de hârtie...**). 

*) La H, Mort, op. cit., vol. IV, ps 22.
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«Metoda» lui Pestalozzi fructifică astfel nu nu- 
mai învățământul «elementar», ci Și învățăturile 
mai înalte, dându-le aceâ procedere genetică, aşă 
de excelentă (care însă, din nenorocire, n'a stră- 
bătut încă deplin în toate ramurile învățămân- 
tului, mai ales în țara noastră). o 

* Dar nu numai pentru învățământ, ci şi pentru 
- Ştiinţă însă-și, şi-a arătat metoda lui Pestalozzi 
puterea ei de creațiune. «Adevărata metodă a 
predării. unei științe trebue să fie, în fond, așă de mult tot una cu metoda după care aceă ști- 

inţă se creează şi se desvoltă mai departe, încât 
cel care prin aceă metodă, a fost introdus în aceă 
Ştiinţă pe drumul cel drept, trebue să fie, prin 

„chiar aceasta, stimulat imediat și la creațiuni știin- 
țifice originale, dacă 6 un spirit înzestrat cu pro- 
prie putere creatoare»*). 

Sânt două exemple. strălucite de această pu- “tere creatoare: a metodei lui Pestalozzi, în oa: “meni de ştiinţă. Unul e cazul marelui matema: 
tic: Iacob Steiner, care, din elev al institutului de la Yverdon, ajunse aproape imediat unul din 
cei mai' originali cercetători în știința sa. Ve- 
nise în institut aproape de-a-dreptul de la plug, ca băiat de 19 ani, cu puţina învățătură a unei școale . de sat, și ajunse acolo în curând învăță= tor. «În institutul lui Pestalozzi» —zice autorul unei «Istorii a matematicei în. Germania» — «<a pus el temelia activităţii sale științifice, atât în privința studiilor sale speciale, cât și în pri- vința metodei sale de: predare, care urmăreă ca- lea socratică, lucru prin care - dedea. un deose- bit farmec prelegerilor sale: de mai târziu (ca profesor la universitatea din Berlin). De-bună- 

  

Dr. P.-Nato rp, op. cit., pag. 295.
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“seamă, tot acolo a primit el și îmboldul spre a 
cercetă cum, pornind de la ce/e mai simple în- 
Iuiții, se poate ajunge la proprietăți fundamen- 
tale care cuprind germenul tuturor propozițiilor 
geometrice» *). | 

Al doilea caz tipic e acela al marelui geograf 
Karl Ritter. În toamna anului 1807, întorcându- 
se dintr'o călgtorie în Italia, (cu doi elevi ai săi, - 
frații Bethmann-Hollweg din Frankfurt pe Main), 
Karl Ritter se abătu şi pe la Yverdon. Numai 
șapte zile put rămâneă acolo; plecă. însă cu cea 
mai: adâncă impresie despre Pestalozzi, despre 
metoda sa şi despre vieața din institut**). 

«Metoda» pusese stăpânire pe sufletul lui. Fiind 
pătruns de convingerea că <orice om trebue, în 

felul său, să ia parte la istoria timpului său și 
să facă tot ce poate pentru ca totul să ajungă 
mai bine și mai-binele să fie răspândit», el se 
făcu în patria sa apostolul noii metode. Ajuns. 
în Frankfurt, scrise despre ea foştilor săi pro- 
fesori Salzmann și Guts-Muths în Schnepfental și 
  

*) La P. Natorp, op.cit., pag. 295 ș.u. și 416; nota 17. 
**) «Nu pot trece peste Rin pe pământul german», îi 

scrieă el din Basel lui Pestalozzi, «fără a privi îndărăt, cu 
tristețe şi în același timp cu inima veselă, la locul care 
îmi apare ca 'a doua a mea patrie, şi fără a saluta incă 
odată, măcar în fugă, pe prietenii de-a pururea scumpi 
ce mi-i dete cerul. Nu mă pot despărți de pământul el- 

"vetic, fără a-ţi închină, ţie, tată Pestalozzi, în simplita- 
tea inimei mele, o lacrimă, care să-ţi spună că bănuesc 
ce eşti tu pentru omenire. Mă las încă odată în voia a- 
dâncii emoţiuni şi evlavii pe pământul pe care natura 
l-a împodobit cu darurile ei măreţe, spre a-l sfinți drept 
leagăn al unei mai bune omeniri. De-a pururi- neuitată. 
îmi va fi vieața ce am trăit-o în noua. ta: creaţiune. ȘI, 
de n'ar fi. să-mi lase de cât numai înrădăcinarea mai 
adâncă a credinței mele în omenire, vremea ce am pe- 
trecut-o acolo nu. va rămânea deșartă pentru viitor...»
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Niemeyer din Halle, și căută să intereseze pentru 
Pestalozzi și pe Alexandru v. Humboldt, care se găsea atunci în Frankfurt. Cevă mai mult: prin 
articole publicate în două din cele mai de seamă. reviste pedagogice ale Germaniei de atunci,. el 
căută să câștige „masa : cea -mare a corpului  în-. 
văţătoresc pentru noua metodă. De la introdu- cerea acesteia în școale el nădăjduește (ca şi Fichte, și aproape. în același timp) regenerarea 
omenirii. a a: 

„Pestalozzi pornește, în practica lui, de Ja partea ideală şi pură ce se află cu necesitate î2 omul încă neformat şi pe aceasta întemeează el mersul desvoltării omului spre umanitate. Aceasta îmi pare a fi deosebirea dintre metodele mai vechi de educaţie și metoda lui Pestalozzi... Felurile de educaţie de mai nainte căutau oatecum nu- mai să orienteze pe om în lumea aceasta. Pestalozzi vrea să lase în seama omului însu-şi orientarea în lume; el deşteaptă însă puterea lui în aşă fel, în, cât orice ins „trebue să treacă din școală în lume ca un menzbra proaspăt al speței sale, fără tradiție a lumii din nain- tea lui. 
„ln această afacere a întregului: popor, e o datorie pentru cei din fruntea lui să se ducă acolo, să vadă şi să examineze... [Metoda lui Pestalozzi] nimiceşte toată ştiinţa pedagogului care nu lucrează în Spiritul ei, sau ea trebue să fie nimicită deel. Ori cine vrea să se ocupe de cultura omului trebue să stea de vorbă cu ea; cl trebue să se convingă de necesitatea ei, ori de slăbiciunea ei, alfel ua poate ajunge la linişte cu sine însu-și. O cale de mijloc între aceste două nu-i rămâne, după convingerea mea, iar să treacă pe lângă ea, nu poate. Ea este o afacere a omenirii“. . 
Şi şi personalitatea lui Pestalozzi poate nimeni n'a înfățişat-o cu mai adâncă emoțţiune de cât Ritter: „Am văzut mai mult de cât raiul Elveţiei, am văzut, în cercul lui de vieaţă, pe Pestalozzi, adevăratul ucenic al lui Cristos... El poartă în sine, în deplină lumină, pe omul 

tuturor vremilor, tuturor claselor, tuturor vârstelor..., prototipul ontului uman. De aceea, ori cine e încă om 
pur se simte așă de irezistibil. atras spre el, fie tânăr 

XI.
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sau bătrân..., fie ţăran sau boier... Tot astfel, Pesta- 
lozzi recunoaşte în orice formă pe adevăratul om și 
sufletul îi e cuprins de demnitatea acestuia, oricât de 
puţin și oriunde sar arătă această demnitate.: EL se a- 
runcă în braţele omului, îi deschide inima sa, îl mișcă 
până în adâncul sufletului prin filosofia sa, care nu e 
o filosofie a recii judecăţi, ci o filosofie a inimii... De 
aceea e cu putință, fără pierdere de vreme, să intri așă 
de intim în atingere sufletească cu cel mai bun și cit cel 
nai adânc dintre oameni. Aceasta să-ţi deslege enigma, 
că eu pot îndrăzni să-ţi desvăluesc... sfințenia lăuntrică 
a zi 011: pe care numai rare veacuri îl văd... 
-„Mărturisesc, că niciodată n'am fost atât de mult pă- 

truns de demnitatea omenească, niciodată n'am fost cu- 
prins aşă de adânc de sfinţenia profesiunii mele, ca în 
neuitatele zile ce le-am trăit alături de acest nobil Elve- 
țian şi în cercul însuflețiţilor săi prieteni. Nu mă pot 

„gândi mciodată fără emoțiune la aceă tovărășie de oa- 
meni plni de putere, care luptă acolo, în războiu cu 
prezentul, pentru unu mai bun viitor .., şi în ridicarea co- 
pilului la pură umanitate găsesc răsplata și bucuria vieții 

"lor... Am văzut ȘI pământul din care creşte această splen- 
didă plantâ...: eră vieaţa metodei...“ *), 

Răsunetul cel mai adânc l-au avut însă rela- 
iile lui Karl Ritter cu Pestalozzi în propriile sale 
cercetări de om de știință: ele i-au suggerat ma- 

- rile idei pe care le-a dat la lumină în opera sa 
principală, «Erdkunde», care a transformat din 

". temelie știința geografici 
Aceasta o spune el însu-și, cu desăvârşita. sin-. 

ceritate a omului într'adevăr mare, ba poate (ca 
și Pestalozzi), in modestia lui, nedreptăţindu- -se 
pe sine şi atribuind altuia o parte mai mare de 
cât se cuvine. 

După întâia lui vizită la Yverdon, el scrică, 
în cel dintâi al său articol de revistă consacrat 

- metodei lui Pestalozzi: «Am avut mare bucurie 
de a găsi aici, desvoltată complet în cursul ei 

”) La H. Morf, op, cit. vol. IV. pP 34-41.
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elementar, metoda geografiei pe care. mi-o închi- 
pueam, în articolul meu despre metoda geogra- 
fică [apărut în «Noua bibliotecă pentru pedago- 
gie» a lui Guts-Muths, în 1806] ca singura me- 
todă științifică. Zobler este neobositul prelucrător 
al acestei ramure a metodei; după convingerea 
mea, el are meritul de a fi dat geografiei baza 
ei ca șliință, o bază pe care până acum n'o 
aveâ». | 

Expunând unui prieten planul marei sale lu- 
crări, el pornește de la principii cu totul pesta- 
lozziane: «Numai în om însu-și, în adâncurile 
propriului său suflet... se află mijloacele dea a- 
junge la conștiința clară a naturii sale sufleteşti 
şi, printr'asta, a ajunge stăpân pe sine însu-și. 
Cultura lui trebue să purceadă, în această pri- 
vință, din sine îusu-și, şi cu cât ea apucă mai mult 
pe drumul acesta; cu cât pornește mai mult de 

„la ceea ce e primordial în el, cu atât mai! solid, 
mai legat, mai. întemeiat în sine însu-și, va ieși 
omul din școala aceasta... Între om Și natură, tre- 
bue să aibă loc aceă influență reciprocă cre- 
"scândă, care pentru omul ce crede într'o menire 
a amândurora este o necesitate. A îndrăzni să 
încerc a perfecționă mijloacele de cultură în. a- 
cest din urmă mers al culturii spre îz/uifie a /umii, 
aceasta a fost scopul lucrării de față, la care 
m'a împins în parte propria mea nevoie, mai 
mult de cât.toate însă poftirea prietenilor din 
Vverdon și dragostea .pentru acest obiect. Titlul 
este: Manual de geografie generală, sau; „«Pă- 
mântul, o contribuţie. la întemeiarea. geografiei 
ca ştiinţă». Și descriind apoi drumul ce-l ur- 
mează în această operă, el zice: «Din pricina a- 
cestui mers de /a simplu la, complex în relațiile 
de spaţiu, de timp și în cele fizice, și fiindcă aici



— CLXIV — 

regula sau /egea 'urmează abiă ca rezulta din în 
îuiția ce pururea o precede, se poate spune des- 
pre această prelucrare. științifică [a geograflei], 
că ea e întreprinsă în spiritul metodei lui Pesta- 
dozzi şi că ea se: oferă pe sine însă-și pentru în- 
vățământul .metodic. al geografiei». De aceea, eră 
mai mult de cât un omagiu de prietenie faptul 
că el' dedică volumul întâi al marei sale lucrări 
«părinteștilor săi învățători și scumpi prieteni» 
Guts-Muths și Pestalozzi. Și de-bună-seamă la Pe- 
stalozzi—iar nu la Alexandru v. Humboldt, cum 
crede. Peschel—face : aluzie Karl. Ritter, în acel 
pasaj din prefață, în care spune că a ajuns la 
deplina conștiință a concepției lui despre g=o- 
grafie prin convorbirea cu un mare om al vea- 
cului. | 

Și încă peste 40 de ani de la vizita sa în Yver- 
don, Ritter declară către un fost elev al insti- 
tutului: «Pestalozzi nu știeă în geografie nici cât 
știe un copil din clasele primare; cu toate ace- 
stea, de la el am învățat eu mai mult de cât de 
la oricare, în această știință; căci ascultându-l 
pe el, simțeam deșteptându-se în mine instinctul - 
metode naturale. El mi-a deschis calea, și, ceea 
ce mi-a fost dat a săvârși, cu bucurie i-o atri- 
buiu lui, ca o proprietate a sa»*). 

Această strălucită recunoaștere publică a va- 
lorii excepționale a lui Pestalozzi și a pedago- 
giei sale, -din partea unui om de măsura lui 
Karl Ritter, a făcut o mare impresie în Ger- 
mania, căci.Ritter' se bucură, de pe atunci chiar, 
de autoritatea unui însemnat Om de știință, și 
eră cunoscut și ca unul dintre cei mai talentați 

“) P. Natorp, op. cit. pag. 301—304 (unde sânt ci- 
tate încă și alte mărturisiri ale lui Ritter) și nota 29 de 
la pag. 416. . :
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educatori. și dintre cei mai informaţi oameni în privința culturii pedagogice a vremii. | 

Ceasul lui Pestalozzi: se împlinise; Chiar din 
vremea de lă Burgdorf, ideile lui despre educa- ție şi invățământ începuseră a-și face drum în 
lume, prin scrierile sale şi prin -atâția tineri ce veneau din toate părțile, mai ales din Germa- nia, ca să cunoască și să-și însușască spiritul Și 
vieața metodei sale,- ducându-le apoi în patria 
lor. Acum însă îi e dat lui Pestalozzi a vedeă, pe lângă oameni de școală izolați și pe lângă 
cugetători de frunte, organismul de stat al.unui 
întreg popor venind să ia de la el focul sfânt pen- tru înălțarea din nou la. vieață și. putere. Acest 
stat tu Prusia. a a 
“După dezastrul de la Jena și după umilința de ia Tilsit, toți conducătorii poporului, de la rege 

și oameni de stat, până la literați şi oameni de 
ştiinţă, își..puseră toată nădejdea, .pentru ridica- 
rea din nou a patriei, într'o. regenerare morală a poporului printr'o nouă educație, întrio însu- 
flețire și o înnobilare a. viefei tuturor claselor so- 
ciale prin cultură obştească și prin deșteptarea puterilor fiilor țării. Întru aceasta, gândul tutu- 
Tor se îndreptă de la sine spre Yverdon, ca spre 
limanul. mântuirii. a 

n vremea .nenorocirilor, blânda regina Luiza, 
care mai pre sus de toate trăeâ pentru educa- 
ţia copiilor ei și se interesă din tot sufletul de 
școală și de învățământul poporului,. în scrierile 
lui Pestalozzi aflase mângâiere. «Citesc acum Le- 
onard și. Ghertruda, o carte pentru popor, de 
Pestalozzi» —zice ea în vremea aceasta, în însem- 
nările ei zilnice. «Ce gânduri bune are el pen- 
tru popor! De-aș fi eu propriul meu stăpân, m'aș
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urcă în trăsura: mea și m'aș duce la acel om în 
Elveţia, spre a-i mulțumi în-numele omenirii. Da, 
îi mulțumesc în numele omenirii». Admiraţia ei 
pentru Pestalozzi nu puteă să nu găsească ră- 
sunet și în sufletul mult încercatului rege. «În- 
tr'adevăr, am pierdut din întinderea țării, într'a- 
devăr statul a scăzut în putere în afară și în 
strălucire în afară, să îngrijim însă, și trebue să 
îngrijim, a câștigă în putere lăuntrică și în stră- 
lucire lăuntrică. Și de aceea este voința mea 
cea mai hotărâtă, să se dea instrucţiunii poporu- 
lui cea mai mare luare-a-minte» —zice Friedrich 
Wilhelm “al Ill-lea, în acele zile de descurajare 
obştească. 

În același timp, în mijlocul Berlinului ocupat 
de trupele franceze, -Fichte începu (în iarna 1807 
—8) a țineă vestitele sale «Cuvântări către na- 
țiunea germană» (pe care le și tipări apoi). A- 
ceste cuvântări, ținute de un asemenea om și 
în astfel de împrejurări, au avut pentru Pesta- 
lozzi și pentru ideile sale urmări «cum nu a a- 
vut încă cuvântul nici unui om»*%). 

«Nădăjduesc», ziceă Fichte, «—poate că mă în- 
şel eu însu-mi într'asta, nu pot însă încetă de a nă- 
dăjdui acest lucru, de-oare-ce numai pentru acea- 

_stă nădejde mai trăesc—nădăjduesc că voiu con- 
vinge câțiva Germani și-i voiu face să priceapă, că 
educația e singurul lucru ce ne mai poale scăpă de 
toate relele ce ne apasă... Până acum cultura a fost 
mărginită la o mică minoritate a claselor. zise toc- 
mai de aceea culte, iar marea majoritate, pe care 
se sprijină la dreptul vorbind ființa comună a 
“tuturor, poporul, afost aproape cu totul orop- 

*) Vorbele lui Pestalozzi însu-şi, într'o scrisoare din 
10 Martie 1809 către soția lui Fichte. Vezi ed. cit. a op. 
compl., vol. |, pag. 267.
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sit de arta educaţiei și lăsat în voia oarbei în- 
tâmplări». Neatârnarea Germaniei nu mai poate 
fi însă mântuită de cât de o cultură care să deș- 
teptc puteri în toate păturile naţiunii, de o cul- 
tură care să nu mai fie cultură a unei clase a- 
nume, ci să devină cu desăvârșire cultură a na- 
țiunii întregi ca atare, cultură obștească, cu//ură 
nafională. , 

ŞI, după ce rezumă principiile de care trebue 
să se călăuzească această educație mântuitoare 
(principii pe care le arătase' pe larg în a doua 
și a treia a sa cuvântare—și care nu sânt al- 
tele de cât principiile lui Pestalozzi), Fichte se 
întreabă: «De care anume punct din lumea re-. 
ală să se 'lege noua educaţie a Germanilor?» Și 
răspunde fără șovăială: «De metoda descoperită, 
propusă, şi pusă în fericită aplicare, subt ochii 
săi, de Iohann-Heinrich Pestalozzi». 

Iar despre Pestalozzi însu-și, în care el găsește, 
ca și. în Luther, «trăsăturile fundamentale ale su- 
fletului german», Fichte schiţează un portret de un 
pătrunzător adevăr: «Și el—în mijlocul unei vieți 
trudite, în luptă cu toate greutățile cu putință, în 
lăuntrul lui cu proprie şi îndărătnică nedeslușire 
şi stângăcie și înzestrat foarte puţin cu obicinuitele 

mijloace ale culturii savante, în afară multă vreme 
neprețuit de lume—a stat mereu în luptă pen- 
tru un țel numai bănuit, lui însu-și cu totul ne- 
știut, a fost susținut și a fost mânat printr'un 
instinct nesecat, atotputernic Și german: izbirea 
de poporul sărman și oropsit. Această atotputer- . 
nică iubire l-a făcut, ca şi pe Luther—numai, în- 
tr'o altă legătură, mai potrivită cu timpul său— 
unealta ei şi a ajuns a fi vieața în vieața lui, 
i-a fost nezdruncinata, statornica și lui însu-și 
necunoscuta călăuză a acestei vieți a sale, că-
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lăuza care. l-a condus prin noaptea ce-l încun- 
jură și care i-a încununat seara vieții—căci eră 
peste putință ca.o asemenea iubire să plece de 

“pe pământ nerăsplătită—cu descoperirea sa în- 
tr'adevăr superioară, care a împlinit mult mai 
mult de cât ceea ce năznise el vreodată în cele 
mai îndrăznețe dorinţe ale sale. El voise doar 
să ajute poporul; descoperirea sa însă, luată în 
toată întinderea ei, înalță poporul, desființează 
orice deosebire între acesta și clasele culte, dă, 
în loc de căutata educaţie a poporului, o edu- 
cație națională, și ar avea, de-bună-seamă, pu- 
terea să ajute la ridicarea popoarelor și a intre- 
gei omeniri din adâncurile mizeriei sale de acum». 
Ocupându-se apoi în două cuvântări întregi de 
metoda iui Pestalozzi și întrebându-se în sarcina 
cui trebue să cadă executarea acestui plan de 
educaţie naţională, Fichte răspundeă că în sar- 
cina statului: statul, «ca cel mai înalt vechil al 
trebilor omenești și ca epitropul celor: nevârst- 
nici», e dator să facă această educaţie obștească, 
să o întindă asupra tuturor, fără excepție; la ne- 
voie chiar cu sila. Aveă nădejde că se vor găsi 
oameni de stat care să aibă această convingere 
a sa și să o pună în lucrare, «oameni de stat, 
care îndinte de toate, să-si fi dat lor fuşi-le edu- 
cație, printrun studiu adânc și temeinic al filo- 
sofiei și al științei în de obste: cărora să le fie 
a-minte din tot sufletul de însărcinarea lor; care 
să aibă o înaltă: concepţie despre om şi despre 
menirea lui...; care să-și fi dat seama, că numai 
educația ne poate scăpă de barbaria și sălbăti- 
cia ce, altminteri, năvăleşte peste noi cu o pu- 
tere -de neoprit». - | 

Cuvintele lui Fichte electrizară sufletele Și nă- 
dejdea lui se împlini. Regele și oamenii-noi chie-



— CLAIX — 

mați de el în fruntea 'trebilor țării impărtășiră 
în totul convingerile lui Fichte. 

Faptele urmară imediat. La 11 Septemvrie 1808, 
ministrul de interne al Prusiei (de care atârnau a- 
tunci trebile învățământului) trimeteă lui Pestalozzi 
o adresă, prin care-l înștiință, că guvernul Prusiei e 
hotărit să introducă în școalele elementare metoda 
descoperită de el, spre a întemeiă-pe ea «o re- 
formă desăvârșită a învățământului, așteptând din- 
tr'aceasta cea mai binecuvântată influență asupra 
culturii poporului»; şi, pentru aceasta, vrea să 

- trimeată la Yverdon câțiva tineri care să se a- 
„-dape “chiar la izvorul noii metode de educaţie. 
La această hotărire contribuise și Nicolovius, 

ajuns acum «consilier de stat» la afacerile învăță- 
mântului. La câteva zile după comunicarea ministru- 
lui, Nicolovius scrieă lui Pestalozzi: «În sfârşit, ve- 
chiule, venerate și pururea neuitate al meu prieten, 
mi-a fost dat să am bucuria de a vedeă câteva raze 
din lumina ta îndreptate aici în depărtata mea pa- - 
trie. Ceea ce visam lângă tine la Neuhof, ceea ce 
am desbătut în multe scrisori, trebue să se întâm- 
ple acum ca opera atotputernicei ananghii. Și 
aici, timpul ce înaintează distrugând a sfărâmat 
totul. Oameni plini de inimă încep să clădească 
din nou și foartă grijă ca cele nouă să ajungă 
“mai bune de cât cele vechi... Ajută-ne din toată 
inima!... Eu trăesc în amintirea prieteniei cu tine. 
“Toate scrierile tale sânt pentru mine scrisori a- 
dresate mie..... Cunoștinţa ce am făcut cu tine 
mi-e sfântă, şi zilele ce “am trăit împreună cu 
tine, deși sânt atâția ani la- mijloc, tot mai lu- 
crează în mine, precum o evlavioasă călătorie la 
locuri sfinte sfințeşte întreaga vieață a unui cre- - 
dincios...» Iar într'o nouă scrisoare, îi spuneă a- 
ceste vorbe profetice: «Voi vom înviă la lumina
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ta, îar lu vei deşteptă și în noi puteri care să ui- 
mească»*). | 

În Maiu 1809 sosiră la Yverdon cei dintâi trei 
tineri învățători (c<elevi»), trimeși de guvernul pru- 
sian. (Unul din ei eră Henning, cel care mai a- 
poi, în același timp cu Karl Ritter, a dus mai de- 
parte metoda geografiei, în spiritul lui Pestalozzi; 
de la acesta: sânt cuvintele despre Pestalozzi, ci- 
tate la pagina VII şi VIII a scrierii de față). 

În toamnă, mai veni încă un al patrulea, apoi 
după el mulți alții. Mai toți rămaseră mai mulți 
ani în institut, luând parte activă (mai ales cei 
dintâi patru) de o potrivă cu profesorii mai vechi 
ai institutului la desvoltarea mai departe a me- 
todei, cu deosebire în învățământul limbii ma- 
terne, al cântului, al geogrâfiei și al religiei. 

Ei se pătrunseră: cu totul de vieața cea nouă 
din școala lui Pestalozzi. «Nicăiri»—zice unul din 
ei—«nu poți fi mai puţin distrat, nicăiri nu în- 
veţi să te desveţi de conveniență și de vieață 
aparentă și să le desprețueşti mai mult, ca aici... 
Aici înveţi ce schiptru puternic are în mâna ei 
iubirea... Enorma greutate în profesiunea educa- 
torului stă mai cu seamă în greutatea unei iu- 
biri stăruitoare, statornice, în faptul că educa- 
torul nu e părintele copilului... Nu e vorba de 
introducerea unei metode, ci de deştentarea unui 
fel de a simți. De aceea a deșteptat Pestalozzi 
atât de multă vieaţă, fiindcă toată vorba, tot scri- 
sul și toată fapta lui pornesc din valurile unor 
adânci intuiții ale vieţii». «Se prea poate ca ma- 
rele institut de aici să aibă multe lipsuri și să 
nu corespundă de loc. ideii lui Pestalozzi», zice 
un altul (Henning); «îi rămâne însă cu toate a- 

”) La H. Morf, op. cit., vol. IV, p. 181 ş. u.
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stea un lucru, care-l distinge poate de toate in- 
stitutele de educație din Europa, anume iubirea. 
sfântă, care sălășlueşte aici în sufletul atâtor în- 
vățători, care recunoaște sfinfenia ce e în. orice 
copil și tratează cu respect și cu iubire întru Dom- 
nul pe omul care creşte... Aici ai prilejul, ca. ni- 
căiri aiurea, de a încercă ce poţi face cu oameni 
liberi, prin adevăr și prin iubire»*). 

O scrisoare a lui Siivern, cel care, împreună 
cu Nicolovius, conduce de fapt învățământul Pru- 
siei, arată ce adâncă pricepere aveau pentru spi- 
ritul cel nou pedagogic autoritățile școlare prusi- 
ene și cu ce iubire părintească urmăreau pregătirea 
didactică a acestor tineri: «Toate scrisorile voastre, 
scumpii și tinerii mei prieteni,... le-a primit sec- 
țiunea învățământului public. Toate au fost bine- 
venite, toate ne-au făcut mare bucurie. Cu mare 
interes am văzut întărindu-se, pentru fiecare din 
voi într'un fel deosebit, nădejdea că veţi ajunge sco- 
pul :pentru care aţi fost trimeși la Yverdon... Nu 
pot decât să vă îmbărbătez de a urmă pe calea ce 
ați apucat, Va însă partea mecanică a metodei 
trebue s'o învăfaţi acolo; asta o puteţi învăță și 
în altă parte, și, zău, n'ar răscumpără cheltuie- 
lile. Nici a străbate prin coaja ei din afară şi a 
pătrunde în spiritul și. în miezul ei, pumai pen- 
fru îndemânarea în predarea lecfiunilor, nu tre- 
bue să fie scopul vostru cel mai înalt. Nu, ci 
trebue să vă încălziți la focul sfânt ce. arde în 
pieptul acelui om al puterii și al iubirii, a cărui 
operă împlinită a rămas încă în urma a ceea.ce 
voiă el în cugetul său cel dintâi, a ceea ce a: 
fost ideea personală a vieţii sale și din care me- 

*) La P. Natorp, op. cit, pag. 325 ş.u. | a
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Toda se arată a fi numai o slabă răvărsare, nu- 
mai ceea ce se lasă pe fund...%), - 
„Nădejdea pusă în trimeterea acestor tineri la 

Yverdon s'a împlinit. Întorși de .acolo, în suflet 
cu. «focul sfânt» ce se duseseră să-l primească, și 
fiind numiți îndată mai toţi profesori și directori 
la școalele normale de învățători— alţii deschi- 
zând școale pe seama lor**)—ei au pus temeiul 
la reforma învățământului primar al Prusiei în 
spiritul lui Pestalozzi, contribuind prin aceasta la 
aceă regenerare lăuntrică a poporului întreg, de 
la care așteaptau mântuirea patriei oamenii ei 
cei mai de seamă. Sa 

Prusia a fost astfel cea dintâi țară din Europa 
care a introdus în organismul său de stat me- 
toda și spiritul lui Pestalozzi; după ea au urmat 
apoi și celelalte state germane. Vorba celebră că 
Germania își datorește izbânzile „sale învățăto- 
rului. prusian își capătă tot înțelesul, dacă ne 
aducem a-minte cine a produs pe acești învă- 
țători. Ei au ieșit din acele școale 'normale, în 
care tinerii de la Yverdon puseseră sufletul lui 
Pestalozzi, care s'a transmis mai departe şi trăeşte 
în ele și până astăzi. «Ce avânt pe terenul pe- 
dagogic, în același timp cu cel politic, de la 1807 
până la 1813 'și după aceea mai departe!» —zice 
(la 1857) Diesterweg, vestitul fost director al 

*) La |. Seyffarth, <Pestalozzi's sămtliche YWerlke», 
vol. |, p. 429 ş.u. | 

**) Între acestea, cea mai vestită -a fost institutul din 
Berlin al lui Plamann; acesta încă din vremea de la 
Burgdorf venise să înveţe metoda lui Pestalozzi. În in- 
stitutul său s'au format. mulţi tineri învăţători în spiri-, 
tul lui Pestalozzi; aici au fost ca profesuri, între alții, 
Harnisch, Jahn și FrObel; aici și-a făcut educația şi 
Bismarck, cancelarul de mai târziu al Germaniei. (Cfr. ale 
sale «Gedanken und Erinnerungen», pag. 1).
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școalei normale din Berlin. «Gândiţi-vă la îndem- 
nurile lui Stein, lui Nicolovius, lui Stivern, la: 
ideile pedagogice ale lui Fichte, în ale sale Cu- 
vântări către națiunea germană! A mai fost vreo- 
dată așă cevă ori altcevă la fel? Toţi acești. - 
oameni se adăpau din âcel unic izvor de la pi- 
cioarele Alpilor». «Într'adevăr» —adaogă Natorp, 
citând aceste cuvinte— «școala prusiană, școâla 
germană, școala 'primără :a tuturor popoarelor 
civilizate de pe pământ, ar trebui'să se uite pe 
sine însă-și, când ar uită pe Pestalozzi, ar tre- 
bui să renunțe la sine însă-și, când ar ajunge: 
vreodată” necredincioasă spiritului care a pornit. 
de la Yverdon» *). a 

Tot de vieaţa de la Y verdon se leagă, poate, şi o. 
altă idee pedagogică a vremurilor noastre: «grădi- 
nele de copii» ale lui Friedrich Frăbel, dintre pe- 
dagogii însemnați ai vremilor următoare cel mai 
apropiat de Pestalozzi prin spiritul Și prin ptrin- 
cipiile sale de educație. Căci tot la Pestalozzi 
și-a făcut și el ucenicia pedagogică. EI luase cu- 
noștință de metoda lui Pestalozzi, ca profesor: 
în institutul lui Plamann, din Berlin, Şi în «şcoala. 
model» a lui Gruner, din Frankfurt pe Main; în 
1805 veni la Yverdon, dar numai pentru puțină. 
vreme; în 1808 veni din nou, împreună cu trei 
elevi ai săi, și rămase acolo doi ani. Puternica per- 
sonalitate a lui Pestalozzi, cu înălțătoarea şi sug- 
gestiva lui .cugetare, a pus în mișcare. geniul 
creator al tânărului pedagog. 

Institutul de la Yverdon, în cei dintâi șapte-: 
opt ani ai existenţei lui, a însemnat astfel în E 
vieața lui Pestalozzi perioada când ideile sale. 
începură .a: deveni un bun al omenirii. 

*) P. Natorp, op. cit, p. 331 ş.u.
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Odată cu” împlinirea acestei: strălucite -meniri, 
institutul se: îndreptă însă, ca orice. alcătuire o- 
menească ce are în sine vieață proprie, spre po- 
vârnișul neînlăturat al decăderii şi pieirii. Prici- 
„nele au fost mai multe, izvorând toate din chiar 
împrejurările organice ale așezământului. 

Întâia pricină fu depărtarea de la câmpul pro- 
-“priu al geniului lui Pestalozzi, de la învățămân- 
tul elementar. Faima institutului, ambiţiă profe- 
sorilor, cererile părinţilor împinseră la lărgirea 
cadrului primitiv. Pe lângă aceasta, școala aflân- 
-du-se într'un ținut francez și având acum: elevi 
de amândouă naționalităţile, lecţiile trebueau să 
:se țină în două limbi, şi în nemțește și în franțu- 
zeşte; însu-și Pestalozzi trebueă să vorbească, în 
“cuvântările ce țineă către școlari în fiecare dimi- 
neaţă și în fiecare seară, întâi în nemțește, apoi 
în fanțuzește. Energia didactică, imprăștiindu-se 
astfel, se slăbeă. 

La acestea se mai adăogau și greutăți finan- 
ciare, pricinuite, în parte, “de cunoscuta nepri- 
cepere și generozitate a lui Pestalozzi în dara- 
veri de bani, iar pe de altă parte, de lărgirea 
întreprinderii (prin întemeiarea unui institut de 

„fete alăturat 'pe lângă cel: de băieți, prin scoa- 
terea unei reviste.săptămânale și prin înființarea 
unei tipografii .și a unei librării proprii—acestea 
din urmă creaţii ale ambițiosului și prea încre- 
zătorului în sine Niederer). 

Mai mult de cât acestea însă, ceea ce grăbi 
“mersul fatal al lucrurilor, slăbind cu totul pute- 
rea de vieață a institutului și micșorându-i din 
ce în ce prestigiul în afară, fu, alături de bătrâ- 
“neţea lui Pestalozzi, scăderea nivelului moral în 
personalul conducător din jurul său. 

În fața bătrâneţii care inaintă, ar fi fost vre-



— CLXXV —.. 

mea ca Pestalozzi să se retragă din activitatea 
practică și să consacre numai activităţii sale li- 
terare puterile ce-i mai rămâneau. Fiind însă de 
firea lui mai ales om de acțiune, legat cu tot: 
sufletul de copii şi de ideea perfecționării. edu- 
caţiei lor elementare, neputând trăi fără ei și fâră 
aplicarea imediată a cugetării sale pedagogice, 
nici nu-i puteâ trece prin gând că s'ar puteă 
despărți de institut, ci, dimpotrivă, par'că și mai 

„mult îşi anină de el întreaga sa vieață, cu toate 
semnele ce-i prevesteau căderea. : 

Să fi fost între profesorii institutului un om de 
Jertfă și de autoritate morală în stare de a luă în 
mână frânele ce nu le mai puteă ţineă strâns bă- 
trânul Pestalozzi, lucrurile ar mai fi putut merge. 
Plecaseră însă în alte părți și Murlat, și Tobler și 
alții mai noi. Rămăsese blândul Kriisi; dar el nu 
făceă pentru un asemenea rol. Acest rol și-l dis- 
putau Schmid și Niederer, cel dintâi bizuit pe 
succesele într'adevăr strălucite ce obținea. cu e- 
levii în învățământul matematicei, şi.pe care se 
întemeiă în primul rând faima institutului, cel 
de-al doilea pe cultura lui filosofică Și pe me- 
nirea ce-și închipueă că o are de a fi tâlmaciul 
teoretic al ideilor lui Pestalozzi. Nici unul nici 

"altul însă n'aveau însușirile trebuincioase pentru 
0 asemenea sarcină: Conflictul dintre ei duse 
deocamdată la plecarea lui Schmid (1810); peste 
câțiva ani însă (1815) însu-și Niederer stărui să 
vină îndărăt. 

Incetând acum și nesiguranța vremilor din tim- 
pul marilor războaie în potriva lui Napoleon, si- 
tuația materială a institutului pără că se îndreaptă; 

Soţia lui Pestalozzi, care se retrăsese la Neuhof 
împreună cu credincioasa Lisabeta, se întoarse. 
îndărăt și-i fu dat să închidă ochii lângă soțul ei
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(12 Dechemvrie 1815), cu iluzia că opera lui e 
salvată. Înmormântarea ei fu o clipă de înălțare 
în vieaţa institutului. În sala de rugăciune, unde 
'fusese așezată în cosciug, se strânseseră, toţi mem- 
brii institutului. După ce încetă cântecul corului, 
Pestalozzi se apropie de cosciug și începu a vorbi 
cu ea, ca și cândar fi fost încă vie; trecă pe 
dinaintea ochilor toată vieața lor împreună, de. 
când se cunoscuseră și până în ceasul acela du- 
reros. «Și când ajunse la acele zile despre care 
spuneă: Toţi ne ocoleau și toți ne batjocoreau, 
boala şi sărăcia ne plecaseră la pământ, și .în 

- lacrămi mâncam pânea noastră cea uscată—a- 
tunci>, povestește unul dintre tinerii învățători 
prusieni ce eră de față, «întrebă pe aceea ce 
zăceă neînsuflețită în sicriu: Ce ne-a dat pu- 
tere, ţie şi mie, în zilele. acelea grele, să stăruim 
şi să nu azvârlim. încrederea noastră? Și, apu-: 
când o biblie ce eră alături, i-o puse pe piept 
zicând: Din izvorul acesta ai scos și tu și eu cu- 
raj şi pace». Fiind petrecută de o mare parte a lo- 
cuitorilor din Yverdon, o coboriră în mormântul 
ce-i săpaseră, după dorința ei, în grădina castelu- 
lui, la umbra a doi nuci. «Când cosciugul fu lăsat 
în groapă și căzură peste el cei dintâi bulgări 
de pământ, văzuiu trecând pe. fața adânc brăz- 
dată a lui Pestalozzi o mișcare repede ca fulge- 
rul, cum n'am mai văzut niciodată pe faţa vre 
unui om așă expresie a puteriia ceea ce e pie- 
ritor> *). 

Cu moartea soției sale, Pestalozzi pierdea cel 
din urmă reazem. Din tinerețe și până acum, ea 
ii fusese tovarășul cel mai înțelegător, iar în vre- 
mea din urmă, chiar numai prin prezența ei fu- 

*) La Fried. Mann, op. cit., p. CXXIII Ș. u.
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sese spiritul. împăciuitor al. institutului. «Încă la | 
adânci bătrâneţe vedeai pe fața ei urmele fru- . 
museței, de mai nainte. Expresia ei eră plină 
de demnitate, blândă şi binevoitoare; în trăsă- 
turile ei citeai liniștea unei inimi. într 'adevăr o- 

bosite în luptele vieței, dar pline de pace. Pe- 
stalozzi se recreeă şi se învioră adesea lângă dinsa 
de multele treburi ale zilei, şi nu lăsă furtunile 
vieței sale externe să. pătrundă, în tăcuta ei o- 
daie, în sufletul ei doritor de linişte»*) 

Rămas acum singur pe lume, Pestalozzi se arun- 
că cu totul în brațele puţin scrupulosului Schmid, 
în a cărui fire hotărită găsea sprijin slăbiciunea 
bătrânului. Destoinicia didactică și priceperea ad- 
'ministrativă i-o recunoșteau. toţi lui Schmid; fi- 
rea -lui autoritară și arogantă făcu. însă imposi- 

” bilă rămânerea mai departe în școală a celorlalți 
profesori precum și a celor ce steteau în institut 
pentru învățarea metodei." O jalbă a lor către Pe- 
stalozzi, iscălită de 16 inși,: nu avu nici o izbândă, 
căci Pestalozzi, după o mare luptă lăuntrică, le 
deciară că nu se poate despărți de Schmid, care 
e singurul în stare de a mântui așezământul său. 
Atunci, în vara anului 1816, ei părăsiră institu- 

tul, «toți fără supărare în potriva lui Pestalozzi, 
și cu cea mai caldă recunoștință dar și cu cea 
mai adâncă părere de rău pentru omul de la care 
primiseră cele mai bogate impulsiuni ale vieţei 
lor și a cărui soartă o vedeau acum hotărită» **) 
Curând după aceea, și Kriisi se-văzu silit să plece. 
«Tată», ziceă 'el în scrisoarea ce adresă lui Pe- 
stalozi, «vremea mea de-a mă puteă bucură că 
sânt lângă .tine a trecut, Spre a nu-mi pierde. 
de aici înainte curajul și puterea de a: trăi pen- 

*) La P. Natorp, op. cit., p. 366. 
_*%) Friedr. Mann, op. cit, p. CXXV. 

XII.
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tru tine şi pentru opera ta, trebue să părăsesc 
institutul tău, așă cum se află și cum e condus 
el acum. Pentru tot ce ai fost tu pentru mine 

și ce am -putut fi-eu pentru tine, aduc mulțu- 
mire lui Dumnezeu; pentru tot ce ţi-am greșit, 

rog pe Dumnezeu și pe tine să mă iertați»*). 
În 1817, plecă și Niederer. Curând după aceea, 

necăzând la învoială în privința socotelilor insti- 
tutului de fete (care fusese cedat soției lui Nie- 
derer), și Pestalozzi arătându-și gândul dea asi- 
gură, după moartea sa, continuarea institutului 
de băieți subt conducerea lui Schmid, un proces 
se iscă între Niederer şi Kriisi de o parte, Pe-: 
stalozzi și Schmid de alta, proces care țină mai 
mulți ani, dus cu înverşunare şi cu pulemice vio- 
lente din partea lui Niederer, cu resemnare și 
cu zadarnice încercări de impăcare din: partea - 
lui Pestalozzi. Vrăjmăşia lui Niederer îi amări zi- 
lele și tot ea aveă să-i grăbească sfârșitul. Deo- 
camdată, o scrisoare aspră a acestuia îl aduse 
pe Pestalozzi într'un așă grad de turburare, în cât 
Schmid se văzu silit să-l “ducă pentru câtva timp 
la o stațiune de pe Jura, unde işi găsi iarăși li- 
niștea. 

O singură bucurie îi mai tu dată încercatu- 
lui bătrân: să aibă nădejdea că la sfârșitul vie- 
ței va aveă mijloace să realizeze visul. -tinerețe- 
lor şi al întregei. sale vieţi: o școală pentru co- 
piii săraci. Marea casă de editură Cotta (din Stut- 

„tgart şi Tiibingen) primise bucuros să editeze o- 
perele complete ale lui Pestalozzi și deschisese 
liste de subscripţie pentru ele; întreprinderea găsi 
sprijin în toate cercurile lumii culte: la domni- 
tori și la autorități, la învățați, la profesori și în- 

*) La Friedr. Mann, op. cit, p. CXXV.
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vățători, la preoți, la oameni iubitori de cultură 
(impăratul Rusiei :subscrise-5000 de ruble, re- 
gele Prusiei 400 de taleri, regele Bavariei '700 
de fiorini etc.) În mișcătoarea.sa «cuvântare că- 
tre casa mea». la: a: 72-a aniversare a nașterii . 
sale (18 Ianuarie 1818), Pestalozzi declară solemn 
că hotărâşte toată suma ce-i va rămâneă din aceă 
subscripţie (care se ridică la vre-o 50.000 de lei) 
pentru educația poporului și a săracilor. : 
În toamna aceluiaşi an îşi și împlini făgăduinţa: 
în Septemvrie 1818'el deschise în orășelul Clindy, 
la 10 minute depărtare de Yverdon, o școală de 

- Săraci, în' care se strânseră repede până la 30 
de școlari, pe care: Pestalozzi îi destină să ajungă 
ei inși-şi învățători ai săracilor, Învățătura ce pri- 
meau elevii în această școală fiind iaproape la 
fel cu a celor. din institutul dela Yverdon, și pro- 
fesorii fiind aceiași, Pestalozzi aduse peste un an 

„și şcoala aceasta tot la'castel.. ::! ; -. -- 
: Vechea vieață a institutului se stinsese îrisă, A- 

roganța lui Schmid silise mai pe. toți învățătorii 
să-l: părăsească. Învățământul eră “condus de-el, 

“cu ajutorul unor oameni nepregătiți, cei mai 
mulți copii. Lipseă sufletul de altă: dată; Pestalozzi 
însu-şi îmbătrânit, nu mai avea puterea de odini- 
ară, şi cea câtă o mai aveă eră apăsată de Schmid. 
La. acestea se adaoseră atacuri repetate, prin jur- 
nale şi broşuri, intrigi și defăimări, astfel încât, în 
:1824, Pestalozzi, amărit până în adâncul sufie- 
tului, publică o <lămurire», prin care declară că 
nu:se mai simte în:stare a duce institutul mai 
depaite, ne mai având încrederea publicului pen- 
tru întreprinderile sale. Tot atunci, în urma unor 
grave învinovăţiri de imoralitate, guvernul can- 
tonului hotări. izgonirea lui Schmid de pe terito- 

„riul cantonului. În Martie 1825, Pestalozzi în-
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chise institutul, părăsind castelul și oraşul pe care 
le făcuse vestite în lume și în care trăise două- 

„zeci de ani.Pe lucrurile lui, creditorii puseră secve- 
stru. Însoțit de Schmid şi de patru elevi, Pe- 
stalozzi plecă la Neuhof, luând cu sine restu- 
rile pământești ale soției sale, «pentru ca cenușa 
ei sfântă să nu rămână în țară dușmană». «Cre- 
deți-mă», zice el, «simțeam că par'că pun capăt 

însă- și vieţei mele prin această plecare, atât de 
mult mă dureă în suflet! În aceste împrejurări, 
vieața mea nu mai eră pentru mine vieață», 

Precum odinioară la Neuhof și Burgdori, așă și 
aici la Yverdon, în vieața lui Pestalozzi producția li- 
terară însoţeşte și încununează activitatea practică. 

Cele mai caracteristice: dintre toate.produsele 
geniului său în acest răstimp sânt acele mișcătoare 

„ «Cuvâutâri către casa mea» *) ținute, către pro- 
fesorii și elevii institutului, la ocazii: solemne: în 
ziua anului nou, la vre-o sărbătoare mare, la ziua 
nașterii sale ș. a. În ele se arată tot sufletul său 
cel mare: adâncă smerenie, 'neistovită iubire, 
avânt genial. 

În 1809; în culinea activității sale, el cu- 
prinde încă odată cu mintea principiile sale de. 
educaţie și felul cum căută să le realizeze în in- 
stitut—in marea sa cuvântare «Despre ideea edu- 
caţiei elementare», ce o țină în Lenzburg, la adu- 
narea «societății elvețiene de educație» **). Şi aici 
    

4) S'au păstrat 17 din ele, din anii 1808-1818 (împre- 
ună cu şase cuvântări la rugăciunea de seara sau de. 
dimineaţa, din anii 1809-1810). În ediţia cit. a. op. compl. 
vol. X, pag. 879-608. 
În ediţia cit. a. op. compl., vol. X, pag. 179-327. Textul 

acestei cuvântări însă, așă cum S'a păstrat prin publi- 
carea ei de către Niederer în „Revista săptămânală pen- -
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el se arată: smerit în ce privește persoana sa, 
dar încrezător în adevărul ideilor sale; activitatea * 
sa îi pare numai «ca fapta unui om care de- 
șteaptă eroi. pentru un drum pe care el însu-și 
-n'are putere de a-l împlini cu cinste... Însă ideea 
educaţiei elementare este neatârnată de slăbi- 
<iunea ființei mele și mai pre sus de ea. De sine 
stătătoare în mersul ei, ea își croeşte drumul 
slobodă şi-și găseşte mijloacele în sine însă-şi.:. 
Nu e totul izbutit, nu € totul împlinit, s'a stre- 
curat în ea multă slăbiciune omenească; s'a lu- 
crat însă mult, au izbutit multe; e lucru cinstit, 
e făcut cu devotament şi cu jertfă... După vi- 
jeliile vieței mele, în amurgul ei îmi strălucește pe 
munți îndepărtați, dincolo de întunerecul ei, cerul 
meu senin...».. Sa 

Pe lângă alte scrieri mai mărunte, el dete la 
lumină (în anul 1815) una din cele mai.de seamă 
opere ale sale—testamentul său -politic, cum o 
numește pastorul Seyffarth: Căzre nevinovăția, se- 
riozitatea și noblețea de suflet a epocii și a palriei 
mele» *). În ea își spune gândurile ce le deştep- 
taseră într'insul. marile evenimente ale vremii. 
Pornind, în felul său inductiv, de la realitatea 
vieţii, el privește faptele istorice în legătura lor mai 
adâncă și se înalță la cugetări care au valoare pen- 
tru toate vremurile. Prin fondul ei filosofic, scrierea 
aceasta e înrudită cu «Cercetările» sale «asupra 
mersului naturii în desvoltarea neamului omenesc» 
și cu principiile moralei lui Kant. Cultura morală, 
care face pe om stăpân pe instinctele sale animale, 
€, zice el, scopul cel din urmă al vieței istorice a 
omenirii. «Egoismul, în. care fiecare om priveşte 

  

“tru cultura omului“, revista institutului, cuprinde în multe părţi „schimbări și adaose din partea acestuia. . : *) În ediţ. cit. a op. compl. vol. N, p. 1-215.
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pe celălalt. ca hrana sa, ca 447/oc pentru poftele şi 
“pentru interesele sale, iar nu ca /âp/ură indepen- 
dentă, e izvorul. obștesc al demoralizării». Ome- 
nirea poate ajunge la «civilizație», fără a aveă 
«cultură», căci civilizația e a maselor, care, ca 
atare, n'au în sine nimic moral, iar cultura e nu- 
mai a indivizilor. «Neamul omenesc se cultivă: 
uman în esența lui numai de la față la față, nu- 
mai de la inimă la inimă. EI se cultivă,. cu a- 
devărat, numai în cercuri strimte, mici, :care se 
desvoltă astfel, încetul cu încetul, în graţie și iu- 
bire, în siguranță și lealitate. Cultura spre uma- 
nitate, cultura omenească și toate mijloacele ei, 
sânt în obârșia și în esența lor de-a-pururi afa- 
cere a individului și a unor alcătuiri care se leagă 
strâns și de aproape de el, de inima și de min- 
tea lui. În vecii vecilor ele nu sânt afacere. a ma- 
selor de oameni, în vecii vecilor nu sânt aface- 
rea civilizației... Fără o mai înaltă concepție a 
vieţii, firea omenească nu se înnobilează prin 
nici un fel de constituție politică, prin nici un. 
fel de alcătuire a ei însă-și ca masă, prin nici 
un fel de existență colectivă a ei, ca atare... Drep- 
tatea socială, ca atare, nu cere de la cetățean 
nici o virtute și nici o înnobilare a inimei—care 
e singurul lucru din care izvorăște virtutea... Cul- 
tură a poporului și formare a poporului sânt... 
vis înșelător, care nu are ființă aievea, când popo- 
rul e dat la o parte și oropsit... Să ne facem 
întâi oameni, ca să putem ajunge iarăși cetățeni, 
ca să putem deveni iarăși state... Pe copiii noș- 
tri trebue să-i creștem mai bine și mai cu pu- 
tere, de cât până acum... În toate clasele sânt 
„naturi nobile, mature pentru simțirea acestei tre- 
buințe... Patrie, ceea ce ești tu, ești numai prin.
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înalta putere a vieței tale de familie în înțelep- 
ciunea poporului tău...» . 

Scrierea aceasta a lui Pestalozzi arată limpede: 
strânsa legătură ce este între pedagogie și filo- 
sofie socială; ca şi «Leonard și Ghertruda», e și 
ea unul din stâlpii acelei «pedagogii sociale» care 
purcede azi de la cugetarea şi vieața lui Pestalozzi. 

Sfârșitul vieței. Neuhof (1825—1827). Aproape 
doi ani avi încă de trăit bătrânul, lângă nepo- 
tul său Gottlieb, singurul lui urmaș. Par'că o ho- 
tărire a soartei il adusese să-și sfârșască zilele 
acolo unde. cu o jumătate de veac mai nainte 
începuse epopeea zbuciumatei sale vieţi. . . 

EI nădăjdueă să-și plinească vieața în liniște și în 
seninătate tot acolo unde o incepuse în necazuri. 
E însă o durere pentru cel ce a urmărit această 
splendidă vieață de jertfă, să vadă că ea a sfârșit 
subt o impresie de grozavă amăticiune. 

Nici la această vârstă înaintată nu-și află o- 
dihnă acest: suflet mare. Cum sosi la Neuhof, cel. 
„dintâi gând al său fu de a îinplini visul tinerețe- 
lor, visul întregei sale vieți—să facă din proprie-. 
tatea sa o școală pentru copiii săraci: lângă casa. 
cea vechie începu să ridice o nouă clădire pen- 
tru acest aşezământ, Lui Schmid, pe care îl tri-.- 
mesese la Londra și la Paris, ca să caute acolo. 
legături pentru introducerea metodei în Franța 
şi Anglia, îi recomandă-cu stăruință să se inte- 
reseze de ramurile de industrie care s'ar potrivi 
mai bine pentru acest institut ce voiă să înteme- 
ieze la Neuhof. 

n același timp îl ocupau planuri și lucrări pri-. 
vitoare la desvoltarea mai departe a «metodei»



— CLXĂXIV — 

şi a ideilor sale. Scrise o continuare la -«Leo- 
nard şi Ghertruda» (partea a V-a și începutul u- 
nei părți a:Vl-a, care însă s'au pierdut); se o- 
cupă cu aplicarea '»metodei» la învățământul lim- 
bii latine, şi în deobşte cu ideea sa favorită din 
anii din urmă—simplificarea - învățământului lim- 
bilor, cu găsirea unei «forme normale» a limbii, 
care să se potrivească la oricare; voiă să lucreze 
o nouă «carte pentru mame», care să le ajute - 
la conducerea educaţiei copiilor lor până la vâr- 
sta de şapte ani. 

Pe lângă acestea, ceasul ce s'apropiă şi așezarea 
din nou în locurile tinereței sale il făcură să arunce 
încă odată o privire, plină de melancolie, asupra în- 
tregei sale vieți, asupra a ceea ce năzuise şi a ceea 
ce împlinise—și scrise astfel cele din urmă două 
lucrări ale sale: « Desfine/e viefei mele, ca conducător 
al institutelor mele de eahicaţie în Burgdorf si Yoer- 
dou» şi «Cântecul lebedei». În ele, expuse incă 
odată marile: adevăruri ale vieței sale în privința 
educației elementare, şi înfățișă întregul tablou 
al bogatei sale vieţi; cu o lepădare-de sine însă, 
care trece toate marginile: e nedrept față cu. 
sine . însu-și şi cu opera uriașă ce-i. fusese dat 
a îndeplini pe lumea aceasta. «Arătându-se pe 
sine, cu o rară smererie, ca pricina tuturor ne- 
isbânzilor, slăbiciunile lui ca pricina disoluției o- 
perei sale, disoluție necesară în sine, el uită a 
mărturisi»—zice unul dintre foştii «elevi» prusi-: 
eni de la Yverdon—«cât de tare totuşi a fost, 
în slăbiciunea lui, puterea și harul:lui Dumnezeu, 
și, mulțămită acestora, câte lucruri măreţe şi care 
rămân au fost săvârșite prin. el, nu numai în a- 
flarea şi prelucrarea mijloacelor esenţiale ale cul- 
turii elementare, ci, înainte de toate, în mântu- 
itoarea deșteptare a atâtor sute de inși spre o



— CLXXXV — 

continuă și puternică activitate sufletească pe ca- 
lea ce a deschis-o el»*). 

Cuvintele cu care sfârşeşte «Cântecul lebedei», 
cea din urmă a sa lucrare, sânt caracteristice pen- 

"tru spiritul în care voiă el însu și să fie înțeleasă 
pedagogia sa (şi în deobşte orice pedagogie); 
ele rămân 'ca o vecinică povață pentru oricare 
«învățător»: « Cercefaţi totul, păstraţi ce e bun, și 
dacă în sufletul vostru ajunge la maturitate cevă 
mai bun, adăogați-l cu iubire și adevăr la ceea 

ce am încercat să vă dau în aceste coale, în iubire 
si adevâr;! cel fufin, na. azoâriiți întregul năzu- 
înțelor viefei mele, ca pe un lucru ce nu mai are 
nevoie de nici o cercetare, fiind încheiat odată pen- 
Zru totdeauna. Adevăr este că el nu e încă încheiat 
pi are neapărat trebuinfă de o serioasă cercetare-— 

Să anume, nu de dragul meu și al acestei rugă- 
minţi a mele»**), 

Deși trecut de 80 de ani, el luă încă parte la 
adunările societăților de cultură din împrejurimi, 
vorbind iarăși cu iubire și înflâcârare de patrie 
și educație, cărora le închinase întreaga sa vieață, 
şi având lacrămi în ochi de „câte ori pomeneă 
de copii. 

Pentru vârsta lui, eră încă destul de viguros. 
Unul dintre tinerii prusieni de la Yverdon (Hen- 
ning), care-l vizită la Neuhof în vremea aceeai 
ne-a păstrat: următorul portret al octogenarulu, 
Pestalozzi: «L-am găsit, negreșit, îmbătrânit, în 
aceşti treisprezece ani de când nu-l mai văzusem; 
în totul însă puțin schimbat, încă viguros şi ager, 
și în întreaga lui ființă tot așă de. sincer şi de 
simplu; _Privirza lui eră incă tot aceeași. privire 

*) Blochmann, „H. Pestalozzi“, la P. Natorp, op. cit. 
pag. 404. - 

”*) Ediţia citată a-op. compl., vol. XII, .pag. 472. 

+
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prietenoasă-melancolică, entusiasmul lui pentru 
binele omenirii, în deosebi pentru 'adevărata: 
conducere și purtare: cu copiii și cu săracii, 
incă tot așă de înflăcărat ca acum treisprezece 
ani; tot același svrâs blând și plin de înțeles : 
și tot aceeaşi țuguiare a gurei, când “îi flutură pe 
buze un cuvânt adevărat și izbitor; însă totdeodată 
și aceă vecinică neliniștită căutare și negăsire, 
acea nemulțumire cu sine însu-și în ființa sa, aceă 
expresie de mâhnire pe fruntea sa... De pe vioici- 
unea cu care vorbeă și de pe vigoarea cu care 
umblă, mi-eră îngăduit a nădăjdui că sfârșitul dru- 
mului său pământesc va fi încă departe...»*%). 

O neașteptată lovitură morală aduse însă cu- 
rând acest sfârșit. La incepntul anului 1827, apărir. 
o scriere defăimătoare, «un non plus ultra de 
impietate şi de nedreptate», cum o numește pe 
drept un istoric al pedagogiei (Karl v. Ravmer): 
«Contribuţie la biografia lui Heinrich Pestalozzi 
și la luminarea scrierii sale celei mai nouă: De- 
stinele vieţei. mele...», de Eduard Biber. Autorul 
pamfletului eră un tânăr Englez, învățător la institu- 
tul ce deschisese Kriisi în Yverdoa; în dosul lui însă, 
se ascundeă Niederer, care-i procurase tot ma-- 
terialul. Această nedemnitate o săvârşise Niederer, 
spre a-și răzbună de unele afirmări nedrepte făcute 
de Pestalozzi despre el (subt influența lui Schmid), 
în ale -sale: «Destine». Scrierea aceasta plină de. 
hulă (în care i se aruncau lui Pestalozzi vorbe: 
ca «răutate diavolească» și «nebunie periodică»), 
zgudui tot sufletul bătrânului. Când citi apoi chiar: 
în gazeta prietenului său Usteri: «Se pare că Pe- 
stalozzi face ca unele dobitoace, care se târăsc-la: 
ascunziș când le arăţi bățul, altminteri ar răspunde 

  

”) La-L. W, Seyffarth, op. cit., vol. I, pag. 450ș.u.
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la asemenea atacuriz—strigă, în graiul lui elve- 
„țian: «Nei, bim, Dunner, jetz chan i's nimme us- 
halte!»*) (Nu, asta n'a mai pot îndura!»), și 
căzi bolnav la pat. - 

Ar fi dorit să mai trăească numai câteva săptă- 
mâni încă, spre a puteă spulberă calomniile ce i se 
aruncaseră. Simţind că i “apropie trecerea la veci-: 
nicele lăcașuri, găsi încă puterea de a scrie peo 
foaie de hârtie: «O, sufer cât nu se poate spune !.Nu 
e om în stare a cuprinde cu mintea durerea sufletu- 
lui meu. Despreţuesc și insultă pe slabul şi șubre- 

„dul bătrân, şi-l privesc numai ca pe o unealtă ce: 
-nu mai € bună la nimic. Aceasta mă doare în su-. 
flet, nu pentru mine, ci mă doare că se aruncă 
hulă şi despreț și asupra ideii mele, şi se calcă 
în picioare lucrul ce mi-a fost sfânt și pentru 
care am luptat o întreagă vieață plină de mâh- 
nire. A muri, nu e nimic; mor bucuros, căci sânt 
obosit și aș vrea să: am în sfârșit liniște; dar să 
fi trăit, să fi jertfit totul şi să nu fi ajuns la ni- 
mic, şi să vezi că totul e zdrobit, și să te cu- 
funzi astfel cu opera ta în mormânt—o, asta e 
îngrozitor, asta nu se poate spune;-aş vrea să 
mai pot plânge și lacrămi nu-mi. mai vin... Şi 
săracii mei, apăsații, desprețuiţii Şi oropsiții să- 
raci! Sărmanilor,. și pe voi vă vor părăsi, ca pe: 
mine, şi vă vor da la o parte! Cel bogat nu cu- 
getă la voi, în belșugul lui; și el nici nu var 
puteă da de cât cel mult un codru de 'pâne, 
și încolo. nimic; căci el însu-și e sărac: are nu- 
mai bani și altceva nimic. Să vă îmbie la ospă- 
țul sufletesc și să vă facă oameni, la asta multă 
vreme încă nu se va gândi nimeni. Ci Dumne- 
zeu din ceruri, care cugetă și la pasările sale, 

*) La, același, pag; 451.



— CLXXXVII — 

„mu vă va uită și vă va mângâiă, cum și pe mine 
nu mă va uită și mă va mângâiâ*). 

Inima lui cea bună găsi însă iarăși linişte și 
cuvinte de iertare. În ziua de 15 Fevruarie 1827, 
simțind că sfârșitul îi e aproape, chiemă pe pre- 

„otul locului, care îi eră și un vechiu prieten, Şi-i 
spuse următoarele: «Sânt pe patul de moarte şi 
aproape de vecinicul sfârșit. Aș fi vrut să mai 
„trăesc câteva luni, pentru operele mele și pentru 
îndreptățirea mea și a lui Schmid. Mă plec însă 
soartei și mor bucuros... Facă însă cenușa mea, 
ca patima cea fără de hotar a dușmanilor mei 
să tacă, și cea din urmă a mea chiemare să-i. 
îndemne a face ceea ce e cu dreptate, a o face 
cu liniște, cu vrednicie, cu bună-cuviință, așa cum 

„se cade unor bărbați. Dea Dumnezeu, ca pacea 
către care purced să ducă și pe vrăjmașii mei 

„la pace. Ori ce va mai fi, eu îi iert; pe prieteni 
îi binecuvintez, și nădăjduesc că se vor gândi 
cu iubire la cel săvârșit din vieață și că şi după 
moartea lui vor duce înainte din toate puterile 
lor scopurile vieței sale»**%). | 

In aceeași zi, nepotul său Gottlieb și cu soția 
sa (sora lui Schmid) îl duseră la Brugg, ca să 
fie mai aproape de medic. Acolo însă, chiar a 
doua zi pierdii cunoștința, iar în ziua de 17 Fe- 
bruarie, la ceasurile 8 dimineața, îşi dete sfârși- 
tul. Faţa lui aveă expresia «unui om care se 
deşteaptă dintr'un. somn adânc și, cu un surâs 
blând, vrea să deschidă gura, spre a povesti co- 
piilor săi un vis plăcut». 

- În ziua de 19 Fevruarie, fu înmormântat, după 
dorința lui, lângă zidul școalei din Birr. Erâ o 
iarnă grea, cu zăpadă multă, în cât știrea despre 

*) La L. W. Seyffarth, op. cit., vol. 1, pag. 451. 
*) La L. W. Seyffarth, op. cit., vol. XII, pag. 511 ș.u.
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moartea lui abiă ajunsese până la Aarau. Pur-. 
tate de învățători din satele din prejur, rămăși- 
țele lui pământești -fură aduse prin fața școalei 
celei nouă pentru săraci, zidită: de el; la mor-. | 
mânt, 80 de învățători din -cantonui Aargau le: 
primiră cu cântecul: | 

Ruhe sanft bestattet, | | 
"Du, von Schmerz ermattet, 
Allen Kummer deckt das Grab...*) 

Mormântul său, timp de 18 ani stete fără nicii 
o inscripție și fără nici un monument, respec-. 
tându-i-se voința; **) numai un trandafir alb a- 
rătă locul unde se odihneă acest binefăcător ali 
omenirii. E 

La 12 Ianuarie 1846, la sărbătorirea a 100- 
de ani de la nașterea sa, rămășițele sale, așe- 
zate într'un nou. sicriu, fură scoborite în cripta. 
ce-i săpaseră lângă peretele din față al şcoalei ce-. 
lei nouă din Birr. Întreg acel perete.al școalei: 
alcătuește un monument; în mijlocul lui, într'o. 
firidă, e un bust al lui Pestalozzi, cu următoarea. 
“inscripție: : 

Sus: Unserem Vater Pestalozzi. 
Imediat subt bust: Der dankbare Aargau. 

lar mai jos: „HEINRICH. PESTALOZZI. | 
- Geboren in Ziirich am 12 Jânner 1746.. 

Gestorben in Brugg den 17. Hornung 1827. 
Retter der Armen auf Neuhof, 

Prediger des Volkes in Lienhard und Gertrud, 
Zu Stanz Vater der Waisen, : * 

  

") <Odihneşte-te ușor în mormânt, Tu cel istovit de- 
dureri: Groapa acopere toată mâhnirea...» E 

**) «Vreau să fiu înmormântat subt streașina şcoa-. 
lei; pe piatra -ce va: acoperi cenușa mea să nu fie scris. 
numele meu; şi când picăturile cerului or fi ros-o şi or: 
fi săpat-o pe jumătate, oamenii se vor arătă poate pen-- 
tru mine mai drepți de cât au fost în viață-mi».
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Zu Burgdorf und. Miinchenbuchsee 
Griinder der neuen Volksschule, 

In Iferten Erzieher 'der Menschheit. 
Mensch, Christ, Biirger.: 

Alles fiir Andere, fir. sich nichts! 
Segen seinem -Namen!. 

„_ [Părintelui nostru Pestalozzi, Aargaul recuno- - 
scător. Heinrich Pestalozzi, născut în Zirich, la . 
12 Ghenarie 1746, răposat în Brugg la 17 Fă- 
urar. 1827, mântuitor al săracilor la Neuhof, pre- 
dicator al poporului în «Leonard și Ghertruda», 
în Stanz tată al orfanilor, în Burgdorf şi Miin- 
'chenbuchsee întemeietor al şcoalei celei nouă a 
„poporului, în Yverdon educator al omenirii, om, 
creștin, cetățean. Totul pentru alții, nimic pentru 
sine! Binecuvântat fie numele său!] 

Figura lui Pestalozzi e una din cele mai ade- 
menitoare din istoria omenirii. 

„Ca toate: naturile excepţionale, ea are în sine 
cevă tragic și prezentă o îmbinare de contraste: 
ajungere la înălțimile gloriei, și risipire a întregei 
opere înainte de a închide ochii; cunoștință a- 
dâncă a sufletului omenesc, și neindemânare în 
lume; avânt genial în cugetare, și inimă.de co- 
pil; desăvârşită nepricepere în conducerea oame- 
nilor și puterea de a domină sufletele; de un 
înalt idealism, și pornind. totdeauna de la reali- 
tățile vieții;. nepregătit pentru învățământ și cel 
mai mare reformator al școalei; vesel cu alții, 

“iar întru sine plin de “melancolie... 
„__ Unitatea, adâncă a acestor porniri deosebite o 
dedeă o iubire de oameni.cum abiă dacă se mai 
întâlneşte prin veacuri. 

„Această iubire, care-l: făceă -să se . gândească
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totdeauna la alții și niciodată la sine, explică re- zultatele extraordinare la care a ajuns, cu toate lipsurile ce aveă în ființa sa, și farmecul acela a- totstăpânitor cu care legă de sine pe oricine se “apropiă de dinsul. «Nu e opera mea»—zice el într'o scrisoare (din 24 Martie 1808) către Stap- fer*)—«e opera lui Dumnezeu. .A mea a fost iu- birea cu care.am căutat ceea „ce nu ştieam și "credința cu care am nădăjduit. în ceea ce nu ve- deam. Iubirea aceasta a alipit de mine oameni în care s'a desfășurat activitatea mea, puterile şi vederile mele, pe care natura nu le-ar fi desfă- șurat niciodată în mine însu-mi... „ 
«Când privesc la opera mea, așă cum e aievea, nici un om pe pământ nu eră mai incapabil pentru ca decât mine. Ea cereă mulți bani—eu n'aveam nici. puțini; am găsit însă pe cei mulți.. Cereă cap rece, liniștit; eu am fost omul cel mai neliniștit, capul meu eră așă de înfierbântat, în cât lumea din jurul meu îl socotea ca Și ars: totuși am gă- sit oameni de cea mai mare liniște, în slujba o- -perei mele... De 
«Opera mea cere încredere din partea lumii— eu o pierdusem, cum poate nimeni n'o mai pier- duse; am găsit-o însă din nou, cum poate nimeni n'a mai găsit-o... | _ 

„--«Aceasta a făcut-o iubirea; ea are o putere. dumnezeească, când e adevărată, și când nu. se teme de a duce crucea...» | | | “Pestalozzi a, fost unul dintre geniile morale ale omenirii, care sânt cu mult mai rari decât geniile minții. 
| 

Personalitatea lui e una din acele figuri e- roice din istoria lumii, despre care se.poate zice, pe dreptate, că au făcut ca vieața” urmașilor să 
La L:W, Seyftarth, op. cit., vol.I, pag. 323 șu
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fie, într'o lature a ei, altfel de cum ar fi fost 

fără venirea lor pe lume. Fără cugetarea, fără 

fapta, fără influenţa lor personală asupra celor 

ce au stat în apropierea lor, vieața tuturor sar 

fi desfășurat altfel, întrun capăt oarecare al pă- 

mântului, într'o ţară, într'un continent, sau chiar 

pe întregul pământ. 
Impresia acestei mărimi morale, care înalță și 

multiplică. orice vieață ce vine în atingere-cu ea, 

au avut-o despre Pestalozzi cei mai aleși dintre 

oamenii care l-au cunoscut. 

«În apropierea lui Pestalozzi», zice unul din 

aceștia, «e mult: mai măreț de cât în fața celor 

mai grandioase frumuseți ale naturii; lângă el, 

eşti mult mai aproape de cer de cât pe cei mai 

înalți munţi». ! | 

«Cât îți sânt de dator, bune Pestalozzi !>, îi 

scrie un alt contemporan, v. Tiirk. «Întâi scrie- 

zile tale m'au învăţat să-mi cunosc datoriile mele 

de, om, m'au redat mie însu-mi; apoi ceasurile 

petrecute împreună cu tine, mintea ta, bunătatea. 

de suflet cu care cuprinzi tu omenirea, privirea. 

celor ce poți tu asupra voinței muritorilor, au 

desăvârşit ceea ce acâle scrieri pregătiseră. Ţie 

am a-ți mulțumi fericirea și satisfacția vieţei mele, 

ţie îţi voiu fi dator pentru liniștea mea, pentru. - 

- cugetul meu senin în ceasul cel de pe urmă, când, 

azi sau peste ani de zile, tatăl cel din ceruri 

mă va chiemă la sine». 
«Prin tine am cunoscut adevărata iubire a lui 

Cristos şi puterea ei în împărăția lumii morale», 

îi scrie Karl Ritter. ' 
lar oameni ai bisericei, de o înaltă cultură și 

de o adâncă evlavie creștină, ca Lavater şi pă- 

storul Scheitlin, nu se sfieau a-l apropia de cel 

mai înalt ideal moral ce l-a cunoscut istoria ome-
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nirii: «Încă n'am întâlnit un alt om, care să fie așă 
de pătruns. de duhul Mântuitorului în convingeri, 
în vorbă şi în faptă... Nici în timpul vieţei sale 
n'a avut Cristos un. mai bun ucenic» —zice cel 
dintâi. Iar păstorul Scheitlin: «De la Cristos, sin- 
gurul desăvârșit, și de la apostoli încoace, nu 
ştiu un alt om care să-mi fi părut mai mare de 
cât Pestalozzi». - 

Aceeași apropiere o face și un cercetător mo- 
dern al vieţei lui Pestalozzi, profesorul Hunziker: 
«Enigma vieței lui Pestalozzi şi a' puterii lui pe- 

"ste sufletele oamenilor are în sine cevă din e- 
nigma celeilalte personalități mai înalte... care 
chiemă pe copii la sine și-i binecuvântă....»*) 

Într'adevăr, Pestalozzi e poate tipul celui mai 
mare și celui mai adevărat creștin din vremile 
noastre. Se poate zice, că întreaga sa vieăţă şi 
întreaga sa pedagogie nu sânt altcevă decât 
o genială aplicare a învățăturilor Mântuitorului, 
Ele par izvorite din cele două mari porunci ale 
evangheliei: «lubește pe aproapele tău ca pe 
tine însu-ți» și «Curățește întâi lăuntrul paha- 
rului, ca să fie și dinafara lui curată »**), 

E în esenţa adevăratei iubiri creştine să alerge 
tocmai spre cei apăsaţi şi nedreptățiți, spre cei 
mici și umiliți, spre cei sărmani și oropsiți. De 
aceea Pestalozzi se îndreptă cu tot sufletul spre 
coliba săracului și spre sufletul copilului, și lor 
le jertfi întreaga sa ființă. De aceea întreaga 
sa pedagogie e așă de umană și pedagogul din 

*) P. Natorp, op. cit, pag. 315; H. Morf, op. cit., „vol. IV, pag. 33, și L. W. Seyffarth, op. cit. vol, I, 
pag. 405, 86, 90 și 109. | A 

"*) La aceasta din urmă, ca temeiu al pedagogiei sale, 
se referă însu-și Pestalozzi, (în scrisoarea despre șederea 
sa în Stans; vezi ed. cit. a op. comp. Vol. VIII, pag. 408). 

XIII.
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el nu e de cât o altă față a unui mare refor- 
mator social. 

Ceea ce dă lui Pestalozzi un loc. a-parte în 
istoria învățământului și a educaţiei e această notă 
de cea mai adâncă umanitate—îndreptarea spre 
popor, spre poporul cel mai de jos. În lumea 
celor ce s'au ocupat de problema educaţiei, nu 
e nici o altă pildă de om care să-şi fi îndrep- 
tat tot ce a avut mai bun în sufletul său, toată 
cugetarea și toată activitatea lui, spre poporul 
cel sărac, 'ca Pestalozzi. Doar nobilul Rochow și 
misticul Tolstoi s'ar puteă apropiă de el; și ceea 
ce explică această înrudire de faptă și de cu- 
get, mai ales cu cel din urmă, e' temeiul evan- 
ghelic al vieții lor. 

Negreșit, cugetarea lui Pestalozzi are fire de 
legătură cu întreaga mișcare de idei a vremii 
sale—cum nici nu se poate altfel, oricât de ge- 
nială ar fi o minte omenească. Cugetarea unuia se 
deşteaptă prin. cugetarea altuia; par'că o singură 
minte gândește în rândurile de oameni ce se ur- 
mează, cugetând mai departe în unii ceea cea 

început în alții. 
În tinereţe, Pestalozzi a priimit impulsiune” de 

la critica îndrăzneață a: lui Rousseau și înde- 
obște de.la întreaga atmosferă. intelectuală a a- 
celui secol care urmăreă _liberarea și luminarea. 
popoarelor prin cultură (« Autklărungszeit»). 

Regenerarea omenirii printr'o nouă educa- 
ţie eră idealul tuturor spiritelor mari din acel 
veac, ce și-a dat el însu-și numele de veacul pe- 
dagogiei. «Taina perfecționării naturii omenești e 
ascunsă îndărătul: educației», ziceă Kant. Toate 
acăle suflete mari priveau ca cel mai înalt scop 
al culturii omenirii libertatea și autonomia per- 
sonalității omenești, desvoltarea armonică a pu-
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terilor ei, educația spre umanitate desăvârşită. 
Fiecare însă concepe acest ideal potrivit cultu- 

rii și temperamentului său. Pestalozzi se deosebește 
de ceilalți nu numai prin această nuanță perso- 
nală în concepție, ci și prin faptul că eln'a ră- 
mas cu acest ideal numai în lumea ideilor, ci 
s'a coborit cu. el în câmpul activității practice, în 
popor și în lumea copiilor, ajungând printr'aceasta 
întemeietorul unei epoce nouă în cultura omenirii. 

El a pornit de la ideea lui Rousseau: edu- 
cație «conform cu natura», dar a adâncit-o, dân- 
du-i o temelie psihologică și aceă orientare morală, 
ce lipseă lui Rousseau. Și acestuia îi pluteă în 
minte gândul că orice: cultură omenească trebue 
să fie desvoltare din năuntru în afară, deșteptare | 
și întărire a propriilor puteri ale individului; dar 
această convingere -nu erâ la el așă .de lămurită 
ca la Pestalozzi. Romanticul Rousseau nu a- 

junsese până la aceă concepție adâncă a mari- 
lor personalități din perioada clasică a . culturii 
germane, că întreaga lume sufletească, cu valo- 

rile ei de adevăr, de bine şi de frumos, nu e-în 
afară de noi, ci sufletul omenesc trebue să o 

clădească de-a-capul în fiecare exemplar uman, 
cu propriile sale mijloace*). 

„În această privință, Pestalozzi e alături de Kant, 
de Fichte, de Goethe și de Schiller. Și și într'o- 
altă privinţă e în -tovărășia lor: în privința -re- 
cunoașterei valorii zecozrdifionate a: personalității 
omenești. Veacul al 18-lea fusese stăpânit de con- 
cepţia utilitaristă a vieţii și a culturii omeneşti, 
reprezentată in pedagogie de filantropiniști: sco- 
pul educaţiei trebue să fie folosul practic în vieață. 
Spre sfârşitul veacului se ridică însă o nouă privire 
a lumii, în care se întâlnesc-'capetele cele nai 

*) Compară P. Natorp, op. cit, pag. 33.
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înalte ale “filosofiei, ale poeziei, ale ştiinţei şi ale: 
pedagogiei; ea se poate rezumă în fraza lui Kant: 
și a lui Pestalozzi: privește pe orice om ca scop, 
niciodată ca mijloc. Scopul culturii și al. educa- 
ției nu poate fi în lucruri din afară de om, ci în 
el însu-și, iar valoarea omului e hotărită nu de- 
folosul practic ce-l poate aduce, ci de ceea ce 
este el în sine şi pentru sine. Desvoltă în om, 
deşteaptă în copil, toate puterile și talentele ce: 
stau ascunse într'insul, în mintea, în inima și în 
mâna lui, îndreaptă-le spre un ideal de umani- 
tate frumoasă şi bună, lasă-i putinţa unei des- 
fâșurări slobode a personalității lui—și atunci vei 
fi făcut cel mai de seamă lucru pentru tot res- 
tul vieții omenirii: căci împlinirea oricărui scop 
mai înalt al vieții popoarelor atârnă de intensi-. 
tatea culturii umane a indivizilor. | 
“Cu ideile sale pedagogice, Pestalozzi nu eră 

dar izolat de mișcarea de cultură a timpului său; 
numai că diînsul ajunsese la ele pe o altă cale, 
le-a îndreptat spre alte pături sociale, şi și-a fă- 
cut din aplicarea lor practică scopul unic al vi- 
eţei sale. . ” E 

Pestalozzi .reprezentă, ca şi cei doi poeți ge- 
niali, şi ca şi corifeii neo-humanismului (Herder, 
Friedr.-Aug. Wolf, Winckelmann, Wilhelm v. Hum- 
boldt), spiritul nou în cultura vremii. Aceștia toți 
ajunseseră însă la; :noua concepție â culturii şi a 
educaţiei, mai ales' prin studiul literaturii și al 
artei Greciei antice; de aceea ei accentuează mai 
mult partea esfefică a noului ideal de 'cultură, se: 
gândesc: mai. mult la păturile de sus ale socie- 
tății- omenești, au' în vedere educația câtorva, 
aleși sau privilegiați, vor desvoltarea puterilor: 
sufletești: spre. o frumoasă armonie în lăuntru; 
și în afară, şi. oamenii de școală dintre ei cre-
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ază școala cea. nouă a claselor. bogate, gimna- 
Ziul clasic. Pestalozzi, adăpat şi el în tinerețe la 
cultura antică, porneşte mai ales de la. duhul 
evangheliei și de la mişcarea socială a vremii 
sale; de aceea el accentuează mai mult pariea 
etică a idealului său,. se gândeşte mai ales la pă- 
turile de jos, vrea educaţie a copilului spre în- 
frânare-de-sine și spre iubire a aproapelui, și 
creează școala poporului: el nu se mulțămeşte 
numai cu educaţia desăvârșită a câtorva inşi, ci 
proclamă dreptul /ufuzor la o educaţie umană— 
nu numai in interesul lor, ci în interesul idealu- 
rilor comune ale vieței unui neam. «El ar fi so- 
cotit drept o - nelegiuire împotriva omenirii, să 
faci să atârne măsura culturii, de teapă și avere»*). 

Cum biserica e una pentru -toți,:bogaţi ori să- 
raci, boieri sau țărani, și cum toți deopotrivă au 
intrare în casa Domnului, așă trebue să fie și 
cu școala. Toţi oamenii sânt fiii aceluiași Dum- 
nezeu și deopotrivă în fața lui. - 

Rousseau și humaniștii voiau să crească î7dj- 
vizi. Pestalozzi vrea să crească o pzafiune, să înalțe 
masele spre clasele de. sus, să le facă în stare 
a se ajută singure, prin deşteptarea puterilor ce 
dorm în ele, prin ridicarea muci; la valoarea 
morală a unui factor de educaţie. . 

„ Pedagogia lui Pestalozzi se deosebește dar de 
a-humaniştilor, și chiar de a lui Rousseau, prin 
spiritul ei socia/. Și şi într'o altă privință se arată 
în ea acest spirit: prin recunoașterea limpede a 
legăturilor adânci ce are problema educației și 
a instrucției unui popor cu întreaga lui vieață so- 
cială: «Cine se încumetă a instrui un popor care 

*) R. Rissmann, „Pestalozzi's Pădagogik“, Bielefeld, 
Helmich, pag. 43.
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n'are O cameră curată de lăcuit?», zice el într'o- 
scrisoare către o daneză, contesa Schimmelmann 
(care-i cereă sfaturi pentru educația țăranilor de 
pe moșiile sale). «Cine se încumetă a ridică un sat, 
care, înjosit de veacuri, are dezonoarea drept 
moștenire, ananghia drept tovarăș, și cârciuma 
drept mângâiere? Ce să poată catehismul, ce să 
poată învățături și regule din gură âporiva îm- 
fresiei lucrurilor ?» *) 

De la Pestalozzi începe astfel ideea pe care 
se întemeiază azi tăria tuturor neamurilor civili- 
zate: instrucțiune elementară obștească, pentru în- 

nobilarea şi deşteptarea puterilor națiunii întregi. 
Şi încă o idee nouă aduce Pestalozzi în cul- 

tura omenirii: ideea unei pregătiri speciale a ce- 
lora ce au marea sarcină a educaţiei copiilor. Neo- 
humaniștii credeau că pentru aceasta ajunge să 
lași să influențeze asupra școlarilor marile mo- 
dele ale antichității. «Să ai duh și să posezi arta 
de a împărtăși altora duhul tău», asta eră tot 
ce cereă Friedr.-Aug. Wolf de la un dascăl**). Pe- 
stalozzi însă își dă seama, că spre aajută și a 
îndreptă tainica lucrare ce se petrece în sufle- 
tul copilului trebue cevă mai mult: trebue zes- 
fect şi iubire pentru copil, respect pentru izdi- 
vidualitatea lui, şi o cunoştinţă cât mai adâncă a 
legilor naturale după care se desfășură mintea 
și inima omenească. De aceea, idealul lui de în- 
vățător e mama. «Copilul, cu dispoziţiile, cu por- 
nirile şi cu puterile lui e un întreg. Aces/ lucru 
nu-l vede nici un dascăl: cu o învârtoșată uni- 
lateralitate, el nu ia seama decât la puterea— 
de care are e/ nevoie. Singură mama are sim- 

  

*) H. Morf, op. cit., vol. Il, pag. 214. 
*) R. Rissmann, op. cit, pag. 44.
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țire pentru întreg și pentru armonia întregului; 
mii de ani s'au scurs însă, fără a-i fi dat cinevă 
mână! de ajutor pentru puterea ce, se află în ea și 
exclusiv numai în ea. Pretutindeni oamenii au lă- 
sat pomul să crească în sălbăticie, apoi să fie 
ciuntit de tăietori de lemne, și au depărtat de 
la el forța care de la cea dintâi incolțire l-ar fi 
putut feri de -sălbăticire şi ar fi putut îndreptă 
în sus cu o mână blândă fiecare din mlădiţele 
lui. Relele ce au răsărit de aici sânt nemăsurate, 
și mărimea lor ne-a adus chiar până acolo, în cât 
nu mai sântem în stare a le recunoaște»*). 

De aceea, prin experienţele și prin scrierile 
lui, el întreprinde a da mamelor aceâ mână de 
ajutor, prin organizarea în serii psihologice a ma- 

"teriilor de învățământ; iar şcoalei, care își ia 
sarcina grea a educaţiei copiilor, ce e de la na- 

„tură mai mult în căderea mamei, el îi spune că. 
nu o poate implini cu cinste și cu folos decât 
dacă face din ea însă-şi o a doua casă părintea- 
scă și din dascăl o a doua mamă. Spre a îm- 
plini lipsurile ce'trebue să se afle într'o cultură a 
copilului departe de mamă și de influența fami- 
liei, învățătorul trebue nu numai «să aibă duh», 
să-și știe știința lui, ci să învețe încă și ceea ce 
mama ştie prin instinct: arta de a conduce după 
legile fireşti desvoltarea pnterilor sufleteşti ale co- 
pilului. Pe aceasta a căutat-o Pestalozzi toată 
vieaţa lui, și a devenit astfel întemeietorul meto- 
dei psihologice în învățământ, introducătorul ex- 
perimentului în școală, părintele pedagogiei mo- 
derne, și promotorul înființării școalelor normale : 
de învăţători, 

”) Scrisoarea lui Pestalozzi către Wieland, în ed. cit. 
a op. compl., vol. VIII, pag. 454.
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Mai ales aceasta e partea care-l deosebeşte 
de Rousseau și de atâţia alți pedagogi: Pesta- 
lozzi:nu s'a ocupat de problema educației “numai 
pe hârtie. «El nu s'a mulțumit, ca Rousseau, cu 
o filantropie platonică, ce nu se arată decât prin 
vorbe frumoase», zice însu-și un Francez. «EI 
este înainte de toate un om de acțiune»*). Rous- 
seau n'a educat decât un singur copil, și și pe 
acela numai în închipuire (iar pe propriii săi co- 
pii i-a lepădat într'un azil de copii găsiți). Pe- 
stalozzi a crescut cu duioșia unei mame ȘI cu 
înălțarea. de cuget a unui apostol mii de şcolari, 
și a făcut cevă mai mult: a format sute de u- 
cenici, care au dus în lumea largă, până în Da- ? 
nemarca, în Anglia și în America, spiritul și en- 
tusiasmul învățătorului lor pentru o mai bună 
educaţie. Roadele binefăcătoare ale acțiunii și 
ale influenței sale personale s'au arătat însă mai 
strălucit ca oriunde pe pământul din care se nă- 
scuse și la poporul care se simțea una cu el 
prin aceeași limbă părintească. Dacă astăzi țara 
Elveţiei e ca o grădină încântătoare de la un 
capăt la altul al ei, iar poporul săw' stă poate în 
fruntea tuturor neamurilor pământului prin înalta 
lui: cultură morală, şi dacă Germania a ajuns la 
puternica poziţie ce o are azi în lume—la acea- 
sta a contribuit cu o bună parte (întru cât des- 
votarea. unui neam poate atârnă de geniul unui. 
singur om) spiritul și inima lui Pestalozzi. «Pe- 
stalozzi», zice profesorul englez Iosef Payne, <este 
dintre toți educatorii acela a căruia influență a 
fost cea mai adâncă și cea mai pătrunzătoare». 

E drept însă a recunoaște că însu-şi po- 
porul din care a ieșit această lamură a omenirii 

*) G. Compayre, „Pestalozzi et l'Education 6l&men- 
taire“, pag. 11. Cfr. la același şi pag. V şi 117.
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are calități de rasă, care au făcut pururea cu 
putință desvoltarea marilor idei și a marilor per- 
sonalități născute din sânul său. Dacă ne-am 
mărgini chiar numai la vieața lui Pestalozzi, ve- 
dem, alături de el, o seamă de alese figuri 
morale din toate clasele societății: mama, bu- 
nicul, Babeli, Menalk, Ana Pestalozzi, Bodmer, 
Tscharner, Iselin, Lisabeta, Stapfer şi atâția ti- 
neri care au venit să-i închine talentele și munca 
lor, cu cea mai desăvârșită dezinteresare. Fără 
un mediu bogat în asemenea caractere, nu s'ar 
putea explică nici ivirea unei figuri ca a lui 
Pestalozzi, nici răsunetul adânc ce l-au aflat fap- 
tele și ideile lui înlăuntrul neamului său: ra- 
portul dintre o mare personalitate Și neamul din 
care a ieșit și în care viețueşte-e un raport de 
Teciprocitate. 
„Influența lui Pestalozzi s'a răvărsat mai ales 
“asupra învățământului primar. Dar, în mod in- 
direct, întreaga pedagogie a veacului al 19-lea 
se întemeează pe fundamentele puse de Pesta- 
lozzi. De la el s'au adăpat și Herbart și Froebel, 
de la el a pornit și îngrijirea umană a copiilor 
mărginiți la minte, a nebunilor și a criminalilor, 
subt influența vieții și a ideilor lui s'au întemeiat 
și şcoalele pentru orbi și pentru Surdo-muţi. 
„Şi iarăși, tot la else întorc să învețe astăzi cei 
desgustaţi de dogmatismul spiritelor mărunte ce 
au luat de la Pestalozzi și de la urmașii lui numai 
forma, nu şi sufletul, reducând procederea peda- 
gogică la o uniformitate mecanică ce. omoară 
orice avânt și orice spontaneitate, și în elevi și 
în învățător. . 

- Dacă a fost vre un mare dascăl mai strein de 
"orice tipic, de îngrădirea -în forme pedante, a- 
cela a fost Pestalozzi. Libertate, vieață, căldură,
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aceasta a adus el în școală, și acesta e sufletul 
pedagogiei lui, care nu va pieri niciodată. 

De aceea, nu fără cuvânt numește un peda- 
gog german (Mager) pe Pestalozzi «Kant al pe- 
dagogiei și al didacticei». «Precum orice filosof 
trebue să treacă azi prin Kant, așă trebue să 
treacă orice pedagog prin Pestalozzi». 

Și precum acum vreo 50 de ani, spre a inviă. 
din nou filosofia, s'a dat lozinca: «Îndărăt la Kant», 
aşă astăzi se indreaptă către . învățători și edu- 
catori strigătul: «Îndărăt la Pestalozzi !»*). 

Căci ceea ce cugetă un spirit mare care des- 
chide o cale nouă, e de o vecinică actualitate. 
Ideile lui sânt pururea vii, şi sute de ani tre-- 
bue să treacă, până ce să-și dea toate roadele. 
Abiă în vremea din urmă au început să fie pă- 
trunse mai adânc ideile lui Pestalozzi, în toată 
întinderea lor; pe cugetarea lui se întemeează 
noua «pedagogie socială»; curente nouă în învă-- 
țământ se leagă de încercările și de practica din. 
institutele lui: introducerea lucrului manual, ca o 
parte integrantă din cultura elementară a po- 
porului; metoda cea nouă de învăţare a limbilor 
streine; întemeiarea învățământului geografiei și al 
ştiinţelor naturii pe intuiţia obiectelor reale, în 
natură, la fața locului; lecţiile în aer liber; ex- 
cursiile școlare, ca o parte necesară a învăţă- 
mântului; introducerea sporturilor, a muncii la. 
câmp și în ateliere, pentru tinerii din școalele 
secundare și superioare; libertate pentru elevi 
în alegerea materiilor de învățământ și o gru- 
pare mai puțin rigidă decât cea pe clase și pe 

*) Compră articolul despre Pestalozzi, de Prof. O. Hun- 
ziker, în „Encyclopădisches Handbuch der Pădagogik“ 

„de W. Rein, 2-te Aufl.. Langensalza, Beyer & Sâhne," 
1907, vol. VI, partea a 2-a, pag. 658 şi 660.
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cursuri anuale; respect și interes pentru indivi- 
- dualitatea fie-cărui școlar, mai mult spațiu pen- 

tru aptitudinile personale... 
Și cu toate acestea, ori cât de mare ar fi per- 

sonalitatea lui Pestalozzi, prin cugetarea ce a 
lăsat-o moștenire omenirii, ea crește încă - prin 
cunoașterea: faptelor acestui erou al pedagogiei. 
Vieaţa lui e vieața uneia din cele mai nobile 
făpturi din câte au trecut prin lume. În deosebi 
pentru noi învățătorii de orice treaptă, ea va sta 
de-a-pururi ca cea mai înaltă pildă de jertfă ne- 
curmată pentru un ideal până în ceasul cel de 
pe urmă, de smerenie în ființa sa și de vecinică 
năzuință spre mai bine, de cea mai devotată iu- 
bire de copii și cea mai adâncă iubire de ade- 
văr, în grava însărcinare a conducerii fiilor u- 
nui neam spre o mai bună omenire. Pestalozzi 

„a adus în școală adierea celui mai înalt ideal o- 
menesc; el a-transfigurat cariera de învățător, 
făcând dintr'o meserie un apostolat: și cel mai 
smerit dascăl, care învață pe micii copii scrisul 
și cititul, ca și cel mai înalt profesor, trebue să 
se privească pe sine ca săvârșind aproape o taină 
dumnezeească: ei sânt puși a îngriji, în vederea 
unui ideal al națiunii întregi, de desvoltarea u- 
nor sâmburi de vieață umană care sânt exem- 
plare unice, în aceă înfățișare particulară a fie- 
căruia din ei. Vieaţa lui Pestalozzi spune vecinic 
oricărui învățător, că spre a crește oameni, îna- 
inte de orice știință și de orice metodă, trebue 
să ai inimă, simț de răspundere pentru înalta 
sarcină ce ţi-ai luat, și o concepție mai adâncă 
a menirii vieţii tale, în legătură cu vieața nea- 
mului din care faci parte; să știi nu numai că | 
educația trebue să fie o bunătate continuă, ci și 
că orice învățătură prețueşte foarte puţin, dacă |
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nu'are la temelia ei cultură morală, că orice in- 
“strucție .și educaţie a individului nu are avânt și. 
putere statornică, dacă nu e însoţită de cultura 
spre deplină umanitate a /z/zror claselor unui 
popor şi dacă nu se încălzește de la vieața su- 
fHetului comun al naţiunii. În acest înțeles, întoar- 
cerea la Pestalozzi va. fi pururea un pas spre 
ideal. 

Seplemuric 1909, Bucureşti.
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Lămuriri despre „Leonard şi Ghertrudat, 

La. vieaţa lui “Pestalozzi, am pomenit adesea despre 
«Leonard și Ghertruda» (vezi mai ales pag. III, no-: 
tele de la pag. AXXVIII, XLIV-XLVI, L, LII, pag. LXVII, 
LANIII ş. u. XCIII ş. u., CLXV ş.u. și CLXXXIV). 

Nu e în gândul nostru să dăm aici o analiză a scrierii 
„de faţă, ci să adăogăm numai câteva ştiri la cele spuse 
mai sus. : | 
Cartea e ieșită din experienţa de vieaţă alui Pesta- 

lozzi la Neuhof, în mijlocul țăranilor; el a compus-o cu. 
gândul de a sluji şi pe această cale idealurilor vieţei: 
sale, după ce, prin ruina întreprinderilor 'lui,. îi fusese: 
închisă calea activităţii practice. „Iselin“, zice Pestalozzi 
în paginele consacrate amintirii acestuia, „deşteptă mai: 
întâi în mine gândul că, în situaţia mea, trebue să fi 
făcut experienţe care să-mi dea putinţa de a lucră pen- 
tru poporul de la țară ca scriitor, și:de multe ori stă- 
tusem eu de vorbă cu el despre natura celui mai bun. 
învățământ pentru popor. Încercasem. chiar mai multe 
forme, dar nu mă mulțumise nici una; simţeam că, îna- 
inte de toate, poporul trebue să fie adus la acest lucru: 
să se cunoască mai bine pe sine şi starea sa. Simţeam 
că poporul: nu: are încredere. decât în acela care-l 'cu- 
noaște 'pe el şi toate ale lui, că nu dă ascultare decât 
aceluia care-l iubeşte, și că nu crede-despre nimeni că-l 
iubeşte, decât despre cel ce-i dă în'vreun fel oarecare 
mână de ajutor. Îmi dasem seama, că: numai subt. formă. 
de povestiri şi tablouri poate produce efect orice învă-. 
țătură- pentru popor, şi am socotit.că, punând un te- 
meiu printr'o povestire care să-l intereseze, e cu: pu- 
tință să. pregăteşti poporul, pentru. toate acâle puncte, 
de vedere ce i le poți spune apoi cu' toată simplitatea 
unor regule precise și. sigure; și astfel'se născu în mine 
planul celor “două cărţi pentru popor ale mele“-——adică: 

XIV.
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planul părții 1 din «Leonard și Ghertruda» și al co- 
mentariului ei, «Cristof şi Elsa» *) 

«Am încercat cinci sau șase povestiri [în felul «po- 
veștilor morale» ale lui Marmontel] despre care nu mai 
ştiu nimic -altceva decât că nici una nu mi-a plăcut», : 
zice Pestalozzi în «Cântecul lebedei». «Cea din urmă 
fu Leonard și Ghertruda, a cărei poveste mi-a ve- 
nit subt condeiu, nici eu nu ştiu cum, şi s'a desfăşurat 
de la sine, fâră ca eu să fi avut în minte nici cel mai 
mic plan, sau să mă fi gândit la așă cevâ. Cartea [par- 
tea I] fu gata în câteva săptămâni, fără să mă fi domi- 
rit cum am ajuns să o scriu. Simţeam: prețul ei, dar 
numai: ca un om care simte în somn preţul unei feri-. 
ciri despre care. visează în clipele acelea». 

La început, el socoteă această poveste sfârşită cu par- 
tea ]. In curând însă se simți ispitit a o duce mai de- 
parte, și aşă scrise între anii 1781—1787 şi celelalte trei . 
părți. „Citeşte prietene aceste foi“, zice el în prefața de 
la partea a IV-a, către prietenul căruia i-o închină. «Cu 
ele, sfârşesc idealul meu de conducere a unui sat. Am 
început la căsuţa unei femei apăsate de suferinţă, Şi cu 
tabloul celei mai mari dărăpănări a satului, și sfârșesc 
cu buna lui rândueală. Când am început, patria a spus 
cu glas tare și obștește: icoana căsuţei celei sărace şi 
a ruinei morale a satului adevăr este. Omul de la cârma 
statului ca şi cel de la -coarnele plugului au spus în- 
trun glas: aşă este. Eră icoana experienței mele—eră - 
peste putință să mă fi înșelat. Am mers. atunci mai de- 
parte: m'am urcat până la izvoarele răului. Am vrut nu 
numai să spun: aşă este, ci am încercat să arăt și pen- 
tru ce este așă și ce e de făcut ca să fie altfel...» 

«Scriitorii sânt învățători ai poporului; puterea lor 
întrăţeşte și formează sufletele», zice Pestalozzi, într'o 
scrisoare către Iselin. * 

Prin această carte, care şi până acum e aproape fâră 
pereche în literatura universală, Pestalozzi este într'ade- 
văr un mare «învăţător al poporului». Trăind în mijlo- 
cul țărănimii și îndurând sărăcia ei **), el a ştiut să-i vor- 

  

*) Pestalozzi făceă aceste mărturisiri în anul 1782, când nu pu- 
blicase şi, în parte, nici nu scrisese celelalte trei părţi din <«Leo- 
nard şi Ghertruda»,! : 

**) În anii ce au urmat după închiderea şcoalei lui de 'săraci 
de la Neuhof, ca să poată citi un jurnal; făcea odată pe săptămână
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„bească pe înțeles şi să-i arate calea cea adevărată a înălțării sale. . 
Traducătorul şi-a dat toată osteneala de a păstră și. în textul românesc cât mai mult din înfăţişarea origi- nalului. Limba lui Pestalozzi însă e tot aşă de unică, precum e și personalitatea lui. E peste putință“, zice un scriitor german, „să redeă cinevă într'o limbă streină scrisul lui Pestalozzi, cu întregul său cuprinse, . Traducerea de față cuprinde partea | și a II-a din „Leonard şi Ghertruda“, Ea e făcută după textul edi- ției I a originalului, care e admis azi ca cel definitiv. Notele însemnate cu un P.. sânt “puse de Pestalozzi ” 7” însu-și, la textul original. Celelalte. sânt ale traducăto- ului. 

Desi E Sem 

drumul până la Brugg, iar partea 1 din «Leonard şi Ghertruda» a SCIis-0 printre rândurile unor vechi catastihuri de socoteli, nea- vând cu ce să-şi cumpere hârtie. 
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CUVÂNT ÎNNAINTE. 
  

Cizi:7ori, ” 

dceste pagini siut, în chip de povestire, temelia unei 
încercări de a spune poporului câteva adevăruri de- 
"seamă pentru el, în așă chip, încât să-i între în cap şi 
să-i meargă la înimă*). | 

Am năzuit a întemeiă atât istorisirea de față, cât şi lu- 
crarea de învățătură morală ce va urmă după diusa **), 

"pe o îmitare cât ai conștiincioasă a naturii şi pe sim- 
pla expunere a ceea ce Sa şi împlinit chiar de pe-acunn 
pretutindeni. | 

În cele ce povestesc aici şi pe care, în cea mai mare 
parte, văzubu-le-am şi auzilu-le-am eu însumi în cursul 
mei vieți de muncă, nam ferit cu tot dinadinsul de 
a adăogă cevă, fie măcar propria mea părere, la ceea ce 
am văzut și am auzit că simte, judecă, crede, spune și 
cearcă a face poporul însu-și. 

- 9 „Încercarea“ la care se gândea Pestalozzi, când scrică aceaslă 
prefață, a şi realizat-o curând după aceea, în cartea sa Christof și 
Elsa, apărută în- anul urmălor [1782]. Christof și Elsa, pe care 
Pestalozzi o numeşte „a doua carie a mea pentru fopor“, are într'a- 
devăr ca temelie frima sa „carte pentru pofor“: este un fel de co- .. *: 
mentariu la Leonard şi Ghertruda, sub forma unor convobiri între 
membrii unei gospodării ţărăneşti [tată, inamă, copii, argal şi servi- 
toare], care cilesc împreună în mai multe seri de iarnă primele 27 
de capitole din Leonard și Ghertruda. Sub? această formă, Chris- 
tof şi Elsa este, după capresia Iui Pestalozzi „0 încercare a unei 
cărți de învățătură, de întrebuințat în şcoala reală obştească a orme- 
nirii, camera de locuit“; ca cuprinde o sumă de învățăminte, de ob- 
servări şi de cugelări juste asupra vicții, familiei şi societății. 

"9 Vezi nota precedentă,



Iar acum se va alege la un fel: de-or fi fiind ade- 

vărate observările mele şi de le-oiu fi dând eu aici aşă 

cun le-am priimit şi cum e scopul meu cel mai de pe 

urnă, atunci vor află asculiare la toți aceia care văd 

ei înşi-şi pe fiecare zi pelrecându-se Sub ochii lor lu- 
crurile povestile aci de mine; de-or fi însă neînteme- 
iate, de-or fi fiind opera închipuirilor mele și năluci- 

rea propiilor mele păreri, alunci se vor pierde de azi 

pe ttâne, ca atâtea alle predici de sărbătoare. 

Nu mai zic nimic alicevă, ci doar mai adaos încă 
două consideraţii, ce-mi par nemerite spre a pune în 
lumină principiile mele despre o cuminte îustrucțiune 
populară. | 

Cea d'intâiu este Inată dintro carte a fericitului nos-! 
tru întru pomenire Luther, din a cărui pană izvorăşte în 
orice rând al său iubire de odmeni, cunoaştere a po- 
porului și învățătură pentru norod. Ea glăsueşe astfel: 

„Și priutraceasta Sfânta Scriptură ne vrcă atât de 
mult binele, că nu ne asurzeşte doar cu faplele mari 
ale sfinților, ci ne dă la iveală şi cele mai mici vorbe 
ale lor şi ne desvălueşte astfel temeiul lăuntric al su- 
Petului lor“*). 

Cea de-a doua este dintrun rabin cureu şi Srăeşte 
astfel, după o tâlmăcire latinească.: 

„La neamurile păgâne care lăcuesc de jur împreju- 
rul pământului strămoșesc al lui Avraam erau oameni 
plini de înțelepciune, care nu-şi găseau semeni nici peste 
nouă nări şi nouă țări; aceştia ziseră: Să mergem 
la regi şi la sfelnicii lor şi să-i învăţăm a face po- 
poarele fericite pe pământ. | 

„Și înțelepții purceseră la diuşii şi îuvățară graiul 
casei crailor şi a sfelnicilor lor şi vorbiră cu craii și 
cu Sfelnicii lor în limba lor. 

„Iar craii şi sfetnicii lăudară pe înfelepți și le de- 

) In prefața la Psaltirie.
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ieră lor aur şi mătase şi tămâie, se purtară însă că- 
tre noroade ca și mai nainte. Iar înțelepții fură orbiţi de 
aur şi de mătase şi de tămăie, şi nu mai văzură că 
donimitorii şi sfetnicii lor se poartă neințelepțeşte şi ne- 
buneşte cu toate noroadele de pe pământ. 

„Ci un om din neamul nostru mustră pe înțelepții 
păgânilor, îutinse mâna cerșelorului de la drum, aduse 
în casa sa pe copilul furului şi pe păcătos şi pe cel îxgo- 
uit, dete bună-ziua vameşilor şi ostaşilor şi Samarileni- 
lor, ca fraţilor săi, care sint diilru seminția lui. 

»Și purtările lui, şi sărăcia. hui, “Şi stăruința lui în- 
iru iubirea sa către toți oamenii îi câştigară inima po- 
porului, încât toți se încredeau în el ca în părintele 
loru-şi. Iar când acest om dintru Israil văzi, că toată 
Jumea aveă încredere în el ca în părintele său, învăță pe 
norod în ce stă adevăratul său bine; şi norodul ascultă 
Slasul său, iar domnitorii auziră glasul norodului“. 

Acestea sint spusele rabinului, la care eu nu mai a- 
daug nici un Singur cuvâul. o 

Și acum, dragile mele foi, înnainte de a porii din 
liniştea mea spre locurile unde vâjâe vânturile şi hauc 
furtunile, spre locurile unde pacea nu sălăşlueşte — 

niuinai nu cuvâut încă, iubitele mele foi! Să deâ Dum 
1ezeu, ca acest cuvânt să vă păzească de rele vijelii ! 

Eu nu am nici un amestec în toate certurile oaineni- 
Jor în privința părerilor lor; însă ceea ce-i poate face 

„Cu frica Domnului şi cinstiți şi oameni de cuvânt şi 
de încredere, ceea ce poate aduce iubirea de Dumnezeu 
și iubirea aproapelui în inima lor şi fericire şi bine- 
cuvântare în casa lor, aceasta, mai pre sus de orice 
deosebire de păreri,*să ue fie sădit în îninii tuturor şi 
pentru toți. 

în 25 Finrar 1781. 

AUTORUL



Il... 

Un om bun de pus la rană, care totuşi face pe nevastă şi copii nenorociți foarte, i 

In Bonnal este un zidar; el se numește Leonard, iar femeea lui Ghertruda. Are șapte copii și câș- tigă binișor cu lucrul; are însă păcatul, că se-lasă 
a fi ademenit cam des pe la cârciumă. Când s'a 
așezat la o masă acolo, atunci se poartă ca un smintit; și sînt în satul nostru“) câțiva derbedei ȘI- 
reţi, pișicheri, care numai la asta se gândesc și din 
aceasta .trăesc, să pândească pe cei mai cinstiți . - şi mai naivi și să le scoată paraua din pungă cu orice prilej. Aceștia cunoșteau pe bunul Leonard, și de multe ori la-băutură îl mai îndemnau pe de- asupra și la joc de cărți şi-i răpeau astfel câşti- gul agonisit întru sudoarea frunții sale. Dar tot- 
deauna, când se întâmplă asta seara, Leonard 
se căiă dimineaţa de: ce făcuse; — și i se strân- geâ inima, când vedei că Ghertruda și copiii lui 
n'au pâne, încât tremură, plângeă, plecă ochii în jos și-și ascundeă lacrămile. 

Ghertruda este ceâ mai bună femee din tot sa- 
tul; însă ea și copiii ei, frumoși şi rumeni ca tran- dafirii înfloriți, erau în primejdie de a fi lipsiţi şi despărțiți de tatăl lor, izgoniți din căscioara lor, 

*) Trebue să spun de la început, că toată povestirea o face un moșncag cu vază din Bonnal. P. .



de a cădeă în cea mai adâncă mizerie, fiindcă 
Leonard nu se puteă lăsă de pustiul de vin. 

Ghertruda vedeă primejdia care s'apropiă şi eră 
pătrunsă de aceasta până în adâncul sufletului său. 
Când aduceă iarbă din livedea ei, când luă fân din 
pod, când își puneă laptele în vasele ei curate, — 
ah, la toate, la toate o munceă mereu gândul, 
că livedea lor, pătulul lor de fân şi biata lor co- 
cioabă ar puteă să le fie smulse în curând; iar 
când copiii ei stau împrejurul său și alergau care 
mai de care în brațele ei, atunci durerea sa eră 
şi mai mare și o podideau lacrămile. 

Până acum, ce-i drept, putuse să-și ascundă de 
copii plânsul ei înnăbușit; dar la Paștele trecut, 
în Miercurea din săptămâna mare, când așteptase 
și iar așteptase pe bărbat-su și el tot nu mai veneă 
a casă, durerea o covârși și copiii băgară de seamă 
lacrămile ei. «Ah, mamă,» strigară toți într'un glas, 
«tu plângi!», și se lipiră mai strâns la pieptul ei. 
Teamă și grijă se vedeă în orice mișcare a lor; 
suspinuri de spaimă, o adâncă și desnădăjduită mi- 
rare și plânsete înfundate se auzeau împrejurul 
mamei, și chiar pruncul din braţe arătă o sim- 
țire de durere necunoscută lui până acum. A- 
ceastă privire a lui, cea diintâi privire plină de 
grijă şi de teamă, ochiul lui încremenit, care pen- 
tru întâia oară se uită la dinsa fără suris, aspru 
și înmărmurit și neliniștit, — toâte astea o co- 
pleşiră cu totul. Izbucni întrun plâns cu hohot; 
toţi copiii și pruncul de la sân începură a plânge 
împreună cu mama lor, şi eră o jelanie de mai 
mare groaza, când tocmai intră pe ușă Leonard. 

Ghertruda ședeă cu fața ascunsă în perinele 
de pe pat, nu auzi când se deschise ușa și nu 
văzu pe tată intrând. Nici copiii nu-l băgară de 
seamă; ei vedeau numai pe mama lor, care se tân-
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gucă, şi o cuprinseseră de braţe, de gât și de hai- 
ne. Astfel îi găsi Leonard. 
„Dumnezeu din cer vede lacrămile measerilor 
și pune un capăt jalei lor. 

Ghertruda găsi în lacrămile sale îndurarea lui 
Dumnezeu; mila Domnului aduse pe Leonard să 
vadă priveliștea aceasta, care-i străbăti sufletul, în 
cât începi a tremură din tot trupul, Se făcii galben 
ca ceara la față și de-abiă putu să îngăimeze repede 
și sdrobit: «Doamne, dace e asta!» — Abiă atunci 
îl văzu mama, abiă atunci îl văzură copiii, şi vaetul 
lor incetă. «Mamă, uite tata,» strigară copiii în- 
tr'un glas, și chiar pruncul de la sân nu mai plângea. 
"După cum un puhoiu de apă, ori flacările pus- 

tiitoare, se ostoiază în cele din urmă, tot astfel 
se domolește şi spaima. cea mai crâncenă şi se 
preface în grijă tăcută, gânditoare. 

Ghertruda iubeă pe Leonard, şi când îl vedea 
lângă dinsa se învioră, să fi fost în cea mai adâncă 
jale; și și lui Leonard îi veni acum inima la loc 
din sperietura de la început. 

«Ce înseamnă, Ghertrudă, aceste văitări spăi- 
mântătoare în care te găsesc?» — îi zise el. 

«O, dragul mieu,» răspunse Ghertruda, «griji 
întunecoase îmi cuprind inima, iar când tu nu ești 
acasă, atunci necazurile mă rod şi mai adânc.» 

«Ghertrudă,» răspunse Leonard, «știu de ce 
plângi... păcătosul de mine!» 

Ghertruda depărtă atunci pe copii, iar Leonard 
iși ascunse fața Ja pieptul ei şi nu mai pută grăi 
nici un cuvânt. 

Ghertruda încă tăcă o bucată de vreme și se re- 
zemă gânditoare şi tristă de bărbatul său, care plân- 
geă mereu și oftă și-și frângeă mânile la pieptul ei. 

Insă Ghertruda își adună toate puterile și prinse 
curaj să-i zică și să stăruiască de el, ca de aci în-
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colo să cruțe pe copiii lui de această nenoro- 
cire și mizerie. 

Ghertruda eră evlavioasă și credeă în Dumne- 
zeu, și înnainte de a vorbi se rugă în gând la 
Dumnezeu pentru soțul ei și pentru copiii ei, și 
se vedeă bine că i se ușurase inima îndată. Atunci 
zise:-«Leonard, ai încredere în mila Domnului și 
prinde odată inimă de a te purtă cum trebue.» 

«Ah, Ghertrudă, Ghertrudă1...:», zise Leonard, 
și plângeă și lacrămile îi curgeau șiroae pe obraz. 

«O, dragul mieu, fii cu inimă !», zise Ghertruda, 
«și crede în Tatăl din cer, și o să meargă toate 
iarăși bine. Mă doare în suflet, că te fac să Plângi. 
Dragul mieu, aș vreă din toată inima să-ți ascund 
orice necaz. Tu ştii bine, că alături de tine mă sa- 
tur numai cu pâne și apă, și că de multe ori m'a- 
pucă miezul nopții lucrând cu veselia în inimă — 
pentru tine și pentru copiii miei. Insă, dragul mieu, 
dacă ți-aș tăinui grija ce am, că va trebui poate o- 
dată să mă despart de tine și de copilașii miei, 
atunci n'aș mai fi mama copiilor miei și ție nu 
ți-aş fi soție credincioasă. O, dragă, copiii noștri 
sînt încă plini de recunoștință și de iubire către 
noi; dar dacă noi, Leonard, nu mai sintem pă- 
rinți, atunci toată iubirea și toată bunătatea lor 
de inimă, pe care întemeez cu totul, vor trebui 
să piară fără doar și poate. Și apoi gândeşte-te, 
iubite, gândește-te încă, cum ţi-ar veri, când Ni- 
coară al tău n'ar mai aveă odată casa lui, și ar tre- 
bui să se bage argat la alții, el, care de pe-acuma 
vorbește cu atâta bucurie de libertate și de vatra 
lui; cum i-ar fi, Leonard, când el și toți ceilalți co- 
pilași ai noștri, sărăciți prin greșelile noastre, nu 
ne-ar mai mulțămi odată în inimile lor, ci ar plânge 
din pricina. noastră, a părinţilor lor! Ai puteă tu 
să trăești, Leonard, și să vezi, cum Nicoară al



tău, cum lonă al tău, cum Lizica și Anicuţa ta — 
Doamne, izgoniți din casa părintească! — ar trebui 
să-și caute pânea la masă de streini? Eu aș muri, 
când mi-ar fi dat să văd una ca asta cu ochii miei.» 
Astfel vorbi Ghertruda, și lacrămile îi curgeau și- 
roae pe obraz. 

Și Leonard aşișderea nu plângeă mai puţin. «Ce 
trebue să fac, nenorocitul de mine? Ce pot face? 
Sint și mai ticălos decât știi tu, — Ghertrudă, 
Ghertrudă!» — Apoi tăci iarăși, își frângeă mâ- 
nile și plângea să ți să rupă inima. | 

«O, dragul micu, nu pierde nădejdea în mila 
lui Dumnezeu! Ori ce-ar fi, spune-mi, dragă, spre 
a ne sfătui și a ști ce să facem.» 

2 

0 femee, care în, hotăriri, le îndeplinește, și găsește 
un domn, care are o inimă de părinte. 

«Ah, Ghertrudă, Ghertrudă, mă doare în suflet 
Să-ţi spun toată ticăloșia mea şi să-ți măresc gri- 
jile ce te-apasă; și totuși, trebue să o fac! Sint dator 
lui Hummel, vornicului, încă treizeci de zloți, și ăla e 
un câne, nu e om, faţă de datornicii lui. Ah, de nu 
l-aș fi întâlnit nici odată în viața mea! Când mă 
vede că nu intru în cârciumă la el, mă amenin- 
ță cu secfestrul, și dacă intru, atunci tot câștigul - 
muncii şi sudorii mele se duce în ghiarele lui. Asta, 
Ghertrudă, uite, asta e izvorul nenorocirii noastre.» 

«O, dragă,» zise atunci Ghertruda, «nu vrei tu 
oare să te duci la Arner, stăpânitorul ținutului ? Ştii 
bine, cum vorbesc de el toate văduvele Și toți or- 
fanii! Dragul mieu, eu cred că el ţi-ar dă sfat și o- 
crotire în potriva omului aceluia.» 

«Ghertrudă,» răspunse Leonard, «nu pot, nu
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mă lasă cugetul să fac asta! Ce-aș putea spune cu 
în potriva vornicului, care ar povesti fel de fel de 
lucruri, și e îndrăsneț și șiret, și are sute de tova- 
răşi de hoție și atâtea câi spre a defăimă în faţa 
stăpânirii pe un biet om sărac, încât nici să mai 
afle ascultare!» 

Ghertruaa. Dragă, eu n'am vorbit în viața mea 
cu nici o stăpânire; însă când nevoea și sărăcia 

„mar duce la ea, știu că aş puteă spune adevărul a- 
devărat în potriva ori-cui ar fi. Dragul mieu, nu te 
teme! Gândește-te la mine și la copiii tăi, și du-te! 

«Ah, Ghertrudă,» zise Leonard, «nu pot, — 
nu-mi dă mâna să o fac, — nu sint nevinovat! 
Vornicul o să chieme liniştit tot satul să mărturi- 
sească, că eu sînt un ticălos. Ghertrudă, nu sînt 
nevinovat! Ce să spun eu acolo? Nimeni n'o să 

- îndrăsnească să-i dea în cap și să arate că el m'a 
ademenit la toate. O, Ghertrudă, de-aş puteă, de 
mi-ar fi îngăduit să o fac, aș face-o din toată i- 
nima! Dar, dacă aș face-o și n'aș izbuti, ia gân- 
deşte-te, cum s'ar răsbună atunci vornicul!» A 

Ghertruda. Insă şi dacă taci, el tot te duce la 
pierzanie negreșit. Leonard, gândeşte-te la copiii tăi 
şi du-te! Neliniștea asta din sufletele noastre trebue 
să contenească odată; du-te, — ori mă duc eu! 

Leonard. Ah, Ghertrudă, nu pot! Dacă poți tu, 
Ghertrudă, — ah, Doamne! — dacă poţi tu, a- 

» tunci pleacă repede la Arner și spune-i tot. 
«Da, mă duc,» zise Ghertruda, — şi nu închise 

ochii toată nopticica; însă toată noaptea asta ne- 
dormită se rugă la Dumnezeu și fu din ce în ce 
mai tare și mai hotărită de a se duce la Arner, 
stăpânul satului. - | | 

lar a doua zi des de dimineaţă luă în braţe copila- 
şul, care eră rumen și frumos ca un trandafir înflorit, 
şi merse cale de două ore până la castelul boierului.
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Arner tocmai ședeâ sub teiul lui, la poarta cas- 
telului, când Ghertruda se apropie de dinsul. Elo 
văzii, văzii și copilașul din braţele sale, precum și du- 
rere și suferință și lacrâmi abiă svântate pe fața ei. 

«Ce vrei tu, fata mea? Cine ești tu?» zise el așă 
„de blând, încât ea prinse inimă să vorbească. 

«Eu sint Ghertruda,» zise ea, «femeea zida- 
rului Leonard din Bonnal.» 

«Eşti o femee de ispravă,» zise Arner. «Ți-am 
văzut copiii și mi-au plăcut mai mult decât toți 
din sat; sînt mai bine-crescuţi și mai cuviincioşi 
decât toți ceilalți copii, și par și mai bine hrăniți. 
Și totuși aud că sînteți foarte săraci. Ce te-aduce 

„la mine, fata mea?» 
«O, mărite stăpâne! Bărbatu-miu este dator de 

multă vreme treizeci de zloți vornicului Hummel și 
ăla e un om avan. El îl ademenește la joc de 
cărți şi la fel de fel de risipe; și fiindcă trebue 
să se teamă. de el, bărbatu-miu nici nu îndră- 
snește să ocolească cârciuma lui, deşi mai nu e zi 
de la Dumnezeu să nu-și lase acolo câștigul lui 
și pânea copiilor săi. Mărite stăpâne, avem şapte 
copiii mici; și, fără ajutor și fără sfat în potriva 

” vornicului, e peste putință să nu ajungem la sapă 
de lemn; și știu că vă milostiviți cu văduvele Și 
cu orfanii, și de-aceea am cutezat și eu să vin 
la d-voastră și să vă spun tot păsul nostru. Am - 
adus cu mine toate economiile copiilor, cu gân- 
dul de a le lăsă în păstrarea d-voastră, spre a - 
vă puteă rugă să luați măsuri, ca, până i-om plăti 
datoria, vornicul să nu mai aibă voe dea pune 
sula'n coaste lui bărbatu-miu și a-l tot hărțui.» 

Arner aveă de mult prepus asupra lui Hummel. 
EI văzu îndată temeinicia acestei plângeri și înțe- 
lepciunea rugăminții făcute. Luă o ceașcă de ceaiu 
din fața lui și zise: «Gândesc-că n'ai luat azi ni-
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mic în gură, Ghertrudă; beâ ceaiul ăsta ȘI, uite, 
„dă şi copilașului niţel lapte». 

Ghertruda se roși. Bunătatea aceasta părintea- 
scă o induioșă, încât nu-și puti opri lacrămile. 

lar Arner o puse acum să-i povestească faptele 
vornicului și ale tovarășilor săi și greutăţile și gri- 
jile de-atâția ani, o ascultă cu băgare-de-seamă 
și de-odată o întrebă: «Cum ai putut tu, Gher- 
trudă, în toată ananghia asta, să scapi economiile 
copiilor tăi ?» - A 

Ghertruda răspunse: «A fost greu, ce-i drept, 
stăpâne; dar. mi-eră, nu ştiu: cum, par'că banii 
aceia n'ar fi ai miei, par'că un om pe patul mor- 
ţii mi i-ar fi dat cu limbă de moarte, ca să-i 
păstrez pentru copiii lui. Așă, aproape tocmai aşă 
i-am privit. În vremile de amară strimtorare, când 
trebueă să iau din ei spre a cumpără pâne co- 
piilor, n'aveam liniște, până când nu strângeam: 
iarăși tot atâta cu munca mea de noapte și-i pu- 
neam la loc copiilor.» 

«Eră oare asta cu: putință totdeauna, Gher- 
trudă ?», întrebă Arner. 

«O, stăpâne, când își pune omul cevă în minte 
cu tot dinadinsul, atunci poate face mai mult de- 
cât ai crede; iar Dumnezeu ajută omului, în să- 
răcia cea mai mare, când omul muncește cinstit 
pentru pânea de toate zilele, — ajută mai mult 
decât ați puteă crede și pricepe d-voastră bogații, “ 
mărite stăpâne.» 

Arner eră mișcat până în adâncul inimei de ne- 
vinovăția și de virtutea acestei femei, vreă însă 
să afle mai multe și zise: «Ghertrudă, unde sint 
economiile de care vorbeai ?» : 

Ghertruda puse atunci şapte pacheţele curate 
pe masa lui Arner și la fiecare eră și un bile- 
țel, pe care eră însemnat care al cui e; iar când
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Ghertruda luase cevă din. ele, scrisese pe bilețel 
ce luase, şi tot asemenea când pusese la loc. 

Arner citi toate țidulele cu mare băgare-de- 
seamă. Ghertruda văzi asta și zise,. roșindu-se: 
<Ar fi trebuit să înlătur hârtiuţele acelea, mărite 
stăpâne.» | 

Arner surise și citi mai departe; însă Ghertruda 
stă rușinată şi se vedea că-i bate inima, din pri- 
cina acelor răvașe; căci ea eră sfioasă și sme- 
rită, şi se întristă îndată şi de cea mai mică a- 
parență de deşertăciune. 

Arner văz neliniștea ei că nu-i venise în minte 
“să pună bileţelele la o parte; el simți aceâ în- 
nălțime curată a nevinovăţiei, care se rușinează 
când lumea bagă de seamă virtutea și înțelep- 
ciunea ei, și hotări în sine să arate acestei femei 
mai multă milă decât il rugase și decât speră ea 
însăși, căci cunoscii cât prețuește femeea asta şi 
simți că n'ar găsi la o mie una la fel cu dînsa, 
El adăugă câte cevă la fiecare pacheţel și zise: 
«la îndărăt economiile copiilor, Ghertrudă; iar eu 
pun la o parte din punga mea treizeci de zloți 
pentru vornic, până-i veți plăti. Du-te acum, Gher- 
trudă; mâne tot vin eu.în satul vostru; o să fac 
eu să ai linişte din spre partea lui Hummel.» 

Ghertruda nu puteă vorbi de bucurie; abiă în- 
găimă pe bâlbâite un «Dumnezeu să vă răsplă- 
tească, mărite stăpâne», întrerupt. de suspine. 
Apoi plecă inidărăt spre casă: cu copilașul în braţe 
şi cu mângâerea în inimă. Mergea iute, se rugă la 
Dumnezeu și-i mulțămeă tot drumul cel lung, și 
vărsă lacrămi.de recunoștință şi de speranță, până 
ajunse la căsuţa cei. 

Leonard o văz venind și citi în ochii ei mulță- 
mirea din suflet. « Ai și venit îndărăt?> fi strigă el 
de departe. «Va să zică, ţi-a mers bine la Arner!» 

pi
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«Da de unde aflași ?», zise Ghertruda. 
«Văd de pe fața ta a bună, dragă; tu nu te poți 

preface.» | | 
«Intr'adevăr, asta n'o pot,» zise Ghertruda, «şi 

chiar de aș puteâ-o, nu m'ar lăsă inima să întârziiu 
măcar o clipă de a-ți spune vestea cea bună.» Și 
începu a povesti bărbatului său, ce suflet bun 
de om e Arner, cum a crezut spusele ei și i-a 
făgăduit ajutor; apoi dete copiilor darurile de 
la Arner și sărută pe fiecare mai cu foc și mai 
veselă de cum obicinueă de multă vreme, și le 
zise: «Mamă, rugați-vă la Dumnezeu, în toate zi- 
lele, să-i deă sănătate lui Arner, cum vă rugați 
să-mi deă sănătate mie și tatei. Arner poartă de 
grijă tuturor oamenilor din ţinutul acesta; el vă 
poartă de grijă și vouă; și dacă veți fi cuminţi, in- 
țelegători şi silitori, atunci o să-i fiți dragi și lui, 
cum ne sînteți dragi mie și lui tata.» | 

De atunci înnainte copiii zidarului, când se rv- 
gau lui Dumnezeu dimineaţa și seara pentru ta- 
tăl şi pentru mama lor, se rugau și pentru Ar- 
ner, părintele ținutului. 

Ghertruda și Leonard luară acum hotăriri nouă 
pentru rânduiala casei lor şi pentru îndrumarea co- 
piilor lor spre tot ce e bun, și ziua aceasta fu pen- 
tru dinșii o binecuvântată zi de sărbătoare. Le- 
onard prinse iarăși inimă, iar Ghertruda îi pregăti 
seara o mâncare, care îi plăceă lui; și le eră i- 
nima „plină la amândoi de. ziua de mâine, de a- 
jutorul lui Arner și de bunătatea Părintelui ce- 
resc. Ma 

Arner încă așteptă cu nerăbdare ziua următoare, 
să îndeplinească o faptă ca multe alte mii, pe care 
le săvârșeă spre a dă un preț vieții sale.



Un neom se ivește, 

Și fiindcă chiar în seara aceea veni la dinsul - 
vornicul, spre a întrebă ce porunci îi mai dă, zise 
către el: «O să vin însu-mi mâne la Bonnal; vreau 
să regulez odată cu clădirea bisericii.» Vornicul însă 
răspunse: «Mărite stăpâne, oare are acum vreme zi- 
darul de la curtea Luminăţiei voastre ?» «Nu,» răs- 
punse Arner; «însă în satul tău eun zidar, Leonard, 
căruia aș vreă să-i dau bucuros câștigul acesta. De 
ce nu mi l-ai recomandat până acum nici odată 
pentru vr'o lucrare?» 

Vornicul se înclină adânc şi zise: «Nu mi-a ve- 
nit să recomand pe un zidar sărac pentru clădi- 
rile Măriei voastre.» 

Arner. E om de ispravă, vornice, ca să mă pot 
bizui pe el? i 

Vornicul. Da, Luminăţia voastră se poate în- 
crede în el; e chiar prea curat cu inima. - 
„<Am auzit că ar fi având o femee foarte de 

treabă; nu e cumva vre-o guralivă?» întreba apoi 
Arner, apăsând pe cuvinte, 

«Nu,» zise vornicul, «este într'adevăr o femee 
harnică și tăcută.» 

«Bine,» zise Arner; «să fii mâne la nouă ceasuri 
la biserică; o să ne întâlnim acolo.» 

Vornicul plecă atunci, grozav de vesel de cele 
vorbite;. căci îşi ziceă în sine: «Asta e o nouă 
vacă de muls la staulul micu» — Și se și gândea 
de pe acuma ia vicleniile cu care să smulgă zida- 
rului parălele ce ar puteă câștigă la clădirea asta; 
Și, iuțind pasul, se indreptă spre căsuţa zidarului. - 

Se întunecase de-a binele, când ajunse și băti 
în ușă cu putere.
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Leonard și Ghertruda erau încă la masă și nu 
isprăviseră bine de mâncat. Leonard însă cunoscă 
glasul pizmătărețului vornic, se spăimântă și impin- 
se mâncarea într'un colț. Ghertruda îl imbărbătă să 
nu-i fie teamă și să aibă nădejde în Arner; totuși 
el se făcu galben ca ceara, când deschise ușa vor- : 
nicului. 

Acesta mirosi îndată, ca un câne lacom cina 
ascunsă, se arătă însă foarte prietenos și zise nu- 
mai, rânjind: «Petreceţi bine voi, cum văd; așă 
mai înțeleg și cu să te lipsești de cârciumă; nu-i 
așă, Leonarde ?» 

Acesta plecă ochii în jos și tăcu; însă Ghertruda 
fu mai îndrăsneață și zise: «Da ce vânt l-aduce pe 
domnul vornic pe la noi? Mă prinde grozav mira- 
rea, ca dumnealui să treacă pragul unei case așă 
de sărmane». 

Hummel iși ascunse mânia, zimbi și zise: «E 
drept că nu mă așteptam să găsesc așă de bune 
bucate aici; altminteri m'aș fi abătut poate mai 
des pe la voi.» 

Asta îndârji pe Ghertruda. «Vornice,» îi răspun- 
se ea, <ai mirosit cina noastră și nu ne îngădui nici 

atâta măcar. Ar trebui să-ţi fie ruşine să amărăști 

unui biet om sărac o bucăţică mai bună ce-i place 
şi lui, și pe care poate n'oare detreioriintr'un an.» 

«N'am avut de gând să vă aduc supărare,» ră- 
spunse vornicul, tot surâzând. Puțin însă după 
aceea adăogă cevă mai serios: «Tu ești cam prea 
îndrăsneaţă, Ghertrudă. Asta nu prea le șade bine 
oamenilor săraci; ar trebui să te gândești, că poate 

Şi eu am cevă de râfuit cu voi. Dar dzspre asta nu 
vreau să încep acum. l-am voit totdzauna binele 
lui bărbat-tu și, când pot să-l ajut cu cevă, o fac. 
bucuros. Despre asta pot aduce probe.» 

Ghertruda. Vorpice; nu e zi de la Dumnezeu, în 
d 
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care bărbatu-miu să nu fie ademenit în cârciuma ta 
la cărți și la băutură, și atunci eu trebue să îndur 
acasă cu copiii mici toate chinurile sărăciei. Asta e 
binele cu care ne putem lăudă din spre partea ta.» 

Hummel. Tu mă. nedreptăţești, Ghertrudă. E 
„adevărat, bărbat-tu e cam ușuratec; i-am spus-o 
și eu de multe ori; însă, pentru Dumnezeu, în câr- 
ciuma mea trebue să dau de mâncare și băutură 
ori cui cere. Asta o face ori şi cine. 

Ghertruda. Da, însă nu ori şi cine amenință cu 
secfestrul pe un biet sărac, când nu-și mărește 
datoria încă odată pe atâta, pe fiecare an. 

Ei, acum vornicul nu se mai putu stăpâni. Se 
răsti oțărit la Leonard: «De-ăștia mi-ai fost, chir Le- 
onarde! Să vorbești tu așă cevă despre mine? Ba 
mai trebue încă să aud și în față, cum niște netreb- 
nici ca voi vor să-mi piardă mie, om bătrân, cins- 
tea și bunul nume? Nu m'am socotit cu tine la fie- 
care dată înnaintea juraților satului ? Noroc că chi- 
tanțele tale sînt toate la mine și.le am frumușel 
la mână. Vei fi vrând poate chiar să tăgăduești 
datoria, L.eonarde ?> . a 

«Nu e câtuși de puţin vorba de asta,» zise Le- 
onard; «Ghertruda caută numai să nu mai fac alte 
datorii de-aici încolo.» 

Vornicul se răsgândi iarăși, domoli glasul și 
zise: «In cele din urmă asta nu e rău de loc; to- 
tuși tu ești bărbatul; ea n'o fi vrând doar să te 
pue supt epitropie.» - 

Ghertruda. Câtuşi de puțin, vornice. Aș vreâ 
din toată inima să-l scot de supt epitropia la 
care s'a băgat; și epitropia asta e catastiful tău 
și chitanțele lui ale frumoase. 

Flummel. N'are decât să-mi plătească, și a scăpat 
la minut de subt această epitropie, cum îi zici tu. 

Ghertruda. Asta-atiprida-e face,. vezi bine, p NYU u ui Pa , 

Leonard şi Ghertruda. € CETRALA UAHEST ie 4 2, 
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dacă n'ar mai fi ispitit să facă mereu alte datorii. 
Hummel. Eşti cam ţanţoşă, Ghertrudă; o să ve- 

dem noi. Nu-i așă, Ghertrudă, tu vrei mai bine să 
petreci acasă singură cu bărbat-tu, decât să-i în- 
gădui un pahar de vin la mine? 

Ghertruda. Eşti un nemernic, vornice; însă vor- 
bele tale nu mă ating. 

Hummel nu puteă să înghită mai departe ase- 
menea cuvinte. El simţi că trebue să se fi întâm- 
plat cevă, care o face așă de îndrăsneață pe a- 
ceastă femee; de aceea se gândi că nu eră bine 
să-și verse acum tot necazul, și-și luă bună-seara. 

«Mai ai să ne spui cevă ?» zise Ghertruda. 
«Nimic, dacă e vorba peasta,» răspunse Hummel. 
«Cum, dacă e vorba pe asta?» răspunse Ghertru- 

da surizând, și-l privi ţintă în ochi. 
-.. Asta îl zăpăci pe vornic și mai mult, încât nu 
știă cum să o mai întoarcă acum. Plecă, şi mor- 
măiă singur, scoborind scara: «Ce-o mai fi însem- 
nând oare și asta!» 

Lui Leonard nu prea-i veneă bine în toată ata- 
cerea asta, însă vornicului şi mai puțin. 

4. 
- 

E cu semenii lui, și atunci cunoști pe pehlivani. - 

Acum eră aproape de miezul nopții, și totuşi, 

cum ajunse acasă, trimese îndată la doi dintre veci- 
nii lui Leonard să vină la el numai-decât. Aceștia 

erau culcați de mult, când mână el după dinșii; 
totuşi nu stătură un minut la îndoială, să vină, ori 

nu. Se sculară din așternut și porniră spre el prin 
întunerecul nopții. 
Hummel îi luă la intrebare despre tot ce au făcut 

Leonard şi Ghertruda. de câteva zile încoace. De- 
oare-ce însă ei nu știeau să-i spună îndată cevă
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care să-l lumineze, își descărcă pe ei toată furia: 
«Câni ce sinteți! Ori ce-ar vrea cinevă de la 

voi, nu sinteți buni de nici o ispravă. Atunci 
la ce să tot fiu eu mereu ' caraghiozul vostru ? 
Când voi furați care întregi de lemne din pă- 
dure, atunci eu trebue să nu știu nimic; când 
paşteți vitele în izlazul boeresc și rupeți toate 
gardurile, atunci eu trebue să închid ochii. Tu, 
Buller, ca epitrop de orfani, ai sfeterisit peste o 
treime din venitul lor, — şi eu am tăcut. Crezi 
tu, că mi-ai închis gura cu fărâma aea de fân mu- 
cezit ce mi-ai dat? Fapta ta nu s'a prescris încă. 
Şi tu, Kriiel, jumătate din livedea ta e a copi- 
ilor lui frate-tu. Tu, hoț bătrân, ce am eu de 
la tine,-ca 'să nu te dau pe mâna calăului, pre- 
cum meriţi?> | 

Aceste cuvinte le băgă frica 'n oase. «Ce putem 
face noi, jupân vornice? Nici ziua, nici noaptea 
nu pregetâăm a îndeplini ceea ce ne poruncești.» 

«Câni ce sînteți! Nu puteți nimic! Nu știți ni- 
mic! Îmi vine să crăp de mânie. Trebue să știu 
cu orice preţ, ce-a avut săptămâna asta neamul 
de calici al zidarului, ce s'ascunde îndărătul aces- 
tei rățoeli». Vornicul turbă de mânie. 

In vremea asta Kriiel își aduse aminte. «Stai, 
cred că eu pot să-ţi ajut cu cevă; acușica imi 
veni in minte. Ghertruda a fost azi până la prânz 

“afară din sat, iar astă seară Lizica ei a vorbit la 
fântână foarte mult de bine despre boierul nostru. 
Pe-semne că Ghertruda a fost la castel. Ieri seară 
eră un urlet grozav în casa lor, însă nimeni nu 
știe de ce; azi însă sînt cu toţii așă de veseli, 
cum nu i-am văzut de multă vreme». 

Vornicul eră acum încredințat, că Ghertruda 
a fost la castel. Mânie și neliniște clocoteau a-- 
cum și mai puternic în sufletul său. Injurături gro-..
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zave îi eșau din gură, cu vorbe de ocară suduiă 
pe Arner, care dă ascultare la toți golanii, și 
se jură că o să facă pe Leonord și pe Gher- 
truda să simtă bine răsbunarea sa. . «Insă un cu- 
vânt să nu vă iasă din gură, auzitu-m'ați? Vreau 
să mă arăt prietenos cu mișeii aceștia, până când 
o veni vremea. Iscodiţi cu stăruință tot ce fac ei 
și daţi-mi de veste de toate; o să fiu omul vo- 
stru, la vreme de nevoe». 

Luă apoi pe Buller la o parte și-i zise: «Nu știi 
tu oare nimic despre hamurile alea furate? Te-a 
văzut cineva alaltăieri trecând granița cu un asin 
încărcat; oare ce duceai pe €l?» 

Buller îngălbeni de spaimă: «Eu.. Eu.. duceam...» 
«Ei, ei!» grăi vornicul, «fi-mi credincios; sint o- 

mul tău, ori când va cere trebuinţa.» 
Cei doi țărani plecară. Eră însă aproape de 

ziuă, și Hummel se suci și se învârti încă un ceas 
în pătul său, când pe-o parte, când pe alta, sta 
cu ochii deschiși, se gândeă cum să se răsbune, 
ațipeă apoi câte niţel și tresăreă, scrâșnind: săl- 
batec din dinţi și izbind scândurile cu picioare- 
le; se frământă astfel, până când se lumină de ziuă 
și se sculă din pat. Se hotări atunci să mai vadă 
încă odată pe Leonard, să-și stăpânească furia și 
să-i spună că l-a recomandat lui Arner pentru clă- 
direa bisericei. Iși adună toate puterile spre prefă- 
cătorie și porni spre al de Leonard. 

Ghertruda și Leonard dormiseră noaptea asta 
mai liniștit de cum li se întâmplă de multă vreme, 
iar dimineața se rugară la Dumnezeu să le bine- 
cuvinteze ziua de azi. Aveau nădejde, că bunul 
Arner o să le ajute în curând, și această speranță le 
aduseşe în suflet linişte și o seninătate neobicinuită. 

Astfel îi găsi Hummel. EI își dădu seamă de acea- 
sta și mânia lui se aprinse și mai mult, parcă-l muș-
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case satana de inimă; dar se stăpâni, le dete bună- 
dimineața prietenește și zise: « Leonard, ieri am fost 
amândoi cam neprietenoși unul cu altul; nu e bine 
să fie așă. Am să-ți spun acum o veste bună. Am 
fost ieri pe la boierul nostru; venise vorba de du- 
ratul bisericei, și m'a întrebat atunci și despre tine. 
Eu i-am spus, că tu ai putea-o face foarte bine, şi 
cred că o să ţi-o și deă ţie. Vezi, așă se ajută 
om cu om; nu trebue să te lași nici odată să-ți 
sară țandăra așă pentru te-miri-ce». 

Leonard. Dar am auzit, că ar fi și făcut toc- - 
meala cu zidarul de la curte; asta ai spus-o chiar 
d-ta obștei satului, de mult. 
Hummel. Aşă am crezut și eu, dar nu-i ade- 

vărat. Zidarul boieresc a făcut numai socoteala, la 
cât s'ar urcă cheltuelile; și poți să-ţi închipui, că 
nu S'a uitat el pe sine. Dacă tu capeţi clădirea după 
socoteala făcută de el, atunci ai să te umpli de 
bani. Acuma vezi tu singur, Leonard, dacă nu-ți 
vreau eu binele. , 

Leonard, covârșit de speranța clădirii, mulțămi 
din inimă vornicului; Ghertruda însă văzir cum 
Hummel eră verde la față de mânie înnăbușită, și 
cum îndărătul surisului său zăceă ascunsă o furie 
învierșunată, şi de aceea nu se buctiră de loc. In 
vremea asta vornicul plecă și zise încă din mers: 
«Peste un ceas va veni Arner». Atunci fetița lui 
Leonard, Liza, care sta lângă tată-su, zise de colo 
“câtre vornic:. «Da noi știm asta de ieri». 

Hummel tresări la vorbele acestea, dar se făcii 
că nu le-a auzit; iar Ghertruda, care vedeă bine 
că vornicul şi-a pus ochii pe banii ce i-ar câștigă 
Leonard la clădirea bisericei, eră foarte turburată 
din pricina asta.
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5. 

Își găsește stăpânul. 

Pe când se petreceau acestea, sosi și Arner în 
curtea bisericei și multă lume din sat se strânse 
împrejurul său, spre a vedeă pe bunul lor stăpân. 

«Dar voi n'aveţi nici o treabă pe-acasă, ori e 
zi de sărbătoare astăzi, de aveți toți vreme să vă 
învârtiți pe-aici ?» zise vornicul la câțiva ce steteau 
prea aproape de el; căci el se fereă totdeauna 
să audă cinevă ce i se porunceă. 

Însă Arner prinse de veste și zise tare: «Vorni- 
ce, îmi face plăcere să rămână aici copiii miei și 
să audă ei înși-și ce am hotărit cu clădirea bise- 
ricei. De ce-i alungi?» 

Până la pământ se plecă Hummel în fața lui și 
strigă îndată către țărani: «Veniţi iar încoace; 
Luminăţia sa binevoește să vă îndure pe lângă 
sine». 

Arner. Ai văzut tu prețuirea cheltuelilor pentru 
biserică ? 

Vornicul. Da, mărite stăpâne. 
Arner. Crezi tu, că Leonard ar puteă face zi- 

direa bine și trainic, cu acest preț? 
«Da, mărite stăpâne,» răspunse vornicul tare; 

și foarte încet adăugă: «Cred chiar, că ar putea-o 
luă și mai eftin încă, de-vreme-ce lăcuește în sat». 

Arner însă răspunse tare, în auzul tuturor: «Atât 
cât ar fi trebuit să dau zidarului castelului, tot a- 
tâta îi dau şi acestuia. Trimete să-l chieme şi în- 
grijeşte ca tot ce eră să i se deă zidarului curții 
din pădure şi din magazii, să i se deă și acestuia». 

Leonard tocmai plecase în susul satului, cu câ- 
teva minute înnainte de a trimete Arner după el, 
şi Ghertruda se hotări pe loc să se ducă ea însă-și
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cu omul care venise, și să-i destăinuiască lui Ar- 
ner grijile ei. 
„Când vornicul văzi că cu trimisul vine Gher- 

truda, iar nu Leonard, se îngălbeni ca ceara. 
Arner băgă de seamă aceasta și-l întrebă: «Dar 

ce ai, domnule vornic?» 
Vornicul. Nimic, mărite stăpâne, nimic; doar. 

că n'am dormit bine azi-noapte. 
«Se şi vede după față,» zise Arner și îl privi 

drept în ochi, care-i erau roşii; se întoarse apoi 
către Ghertruda, o salută prietenos și zise: «Nu-i 
acasă bărbat-tu? Nu face însă nimic; să-i spui 
numai să vină pe la mine. Vreau să-i încredințez 
lui, clădirea bisericei.» 

Ghertruda stăti o leacă fâră a scoate un cu- 
vânt, și par'că i se încleștase fălcile, în fața atâ- 
tor oameni. 

Arner. De ce nu vorbeşti, Ghertrudă? Vreau 
să dau bărbatului tâu clădirea, așă cum ar fi 
luat-o zidarul curții. Asta ar trebui să te bu- 
cure, Ghertrudă. | 

Ghertruda își venise în fire și grăi acum: «Mă- 
rite stăpâne, biserica e așă de aproape de câr- 
ciumă !» 

Toată lumea începi a râde, și fiindcă cei mai 
mulți voiau să-și ascundă râsul din faţa vornicului, 
se întoarseră cu fața tocmai către Arner. Insă vor- 
nicul, care văzuse bine că acesta a observat totul, 
se sculă în sus întăritat, veni în faţa Ghertrudei și 
zise: «Ce ai tu de spus în potriva cârciumii mele?» 

Arner însă îi curmă repede vorba: «Au te pri- 
vesc pe tine cuvintele acestea, vornice, de te 
amesteci în vorbă?» Apoi se întoarse iarăși spre 
Ghertruda şi zise: «Ce însemnează aceasta ? De ce 
zici că biserica e prea aproape de cârciumă 25 

Ghertruda. Mărite stăpâne, bărbatu-miu e lesne



24 

de ademenit la băutură, și dac'o fi să lucreze- 
în fiecare zi așă de-aproape de cârciumă — ah, 
Doamne, Doamne! — mi-e teamă, că nu va aveă 
destulă tărie de suflet să se împotrivească ispitei. 

Arner. Oare nu poate bărbat-tu nici-de-cum să 
ocolească cârciuma, dacă îi e așă de primejdioasă? 

Ghertruda. Nlărite stăpâne, la muncă se încăl- 
zește omul și îi e sete des; și atunci, dacă în fața 
lui e o ceată de beţivani, care îl ispitește mereu 
și în tot felul, ba cu vorbă bună, ba cu batjocură, ba 
cu aldămașuri și cu prinsori, — Doamne, Dumneze-- 
ule, cum o să se mai poată impotrivi! Şi dacă băr- 
batu-miu mai face iar datorie, ori cât de puţină, a- 
tunci e legat de mâni și de picioare. Mărite stă- 
pâne, dacă ați ști, cum o'singură seară petrecută 
în asemenea case poate prinde pe niște oameni să- 
raci în jug și în' lațuri, din care le e aproape 
peste putință a se mai smuci vreodată! 

/rner. O știu Ghertrudă, și sînt revoltat des- 
pre ce mi-ai spus ieri. Chiar acum, în fața ta și 

a oamenilor acestora, vreau să-ți arăt, că eu nu 

vreau să las pe oamenii sărmani a fi apăsaţi şi o- 
bijduiți». 

Indată se întoarse spre vornic și-i zise răspicat 
și cu o privire care te înghieță până la oase: «Vor- 
nice, e adevărat că oamenii săraci sint asupriți, 
ademeniţi și încărcaţi la: socoteală în casa ta ?» 

„ Zăpăcit și galben ca turta de ceară răspunse vor- 
nicul: «În viața mea, mărite stăpâne, nu mi s'a 'n- 
tâmplat așă cevă, și cât oiu trăi și oiu fi vornic...» și 
înghite în sec, și-și șterge sudoarea de pe frunte, tu- 
șește, scuipă, începe din nou, — să-i plângi de milă! 

Arner. Eşti turburat, vornice; întrebarea e sim- 
plă: E adevărat că tu strimtorezi. pe-oamenii să- 
raci, că-i zăpăcești și le întinzi în cârciuma ta curse, 
care aduc nenorocirea în gospodăriile lor?
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Vornicul. Nu, fireşte că nu, mărite stăpâne. Asta 
e răsplata, când faci bine la calici. Ar fi trebuit să 
mă aștept eu mai dinainte la una ca asta; astfel 

Îți mulțămesc în totdeauna becisnicii ăștia, în loc 
să-ți plătească datoriile. i 

Arner. Nu duce nici o grijă în privința plății; 
întrebarea e acum, dacă această femee minte. 

Vornicul. Da, negreșit, mărite stăpâne; o s'o 
dovedesc de-o mie de ori. Sa 
mer. E de ajuus s'o dovedești numai odată; 

dar bagă de seamă, vornice! Mi-ai spus ieri, că 
Ghertruda este o femee cum-se-cade, liniștită, har- 
nică și câtuși de puţin flecară. 

«Nu ştiu,'eu... eu... mi-aduc ami.... M'aţi... eu 
am ți... eu am ținut-o.:. de femee cum-se-cade,» 
zise vornicul, răsuflând din greu. | 

Arner. Eşti așă de turburbat, vornice, incât acum 
nu poate vorbi cinevă cu tine; e mai bine, să întreb 
de-a-dreptul pe oamenii aceștia care sînt de față. 

Și se și întoarse către doi oameni bătrâni, care 
steteau -acolo tăcuți, atenți și serioși, și le zise: «E 
adevărat, oameni buni, sint oamenii așă de năpăs- 
tuiți și de ademeniţi la rău în cârciuma voastră ?» 

. Bătrânii se uitară unul la altul și nu deschi- 
seră gura; dar Arner îi îndemnă cu blândeţe: «Nu 
vă fie teamă; spuneți-mi pe faţă adevărul curat!» 
-«E mai mult decât adevărat, cucoane. Dar cum 

o să ne plângem noi, niște oameni sărmani, în 
potriva vornicului ?», zise în sfirșit cel mai în vâr- 
stă, dar totuși așă de încet, încât numai Arner pu- 
teă pricepe ce spune. ! | 

«Mi-e de ajuns atâta, moșule,» zise Arner, şi se 
întoarse iarăși Către vornic: «Ce-i drept, n'am ve- 
nit acum aici spre a cercetă această plângere; însă 
cată să știi, că eu vreau să fiu sigur că nici un 
sărac de pe moșia mea nu va fi obijduit; şi de mult:



mă gândeam eu, că vornicul niciodată n'ar trebui 
să fie și cârciumar. Vreau însă să amân aceasta 
până Luni.— Ghertrudo, spune lui bărbat-tu să 
vină pe la mine, iar tu fii liniștită acum în pri- 
vința lui, din spre partea primejdiilor cârciumei.» 

Apoi Arner se mai ocupă de alte afaceri și 
după ce le isprăvi, porni la pădurea din apropiere; 
se înserase bine, când intră cu trăsura în cur- 
tea castelului. Și vornicul, care trebuise să-l în- 
soțească în pădure, se întoarse acasă în satul său 
abiă pe înnoptate. 

Când se apropit de casa lui, și nu văzu nici 
o lumină în cârciumă și nu auzi nici o voce ome- 
nească înnăuntru, nu-i mirosi a bine; căci altmin- 
teri cârciuma eră plină în toate serile, toate fe- 
restrele erau înveselite de luminile ce se aflau 
pe. mese, și gălăgia celor ce beau răsună așă de 
bine în tăcerea nopții, încât o auzeai tocmai din 
josul satului, de și strada este lungă*) și casa: 
vornicului e așezată tocmai în capătul de sus al 
satului. | 

Vornicul se speri€ foarte de această liniște ne- 
obișnuită. Deschise ușa ca o vijelie şi zise: «Ce e 
asta, ce însemnează asta, că nu e nici un om aici ?» 

Femeea lui se văită într'un colț: «Ah, bărbate, 
bine că ai venit! Doamne sfinte, ce nenorocire s'a 
întâmplat? In sat toți dușmanii tăi bat în pinteni 
de bucurie și nimeni nu mai îndrăsnește să beâ mă- 
car un pahar de vin la noi. Toată lumea vorbește, 
că tu ai fost pornit din pădure la Arnburg. 

Ca un mistreț, care sforăe în lațul ce-l ține 
prins, deschide gura, rostogoleşte ochii, și grohăe 
furios, astfel fierbeă acum Hummel, trânteă și ples- 
neă, se gândeă cum să-și răsbune pe Arner și eră 

*) Satele germane sînt astfel alcătuite de obiceiu, că toate casele 
sint aşezate pe aceeași linic, încât multe n'au decât o singură uliţă.
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turbat în potriva acestui suflet nobil. Și numai ce | 
începu a vorbi singur: «Dacă merge treaba așă, . 
atunci s'a isprăvit cu toate drepturile din strămoși. 
EI vreă să-mi răpească mie dreptul de a ține câr- 
ciumă și să deschidă el singur cârciumă la castel. 
De când lumea și pământul, toți vornicii au ținut 
Și cârciumă; toate afacerile au trecut prin mânile 
noastre. Ăsta aleargă acum el insu-și pretutinde- 
nea și oprește în drum și un purice, și stă de vorbă 
cu el, ca un dascăl de sat; de aceea acum ori-ce 
băețandru stă țanțoș în fața judelui și zice că el 
poate vorbi de-a dreptul cu Arner. In felul ăsta n'o 
să mai aibă oamenii nici o frică de judecată, iar noi 
o să stăm și să tăcem ca niște netrebnici, de-oare- 
ce el ne vatămă și ne știrbeşte toate drepturile 
noastre străbune.» 

Asttel răstâlmăceă în sine hoțomanul bătrân 
faptele bune și înțelepte ale nobilului boier, ră- 
suflă din greu și se gândeă cum să se răsbune, 
până îl cuprinse somnul. 

6. 

Yozoave de țărani adevărate. 

A doua zi însă se-sculă de dimineaţă și începu 
a cântă și a flueră la fereastră, ca să creadă lu- 
mea, că lui nu-i pasă de loc de ce s'a întâmplat 
ieri. Insă Fritz, vecinul său, îi strigă peste uliţă: 
«Ai mușterii aşă de dimineață, vornice, de eşti 
aşă de vesel?», și râdeă în sine. 

«O. să vină ei, Fritz. Ştii, vorba ăluia: Nu 
fac toate muștele miere» zise vornicul Și scoase 
paharul de rachiu pe fereastra deschisă și stri- 
gă: «Nu „vrei să ciocnim un păhăruț împreună, 
Fritz ?»
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«E prea de dimineață pentru mine,» răspunse 
-. Fritz; «vreau să aștept până s'o strânge lume mai 

multă la tine.» 
«Tot vulpoiul ăl bătrân ai rămas!», zise vorni- 

cul; «insă crede-mă, gluma de ieri n'o să se ispră- 
vească așă de rău, cum ai crede. Cât de sus să 
sboare o pasăre, tot se lasă ea jos odată Ș'odată.> 

«Nu știu,» răspunse Fritz; «pasărea la care mă 
„gândesc eu, de mult nu s'a mai lăsat jos; însă 
poate nu vorbim amândoi de aceeași pasăre. Nu 
vii să îmbucăm cevă, vornice? Mă chiamă la gus- 
tarea de dimineață.» Și zicând acestea, închise 
fereastra. 

«Da scurt mi-o mai tăi€ ăsta!», bombâni vor- 
nicul către sine, și clăti din cap, de-i tremură 
părul și obrajii. «Cred că o să am o muncă 
îndrăcită, până când să uite lumea afurisita de 
istorie de ieri.» Astfel vorbea în sine, umplă pa- 
harul, bău și zise apoi: «Curaj, vornice! Multe se 
schimbă cu vremea! Astăzi e Sâmbătă: se duc 
mocofanii la tuns. Mă duc și eu la bărbier; a- 
colo, la un pahar de vin, o să vedem cum merg 
lucrurile. Țăranii îmi cred totdeauna mai lesne 
zece de ale mele decât una a preutului.» 

Astfel vorbeă vornicul singur, apoi zise neves- 
ti-si: «Umple-mi punga cu tutun, dar nu cu de-al 
mieu, ci cu de-ăla mai prostul; e bun și ăla pen- 
tru mocârțanii miei. Şi dacă vine băiatul bărbi- 
erului să ia vin, dă-i din cel botezat de trei ori 
cu apă și pune la fiecare ocă câte o jumăta- 
te de pahar de rachiu.» Apoi plecă; însă de-abiă 
făcuse câțiva pași în stradă și numai ce se răsgândi, 
se întoarse îndărăt și zise nevesti-si: «S'ar puteă 
să beă la masă cu noi și vr'unul mai al dracului; 
trebue să fiu cu ochii în patru; trimete-mi din apa 
a gălbue mai bine, dacă oiu trimete vorbă să-mi
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_ dai vin de La Câte: şi vino chiar tu cu ea.» După 
aceasta plecă din nou; însă înainte de a ajunge 
la bărbier, se întâlni la teiul din fața şcoalei cu 
Nickel Spitz și cu loggli Rubel. 

«Da încotro în sus, în haine de sărbătoare, ju- 
pân vornice?», întrebă Nickel Spitz. 

Vornicul. Vreau să-mi dau şi eu barba jos. 
Wickel. Dar ce minune, să ai tu vreme de asta 

chiar Sâmbătă dimineața! 
Vornicul. E adevărat; peste an n'am obiceiul 

ăsta. - 
Nickel. Nu, de când te-am pomenit, te știeam' 

că vii totdeauna Dumineca la bărbier, în timpul 
predicei de dimineaţă. | 

Vornicul. Da, de vr'o două ori. 
ickel. Da, de vr'o două ori, ale din urmă! 

De când preutul a-pus să-ți gonească cânele din 
curtea bisericei, nu te mai prinde -pe la biserică, ' 

Vornicul. Ești un nerod, Nickel, dacă poți vorbi 
așă cevă. Dac'ar stă omul să țină minte toate...! 
Istoria cu cânele am uitat-o de mult. 
„Nickel. Eu nu m'aș culcă pe urechea aea, dacă. 
aș fi în locul preutului. 

Vornicul. Nu ştii ce vorbeşti, Nickel; de ce 
nu, adică? Dar, hai” să intrăm la bărbier; poate 
o dă cinevă vr'un aldămaș, ori o fi altcevă să ne: 
mai treacă vremea. 

Nickel. l-ai arătă tu bărbierului, dac'ar lăsă să. 
se beă aldămașuri în prăvălia lui*), 

Vornicul. Nu-s nici pe jumătate așă de'intere-. 
sat, cum crezi tu; ci-că o să-mi ia de tot dreptul 
de a țineă cârciumă; însă, Nickel, mai va pân'a- 
colo. Al care vreă asta mai are mult de furcă cu. 
mine, până să-și ajungă scopul. 

*) Vornicul, fiind şi cârciumar, nu dedeă voe să se beă vin în. 
altă parte decât la el, la nici un prilej. P. : 
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Nickel. Cred şi eu; totuși gândesc-că nu prea-ţi 
vine la socoteală, că tânărul nostru boier a cam 
schimbat crezul lui bunicu-su. 

Vornicul. Da, ce-i drept, nu mai e în toate 
de credința lui bunicu-su. | 

Nickel. Eu mai că m'aș prinde, că în nimic Și 
în nici unul din cele douăsprezece articole nu se 
mai potrivește în cred nță cu bătrânul. 

Vornicul. Se prea poate; însă bătrânul, așă 
cum eră el, eră un om şi jumătate. | | 

Wickel. Ba bine că nu. Primul articol al cre- 
"zului său glăsuiă: Cred în tine, vornicul mieu. 

Vornicul. Asta are haz; dar al doilea cum glă- 
suiă? 

Acel. Acuma chiar nu-mi aduc bine aminte. 
Mi se pare, că glăsuiă: Afară de tine, vornice, 
nu mai cred nici un cuvânt de la nimeni. 

Vornicul. Păcat că nu te-ai făcut preut, Nic- 
kel! Nu numai că ai fi lămurit bine catechismul, 
ci ai fi și fâcut altul. 

Wickel. Ba asta nu m'ar fi lăsat ăi mari s'o 
fac. Dar dac'aș puteă-o face, atunci l-aș întocmi 
așă de lămurit și pe înţelesul tuturor, în cât co- 
piii” l-ar pricepe şi fâră preut*) și atunci firește 
că n'ar mai fi de nici o trebuinţă. Ă 

Vornicul. Să rămânem la ce-am apucat din pă- 
rinți, Nickel. Și cu catechismul e ca și cu altele: 
niciodată nu vine cevă mai bun după el. 

Michel. Asta e așă, o vorbă, care uneori e a- 
devărată, alteori nu; pentru tine, pe cât se vede, 
proverbul se potrivește față cu boierul ăl nou: 

Vornicul. O să se potrivească și mai bine pen- 
tru alții, dacă veți sta cu mâinele'n sân. Despre 
partea mea, eu nu mă prăpădesc cu firea des- 

  

*) In ţările protestante preoții învaţă pe copii catechismul,



pre boierul ăsta nou; toată fiara își are lupul ei. 
Nickel. Asta aşă e; totuși vremea ta a bună 

sa dus pe lumea ailaltă vara trecută*). | 
Vornicul. Nickel, eu cel puţin tot am avut-o 

odată; să o caute acum și alții. 
Nickel. Asta e adevărat, ai avut-o; și a fost 

bună, nu glumă; dar cum ar fi putut fi altfel, dacă 
aveai la mână ca datornici pe grămătic, pe vă- 
tășel și pe nămesnic? | 

Vornicul. Asta mi-o scornise lumea; dar nu eră 
adevărat. | 

Nickel. Cum îţi vine să zici una ca asta? Ştie 
doar. o lume, că cu doi dintre ei ai avut chiar 
ceartă în vileag, că nu vreau să-ți deă banii în- 
dărăt.. 

Vornicul. Mă, da multe mai știi tu! 
Vickel. Ba mai știu și altele încă. Ştiu, de pildă, - 

cum ai umblat cu înșelătorii, când te-ai judecat 
cu tatăl lui Rudi, și cum te-am găsit eu șezând pe 
brânci la fereastra lui Rudi, pitulat în pae lângă 
coteţul cânilor, când advocatul lui Rudi eră la 
el. Până la două ore din noapte ai stat-acolo 
lungit și ai tras cu urechea, la ce vorbeau ei în 
casă. Eram tocmai de caraulă în noaptea acea, — 
și o săptămână încheiată am avut băutură pe ve- 
Tesie la tine, ca să tac din gură. i 

Vornicul. Eşti un mare mincinos, dacă spui asta. 
Nu e nimic adevărat din'tot ce spui tu, și aș vreă 
să mi te văd ce ai face, când ar fi să le dovedeşti. 

WVickel. De dovedit nu e vorba acum; insă că 
e adevărat, asta o ştii tu prea bine. 

Vornicul. Imi pare bine, că-ți iei vorba 'ndărăt. 
“AWickel. Diavolul te-a învățat să tragi cu ure- 
  

*) Vara trecută fusese înmormântat bunicul lui Arner. Tată-su 
murise cu mulți ani mai nainte într'o bătălie, în armata pru- 
siană. P. . . .



chea ascuns în paie,. în puterea nopții. Auziseşi 
toată vorba lor, și ţi-a venit ușor apoi să schimbi cu 
grămăticul cele ce spuseseși cu gura ta la judecată. 

Vornicul. De unde-o mai scoţi și pe asta? 
Nickel. De unde-o mai scot? Dacă grămăticul n'ar 

fi schimbat înnainte de înfățișare spusele tale, Rudi 
ar aveă și acuma livedea lui, iar Wiist și Keiba- 
cher n'ar mai fi fost siliți să jure strâmb. 

Vornicul. Vezi bine, tu te pricepi în judecăți, 
cum știu eu turcește. 

Michel. Şi să nu mă fi priceput, tot. aș fi în- 
vățat de la tine. Nu mai ştiu de câte ori ai ris 

- în fața mea de supusul și prea plecatul tău servi- 
tor, domnul grămătic. 

Vornicul. Asta da, se prea poate; insă ceea ce 
spuseși tu adineauri, aea n'a făcut. Incolo, e ade- 
vărat, eră un șmecher și jumătate, Dumnezeu să-l 
ierte! La Sfântu-Dumitru ce vine, o să fie zece ani 
decând s'a dus pe lumea ailaltă. 

- Nickel. Ai vrut să zici adică, de când l-a luat 
Aghiuţă. | 

Vornicul. Asta nu se cade să zici: despre morţii 
din morminte nu se cuvine să vorbim decât de - 
bine. 

Nickel. Ai dreptate; altminteri m'aș apucă să po- 
vestesc, cum a purtat socotelile la copiii lui Nâppi. 

Vornicul. Gândesc-că ţi s'o fi spovedit ție pe 
patul morții, de le știi toate din fir în păr. 

WVichkel. Spovedit, .nespovedit, vorba e că le 
știu foarte bine, 

Vornicul. Ce e mai frumos, e că am câștigat 
procesul. Dacă ai ști că l-am pierdut, atunci 1 mi-ar 
păreă rău. 

"Wickel Nu, ştiu prea bine că ai câştigat pro- 
cesul, dar mai știu și cum l-ai câștigat. 

Vornicul. Poate, și poate nu.
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Wickel. Să ferească Dumnezeu de scrisul de pe 
la judecăţi pe toți oamenii săraci. | 

Vornicul. Ai dreptate; ar trebui ca numai oa- 
meni fruntași și cu dare-de-mână să fie logofeţi 
pe la dregătorii. Asta ar fi bine, negreșit; dar câte 
n'ar fi bine, Nickel! Insă ce să faci? Trebue să 
te mulțămeşti cu toate așă cum sînt. 

Michel. Vornice, vorba asta a ta aşă de înțe- 
leaptă mi-aduce aminte o fabulă, pe care am au- 
zit-o odată de la un pelerin. Eră din Alsacia pe- 
lerinul ăla, și povesteă la o masă plină de oameni, 
că un pustnic zugrăvise într'o carte de fabule în- 
treaga lume, și că el știe mai toată cartea pe 
de-asupra. Îl rugarăm să ne povestească și nouă 
una din fabulele alea şi atunci ne istorisi tocmai 
pe aceca de care mi-aduse aminte vorba ta de- 
adineauri. 

Vornicul. Ei, și cum sună povestea ta, tu, meș- 
tere la cuvânt? 

Vickel. Sună așă — noroc că o știu încă: 
«Oaea se plângea și se văită, că lupul, vulpea, 
cânele și măcelarul o chinuesc amarnic. O vulpe, 
care se'ntâmplase de treceă pe dinaintea staulu- 
lui, auzi jelania oii și-i zise: Cată să te mulțămeșşti 
totdeauna, surată, cu orânduiala cea înțeleaptă 
a lumii acesteia; dacă ar fi altfel, atunci să ştii 
că ar fi și mai rău de cum e acum». 
«Filosofia asta o poţi ascultă în toată voea, când: 

staulul este închis» răspunse oaea; «dar dacă ar 
stă vrâiște, atunci n'ar mai fi nici un adevăr pen- 
tru mine». . | Se 

«E bine, firește, că sint lupi, vulpi şi alte jivine * 
prădalnice pe lume; însă tot așă de bine e, ca oa- 
menii să țină staulele închise cum trebue şi ca do- 
bitoacele cele bune și fără de putere să aibă păstori 
buni și câni de pază în potriva fiarelor hrăpareţe». 

Leonard şi Ghertruda. 
Be
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«Doamne, aibi în stânta ta pază căscioara mea!» 
adâugă pelerinul. «Că multe animale răpitoare mai 
sînt pe lume și puţini păstori buni! Doamne, Dum- 
nezeule, tu știi de ce ai lăsat să fie așă; noi cată 
să tăcem». Tovarășii săi adăugară: «Da, trebue să 
tăcem...» şi apoi: «Sfântă Născătoare de Dumne- 
zeu, roagă-te pentru noi, acum și în ceasul nostru 
cel mai de pe urmă. Amin!» 

Ne-a înduioșat pe toți, când am văzut că vor- 
bele lor ies din fundul inimii, și nici nu ne-a tre- 
cut prin minte să ne batem joc, ca alte dâţi, de 
a lor «Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te 
pentru noi»*). 

Vornicul. Da, numai ce-i auzi cu «Sfântă Năs- 
cătoare de Dumnezeu!» Și asta e una din păre- 
vile alea duioase ale oilor lui Dumnezeu. Numai 
că, după părerea asta, ar trebui atunci ca lupii 
și vulpile și toate dobitoacele de felul lor să 
crape de foame. . 

Wickel. Ei şi? Ce mai pagubă! 
Vornicul. Tău? Aşă de sigur ești tu de asta? . 
Wickel. Nu — ce guguman sint! — n'ar tre- 

bui să crape de foame: ar găsi totdeauna stâr- 
vuri și victăți sălbatece, și asta li se cuvine lor, 
iar nu animale domestice, care trebuesc crescute 
și păzite cu osteneală și cu cheltuială. 

Pornicul. Na să zică tot nu te'nduri să le lași 
muritoare de foame? E destul de mult și atâta, 
de la un prieten al animalelor domestice.. Dar 
par'că mă cam îă cu frig în spate; haide în 
prăvălie. 

Nickel. Nu pot; mai âm cevă treabă în sus. 
Vornicul. Atunci să ne mai vedem sănătoși, 

vecinilor! S'auzim de bine! 

*) Protestanţii socotesc drept credinţi deșartă cultul Fecioarei 
Maria și al sfinţilor, cum îl au catolicii şi ortodocșii.
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Vornicul se depărtă. Rubel și Nickel mai stătură 
niţel pe loc și Rubel zise către Nickel: «Da știu 
că i-ai tras vornicului câte-va pe la nas, sărate, 
nu glumă». | 

Michel. Aş vreă să fi fost și pipărate, nu numai | 
sărate, ca să-l usture la ficați până mâne. 

Rubel. Mă prind, că acum o săptămână n'ai fi 
vorbit așă cu el. 

Michel. Şi nici el n'ar fi răspuns așă, acum o 
săptămână. 

| Rubel. Şi asta e adevărat. S'a făcut blând, cum 
eră cânele meu, când i-am pus botniţă întâia oară. 

„Nickel, Ştii, vorba ăluia: Când s'a umplut oala, 
atunci dă pe de-lături; asta a fost adevărat cu 
fie-cine, de când lumea și pământul, și o să fie 
adevărat și cu vornicul. 

Rubel. Să ferească Dumnezeu pe ori-cine să 
„intre în slujbe. Eu unul n'aș vreă să fiu vornic, 

cu toate ale două rânduri de case ale lui. 
Pickel. Dar dacă ți-ar dă cinevă numai o ju- 

mătate de ogradă şi slujba de vornic pe deasu- 
pra, ia spune, zău, ce-ai face? 

Rudel. Eşti un prost! 
Vickel. Bine, oiu fi, dar tu, deșteptule, ce-ai 

face? Nu-i așă, repede ai pupă mâna celui ce ţi-ar 
dă vornicia, ai aruncă frumușel pe umeri gheba 
cea in două feţe*) și mi te-aș vedeă gogea-mi-te 
Vornic. 

Rubel. Aşă crezi tu? 
Nickel. Da, așă cred. 
Rudel. Mie mi se pare că pierdem vremea cu 

fleacuri. Rămâi sănătos, Nickel. 
Nickel. Umblă sănătos, Rubel. 

*) Semnul vorniciei eră o mantă de postav în cele două colori | 
ale cantonului (cafeniu și vânăt) şi o tăbliță atârnată la haină.
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Omul nostru începe o afacere vornicească. 

Când vornicul intră în prăvălia bărbierului, dete 
bună-ziua bărbierului și bărbieriței şi țăranilor, 
fără să fi tușit și înainte de a se fi așezat pe 
scaun. Căci altminteri el aveă totdeauna obice- 
iul de tușeă mai întâiu și scuipă, și numai după 
ce scuipă și se așeză pe scaun, aruncă oameni- 
lor câte un «bună-ziua» cam de sus. 

Ţăranii răspunseră zimbind a ride și-și puseră 
iar pălăriile în cap mult mai de grabă de cât a- 
veau obiceiul, când îi salută domnul vornic. EL 
însă începu numai-de-cât vorba. 

«Care va să zică, merge strună negustoria, ju- 
pân bărbiere?», zise el; «văd că ai așă de mult 
de lucru, în cât mă prinde mirarea, cum de mai 
poți prididi numai cu două mâni». 

Bărbierul eră de felul lui un om liniștit, care 
nu răspundea bucuros la asemenea cuvinte; însă 
vornicul îl tot împungeă de vr'o. câtevă luni în- 
coace cu fel de fel de înțepături de soiul acesta 
și o făceă asta totdeauna Dumineca dimineaţa în 
vremea predicei; și, cum se întâmplă, vieâ omul 
să-i răspundă și el odată, și zise: «Jupân vornice, 
n'ar trebui să te mire, cum poate cinevă numai 
cu două mâni să muncească mult și totuși să câș- 
tige puţin; ci, cum poate cinevă să nu facă nimic 
cu amândouă mânile și totuși să câștige multe pa- 
rale, asta ar trebui să te mire». 

Vornicul. Da, asta așă e, bărbierule. Ar trebui 
s'o încerci și tu. Meșteșugul e următorul: pui mâ- 
nile una peste alta în felul și chipul cum trebue; 
apoi numai ce începe a plouă la bani î în casă prin 
„acoperiș, cu găleata».
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Bărbierul își luă inima "n dinți și zise: «Nu, 
jupân vornice, vâri mânile sub zeghea cu două 
colori și zici numai aste trei cuvinte: Așă este? 
Pe jurâmântul meu: asă este şi apoi, când îţi 
vine bine la socoteală, ridici repede trei degete 
în sus şi două ie lași. în jos — a/racadabra*) — și 
buzunarele îți plesnesc de bani». 

Asta fripse pe vornic și el răspunse, turbat: 
« Te-ai pricepe grozav la solomonii, bărbiere. Dar 
nici nu e de mirare. Oamenii de meseria ta cată 
să ştie neapărat și meşteşuguri vrăjitorești și dia- 
volești». 

Asta eră prea tare pentru bietul bărbier şi el 
se căi acum foarte, că-și băgase în cârd cu vor- 
nicul. De aceea tăcu, lăsă pe vornic să vorbească, 
și săpuni pe omul care erâ la rând, fără să mai 
sufle o vorbă. | 

Vornicul însă, care se aprinsese, urmă: «Băr- 
bierul e un boier și jumătate; el nu catadicsește 
să răspundă unuia ca de-al-de noi. Se cunoaște 
din toate că e boier: poartă pantaloni strimți, ci- 
pici de oraș și dumineca mânicuţe; are mânile 
delicate ca un coconaș și pulpe ca un logofăt - 
de la oraş». 

Țăranii ţineau la bărbier, şi mai auziseră asta și 
altă dată; de aceea nu făcură nici un haz de gluma 
vornicului. Numai tânărului Galli, pe care tocmai 
îl rădeă bărbierul, îi veni a râde de pulpele lo- 
gofătului; căci el tocmai venise de la cănțălarie, 
unde gluma cu pulpele se potriveă de minune. 
Insă în râsul lui se mişcă, și bărbierul îl tăi cu 
briciul în buza de sus**). Asta oțări pe țărani, 

*) Abracadabra, un cuvânt fără înțeles, despre cae superstiţia 
spune, că face minuni în caz de boală și de nenorociri, dacă îl 
scrii pe o toac de' hârtie în forma unui con întors şi o porţi cu 
tine. P. 

**) Ţăranii germani se poartă în de obşte cu barba și mustăţile rase.
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"încât toți clătinau din cap, iar bătrânul Uli își scoase 
pipa din gură și zise: «Vornice, nu şade frumos 
să tot necăjești pe bărbier». Văzând ceilalți că 
bătrânul Uli nu se sfiește și spune astea vorni- 
cului în auzul tuturor, începură și ei să murmure 
mai tare şi ziseră: «Uite, îi curge sânge lui Galli; 
dacă merge lucrul așă, atunci ce bărbierit mai e 
ăsta ?» 

«Imi pare foarte rău», zise vornicul; «vreau 
să indrept paguba. Băete, du-te de adu trei sticle 
de vin, din ăl bun; ăla vindecă rănile, fară să-l 
mai încălzești», 

Indată ce vornicul pomeni de vin, odată se po- 
toli murmurul de îndârjire al țăranilor. Unii, ce-i 
drept, credeau că e glumă; însă Lenk, care ședeă 
într'un colț, le împrăștie nedomirirea: «Vinul vor- 
nicului a scăzut mult la preț de ieri de la biserică». 

Vornicul însă să făcu că n'aude, scoase săculețul 
cu tutun și-l puse pe masă. Christen, cântărețul 
de cârciumi, îi ceru cel d'intâi o pipă plină; vor- 
nicul îi dete. Atunci veniră mai mulţi pe rând 
și odaea bărbierului se umplu îndată de fum de 
tutun de-ăl prost. Vornicul însă fumă din ă! bun. 

In vremea asta hărbierul și țăranii tăceau însă 
mereu și n'aveau nici un chief de vorbă. Asta nu-i 
plăcii maestrului Urias. Se plimbă în sus și în jos 
prin odae și se frecă cu degetul la nas, cum 
are el obiceiu să facă de-câte-ori nu i sînt boii 
acasă:- «E al dracului de frig în odaea asta; la 
frig eu nu-s bun de nimica», zise el vorbind sin- 
gur, apoi plecă pe ușă, dete servitoarei un crăițar, 
ca să facă foc mai mult, şi în curând se încălzi 
binișor în cămară.
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. 8. : 

Când ungi osia, merge căruța minunat. 

In vremea asta sosi și vinul cel dres al vor- 
nicului. — «Pahare, pahare, jupân bărbiere», strigă 
vornicul, iar bărbierița și copiii aduseră îndată pa- 
hare in-de-ajuns. 

“Țăranii se apropie cu toții de oalele cu vin 
şi vornicul le toarnă în pahare. Și uite că bă- 
trânul Uli şi toți țăranii sînt iarăși mulțumiți, iar 
rana tânărului Galli e, ia acolea, o sgârietură. «De, 
cine strică? Dacă ar fi stat, nerodul, liniștit», zi- 
ceau ei, «nu l-ar fi crestat bărbierul». 

Incetul cu încetul li se desleagă limba la toți 
și odaea răsună de chiote de veselie. Toţi încep 
a lăudă iarăși pe vornic, iar Leonard zidarul e 
acum, la masa din față, un pehlivan, iar la masa 
din fund un cerșetor. Unul începe a istorisi, că 
Leonard se îmbâtă ca un porc în toate zilele, iar - : 
acum face pe sfântul; un altul, că e cu ochi și 
cu sprâncene de ce s'a dus la castel, la tânărul 
boier, frumușica Ghertruda, iar nu bărbatu-su; un 
al treilea iarăși, că a visat azi-noapte că vorni- 
cul o să mi ţi-l frece în curând pe zidar, după 
cuviință. 

Cum o pasăre își vâră ciocul în mlaştine şi se 
hrănește cu putreziciunile din nomol, astfel își des- 
fătă Hummel inima lui cea iabrașă la clănțăneala 
asta a țăranilor. Totuși se amestecă cu multă chib- 
zuință în vălmășagul de vorbă al acestor beţivi. 
și flecari. * - 

«Vecine Richter», zise el, întinzându-i un pahar 
de vin, pe care acesta îl luă, «erai și d-ta de față 
la ultima socoteală, și încă un jurat. Știți că a- 
tunci mi-a rămas dator zidarul treizeci de zloți;
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uite, de-atunci a trecut o jumătate de an şi mai 
bine, și nu mi-a plătit nici o lescae frântă. lar 
eu, nici măcar odată nu i-am pomenit de da- 
toria aea și nici nu i-am zis vr'o vorbă rea; și 
totuși se prea poate să pierd toți banii». 

«Mai e vorbă?» jurară țăranii; «n'o să mai vezi 
în ochi nici o pară chioară de la el», Și-și turnară 
prin pahare. Vornicul însă luă din calendarul lui 
de. buzunar chitanța zidarului, o puse pe masă 

„și zise: «Uite, vă puteţi încredință, de e adevă- 
rat ori nu, ce vă spun eu». 

Țăranii căscară ochii la chitanță, ca și când ar 
fi putut citi şi ziseră: «E un pungaș, zidarul!» Iar 
Christen, cântăreţul de cârciumi, care până acum 
trăsese la măseă mult și pe tăcute, își șterse gura 
cu mâneca hainei, se sculă în picioare, ridică pa- 
harul în sus și strigă: «Să trăiască domnul vornic, 
iar clevetitorii să plesnească pân la unul!» Și re- 
pede dete paharul peste cap, îl întinse iar pahar- 
nicului, îl sorbi și pe ăsta dintr'o inghițitură şi 
începu a cântă: 

Cel centinde lațuri Tot cade la urmă 
Altuia, să cadă, 'N şlerc, de-a berbeleacul, Cel ce groapă-i sapă, În Șterc. - 
Ca să-l de grămadă, — | Vin! 
De trei coți să fie, Măi zidare! "Nireacă şi pe dracul, Uiuii ! 

9. 

Despre drepturile bătrânești, 

«Mai încet cu gura, mă Christen», zise vornicul; 
«asta nu folosește la nimic. Mi-ar păreă foarte rău, 
dacă i s'ar întâmplă zidarului vr'o belea, Eu îi iert
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bucuros, ce-a făcut; a făcut-o și el împins de sâră- 
„cie; însă altul e răul: răul e că nu mai ești sigur de 
nici unul din drepturile ce-am apucat din părinţi». 

Țăranii ascultară cu ochii țintă la el, când îl 
auziră vorbind de drepturi; ba câți-va chiar îm- 
pinseră paharele la o parte și ascultau cu gura 
căscată, auzind despre drepturile strămoșești. 

«Eu sint bătrân, fraților, şi mie puţin îmi pasă 
de asta; eu n'am copii și cu mine se sfârșește 
neamul. Dar voi aveți feciori; vouă trebue să vă 
pese de drepturile voastre». 

«Da, drepturile noastre», strigară ţăranii. «D-ta 
ești vornicul nostru; să nu lași nici un fir de păr 
din drepturile noastre!» 

Pornicul. Da, fraţilor, uite, dreptul de cârciu- 
mărit e o afacere ce privește toată obștea; e un 
drept scump, pe care trebue să-l apărăm. 

Câţi-va țărani, puţini la număr, clătinară din 
cap și şoptiră între ei, la ureche: «Pân'acuma nici 
odată n'a venit să 'ntrebe obștea de cevă; acum 
vrea să târască și obștea în noroiul în care bă- 
lăcește el». Insă cei mai mulți făceau din ce în 
ce mai mare gălăgie, dedeau cu pumnii în masă, 
se juruiau și înjurau, că chiar poimâne să se în- 
trunească obștea satului la sfat. Cei mai cuminţi 
tăceau și grăiră doar încet între dânşii: «Om ve- 
deă ce-or mai zice, când le-o ieși vinul din cap». 

In vremea asta vornicul beă cu măsură din apa 
lui cea văpsită și urmă a face pe țăranii ce se 
înfierbântaseră să intre la grijă din pricina drep- 
turilor lor din bătrâni. «Ştiţi toți», zise el către 
dinșii, «cum strămoșul nostru Riippli a avut de 
luptat, acum două sute de ani, cu crudul străbun 
al boierului acestuia al nostru. Acest răsstrămoș 
Riippli*) — bunicu-miu mi-a povestit asta de sute 

*) Ruppli eră -un respectabil strămoș al sătenilor din Bonnal,



de ori — aveă o vorbă a lui la care ţinea mult: 
«Când boierii bagă în seamă pe cerșetorii satului, 
atunci... Dumnezeu cu mila pentru bieţii țărani!» 
Ei fac asta numai ca să învrăjbească pe țărani și 
să fie ci singuri stăpâni. Fraţilor, noi sintem o- 
sândiți să fim pururea numai caraghiojii lor». 

f[ărani. Adevăr grăeşti; noi sintem osândiți 
să fim pururea numai caraghiojii lor. 

Pornicul. Da, fraților, când juraţii voştri nu mai 
însemnează nimic, atunci sinteți tocmai ca soldații 
cărora li s'a tăiat oastea cea de pe urmă. Boierul ăl 
nou e deştept şi viclean ca satana. După vorbă și 
după față nu l-ar bănui nimeni, dar sînt sigur că nu 
spune nimânui o vorbă bună, fără să aibă el cu- 
vintele lui. Dacă aţi şti voi numai jumătate din 
ce știu eu, atunci n'aș mai aveă nevoie să vor- 

besc; dar, ce Dumnezeu, n 'oți fi nici voi proști de 
legat la gard; doar oți băgă și voi de seamă cevă 
și oți fi cu ochii în patru. 

Aebi, cu care vornicul se înţelesese mai dina- 

inte și căruia acum îi făcuse semn, îi răspunse: 
«Crezi tu, vornice, că noi nu băgăm de seamă 
unde bate el? Boierul vrea să tragă la castel drep- 
tul de a ţineă cârciumă». 

Vornicul. Simţit-aţi voi cevă? 
[ărani. Da, martor ne e Dumnezeu; însă noi 

nu suferim așă cevă. Copiii noștri trebue să aibă 
cârciumă a satului care să nu fie boierească, așă 
cum avem şi noi acum. 

Aebi. La castel ne-ar puteă pune ocaua de vin un 
galben; și am fi niște nemernici către copiii noștri. 

care își pusese pieptul din toată inima pentru obştea satului în 
potriva unui vechiu senior din Arnheim şi pusese la mijloc toată 
averea lui, ca satul să nu mai fie îndatorat a face boierului 
nici măcar o zi de clacă. Insă de proverbul, pe care i-l pune aci 
în gură Hummel, nu ştie nimeni cu adevărat, că l-ar fi zis Riippli 
măcar o dată in viaţa lui, P.



Vornicul. Prea le'ncornorezi și tu, Aebi; un 
galben ocaua de vin n'o s'o pue el niciodată. 

<ebi. Da, da! Fierarul şi rotarul urcă prețu- 
rile, de te iă groaza, şi chiar lemnele sint de zece 
ori mai scumpe de cât acum cinci-zeci de ani. Ce 
tot spui tu, vornice? Cu strimtorarea care e a- 
cum in toate o să se urce prețul la toate. De 
unde poți tu ști, cât o să se vândă ocaua de vin, 
când n'o mai fi voie să fie cârciumă în altă parte 
de cât la castel? Chiar și acum vinul e al dracului 
de scump din pricina vămii. 

Vornicul. Asta așa este, în toate e din ce în 
ce mai multă strimtorare și mai multe piedice, și 
asta scumpește toate lucrurile. , 

«Da, da, aşă ne trebue, dacă noi răbdâm toate», 
ziseră țăranii și urmară mai departe cu larma, cu 
băutul şi cu amenințările, până ce voroava lor a- 
junse în cele de pe urmă gălăgia nebună a unei 
adunări de apucați, pe care nu o pot zugrăvi mai 
departe. 

10. 

Cânele bărbierului beă apă fără vreme și strică socoteala, 
- domnului vornic, cara eră foarte bine începută. 

Cei mai mulți erau cu luleaua Neamţului, iar 
Christen, cântărețul de cârciumi, care ședeă lângă 
vornic, eră mai făcut de cât toți. Acesta strigă de- 
odată: «La o parte, să ies». Vornicul și țăranii se 
sculară: și-i făcură loc; însă el veni în brânci peste 
masă și răsturnă urciorul cu vin al vornicului. A- . 
cesta, speriat, șterse cât putu mai repede apa văr- 
sată pe masă, ca nu cumvă să o strângă cinevă 
și să bage de seamă înșelătoria; însă cânele băr- 
bierului, care eră sub masă, eră ars de sete, și 
începu a linchi din apa ce se scursese pe scân-
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duri; din nenorocire îl văzu un țăran, care se uită 
cu jale la bunătatea de vin pe care îl lingeă Hector. 
E] strigă către vornic: «Minune şi ca asta, vornice! 
Da de când au început cânii a beă vin?» 

«De mult, zevzecule!» răspunse vornicul, făcân- 
” du-i semn cu mâna şi cu capul și isbindu-l cu pi- 
ciorul pe sub masă, ca să tacă din gură. Și cânelui 
îi dădu un picior, ca să fugă în colo; însă cânele 
nu pricepă porunca, căci eră la casa lui stăpân-su, 
ci hămăi, mârâi şi linse mai departe apa cea văr- 
sată pe dușumele. Vornicul însă schimbă fețe-fețe, 
căci începură din ce în ce mai mulți țărani să se 
uite sub masă; în curând din toate colțurile înce- 
pură oamenii a clatină din cap și a arată spre 
câne. Ba încă bărbierița luă de jos hârburile urcio- 
rului și le duse la nas, și fiindcă nu miroseau a 
vin, clătină tare din cap și zise în gura mare: 
«Asta nu e lucru cum se cade!» 

Numai ce începură țăranii a murmură rând pe 
rând din toate colțurile: «Asta nu e lucru curat!» 

Iar bărbierul zise vornicului, drept în faţă: «Vor- 
nice, vinul tău ăl grozav e apă dreasă». 

«E adevărat asta?» strigară țăranii. «Ce dracul 
înseamnă asta, vornice? Din ce pricină bei apă în 
loc de vin?» 

Vornicul, opărit, răspunse cam cu gura altuia: 
«Nu prea mi-e bine; trebue să mă păzesc de bă- 
utură». 

Insă țăranii nu deteră nici un crezământ aces- 
tui răspuns și din toate părțile începură a mur- 
mură din ce în ce mai-mulți: «Aicea nu e lucru 
curat!» Afară de asta câțiva incepură a se plânge, 
că le vine amețeală de vinul ce l-au băut, şi, dac'ar 
fi fost vin curat, asta n'ar fi trebuit să se întâmple 
după așă de puțină băutură. Iar cei doi ţărani 
mai de frunte dintre ei se sculară, plătiră băr-
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bierului rasul, ziseră: «Mai rămânăţi sănătoși» și 
"se îndreptară spre ușă. 

«Așă de repede, boieri d-voastră! De ce ple- 
cați așă deodată dintre noi?» zise vornicul că- 
tre diînșii. ! 

«Mai avem cevă treabă», răspunseră oamenii, 
și se duseră. E 

Bărbierul ieși după dinșii şi le zise: «Mie mi-ar 
fi fost voiea să fi plecat mai bine vornicul. Lucru 
curat nu e la mijloc, nici cu vinul, nici cu apa». 

«Nici noi nu credem că are el vr'un gând bun 
cu asta; altminteri am mai fi rămas», răspunseră 
“oamenii. 

Bărdierul. Şi apoi toată zarva asta de beţivi 
îmi stă 'n gât». 

Oamenii. Şi, zău, de ce-ai suferi-o? Ba s'ar pu- 
tea încă să mai ai și alte necazuri. Eu, în locul 
tău», adăogă cel mai bătrân dintre ei, «le-aș face 
drum de ducă». î 

«Nu-mi vine s'o fac», răspunse bărbierul. 
«Acum s'a dus vremea a vechie, și apoi, la 

naiba, cine e stăpân în prăvălia ta ?» ziseră oa- 
menii. 

«O să vă ascult», grăi bărbierul, şi intră iar 
în prăvălie, 

«Dar ce i-a găsit pe domnii ăştia, bărbiere, de 
plecară așă de repede?» întrebă vornicul. 

Bărbierul răspunse: «Drept să spun, ce i-a găsit 
pe ei, m'a găsit și pe mine; o hălălae ca asta nu e 
lucru de cinste, și casa mea nu e de-aşă cevă». 

Vornicul. Ahă, va să zică așă ne e vorba? . 
Bârbierul. Da; jupân vornice! Imi place să am 

liniște în odăița mea. E 
Oaspeţilor însă nu prea le plăceă ciocmă- 

neala asta, 
<O să stăm mai liniștiți», fâcu unul.
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«O să fim de-treabă», zise altul. 
«Cu binișorul o scoţi mai lesne la capăt», grăi 

un al treilea. 
«Vornice, încă.un urcior de vin», zise Christen. 

«Oameni buni, dar am și eu o prâvălie; pu- 
tem prea bine să lăsăm în pace pe domnul băr- 
bier», zise vornicul. 

«Mi- -ați face mare plăcere», răspunse bărbierul. 
«Cum văd cu însă, aţi pus la ciochină trebu- 

rile obștești şi scumpul nostru drept de cârciu- 
mărit, fraților», zise Aebi cel bătrân, care aveă 
încă poftă de udat gâtul. 

«După mine, cine nu e cutră!» strigă amenin- 
țător vornicul, borborosind câte-vă înjurături, și 
uitându-se furios în toate părțile; nu-și luă de la 
nimeni rămas bun și trânti ușa după el, de se 
cutremură odaea. 

«Asta e obrăznicie», zise bărbierul. 
«Da, asta e obrăznicie !» ziseră mulți țărani. 

«Asta e o necuviințâ», zise tânărul Meier; «eu 
unul nu mă duc în casa vornicului». — «Nici 
eu!» răspunse Lâupi. 

«Și nici eu, ce dracul; doar n'am uitat ce s'a 
petrecut ieri dimineață», zise Renold. «Am stat 
chiar alături de el şi de Arner și am văzut bine 
cum stau lucrurile». 

Țăranii se uitară unii la alții, ce e de făcut; 
însă cei mai mulți se așezară iar la loc și răma- 
seră. Numai Aebi și Christen și încă vr'o câţi-va 
golani luară la subţioară carafele goale ale vor- 
nicului și porniră după el. 

Acesta însă se uită acum dela fereastră pe 
stradă, în spre casa bărbierului, şi când văzii că 
a trecut vreme și nimeni nu vine după el, se făcu 
foc și pară pe sine însuși. «Sint un dobitoc, o 
vită încălțată! E. aproape a miază-zi și n'am fă-
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cut nici o ispravă. Imi băură vinul și mai şi râd 
de mine încă; am trăncănit cu ei, ca un copil de 
țâță, și am stat de vorbă cu ei ca unul de teapa 
lor. Ei! De mi-ar fi mie aminte cu tot dinadinsul 
de aceşti porci-de-câne; dacă, ce e spre binele 
obștei, mi-ar veni și mie la socoteală; sau dacă 
cel puţin la urma urmei nv'aș fi purtat așă, în cât 

să-i fac si creadă că sint cu toată inima pen- 
tru obște, atunci ar fi mers treaba. O obşte ca 
asta joacă numai-de-cât după cum îi cântă unul 
mai deștept, când crede ea câălaii vrea binele. 
Dar prea au fost timpuri bune pentru mine îna- 
inte vreme! Pe vremea boierului ălui bătrân în- 
trebam obştea, cât aș fi intrebat pe bunicu-miu 
din groapă. De când sint vornic, plăcerea și bu- 
curia mea a fost totdeauna să-i port cu vorba, 
să-i suduiu și să-i duc de nas, și, drept vorbind, 
tot așă am de gând să fac și de-aci 'ncolo; însă 
pentru asta cată și trebue să-i țiu la un stânjen 
departe de mine. Să dau mâna cu ei, să mă sco- 
bor până la ei, să stau la sfat cu ori-cine, să fiu 
prietenos cu toți, ca și când aș fi cumătru cu 
tot satul, — asta nu mai merge, când iţi cunoști 
bine omul. Unul ca de-al de mine trebue să lu- 
creze pentru sine pe sub mână și singur, să nu 
se slujească de cât de oamenii pe care-i cunoaște, 
iar obştea s'o lase să fie obşte. Văcarul nu se 
sfâtueşte cu vitele; și totuși azi fuseiu destul de 
guguman și vruseiu s'o fac şi pe-asta». 

In răstimpul ăsta sosiră și oamenii cei cu sti- 
clele goale. 

«Numai voi sînteţi? Cânii ăia n'au vrut să vie 
și ei?» întrebă vornicul. 

«N'a vrut nici unicul», răspunse Acbi. 
lar vornicul: «Jaf în ciuperci!» 
Christen. Zău așă, mare pagubă!
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Vornicul. Totuşi aș vrea grozav să ştiu ce-or 
„fi: trăncănind :acum între. ei și ce-or fi punând 

la cale. Christen, iă du-te tu, de adu şi sticlele 
ce-au mai rămas. 

Christen. N'a mai rămas nici una, 
“Vornicul. Nătăfleaţă mai eşti! E tot una, dac'a 

mai rămas ori nu; du-te numai şi vezi. Dacă nu 
găsești nimica, zi și tu să te tundă ori să-ți lase 
sânge, și rămâi acolo și trage cu urechea la tot 
ce vorbesc ei. De mi-aduci multe din spusele . 
lor, atunci beau cu tine până mâne la ziuă. — 
lar tu, Loli, să-mi pornești la calfa cea mai mare 
a zidarului, la Iosif; dar să bagi bine de seamă să 
nu te vadă nimeni. Să-i spui să vie pân” la mine 
pe la amiază-zi. | 

<Par'că n'ar strică încă un pahar de vin la drum! 
Mi-e o sete strașnică», zise Lăli. «O să alerg apoi 
ca vântul și o să mă 'ntorc ca gândul». 

«Bine», zise vornicul și le mai dete câte un 
pahar de vin pentru osteneala drumului. 

Aceştia plecară apoi, și vorniceasa dete vin de 
băut și celorlalți doi. 

11. 

Planuri de pungași bine chibzuite. 

Vornicul porni, pe gânduri, în odaea de alături 
Și se sfătuiă în mintea lui, cum să facă când o 
veni Iosif. 

«E prefăcut, asta o știu eu bine, și șiret — sfre- 
delul dracului. Mulţi taleri a mai băut el, care 
stau în socoteala lui stăpân-su; însă ce.-vreau cu, 
e limpede. O să-i fie teamă și n'o să se încreadă 
în mine... A, sună două spre-zece ceasuri. O să-i 
dau până la zece taleri; până 'n trei săptămâni 
cade toată tencuiala de pe turlă, dacă o face după
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vrerea mea. Zece taleri, nu m'au făcut ei pe mine», 
zise vornicul. Pe când vorbea așă singur, numai 
iată Lili și, în urma lui, losif. Nu veniseră împre- 
ună, ca să nu deă loc la vr'o bănuială. 

«Bine-ai venit, losife. Știe stăpân-tu, că eşti aici?» 
Iosif răspunse: «Nu s'a 'ntors încă de la castel; 

dar de prânz o să vie 'ndărăt. Numai să fiu în- 
napoi la lucru la ceasul unul, și atunci n'o să bă- 
nuiască nimic». 

«Bine, am cevă de vorbit cu tine, Iosife. Tre- 
bue să fim numai între patru ochi», zise vorni- 
cul şi-l duse în odăița din fund, închise ușa și 
puse zăvorul. Acolo, masă 'ntinsă: carne de porc, 
cârnaţi, vin și pâne. Vornicul luă două scaune, 
le apropie de masă și zise către Iosif: «Eu te 
făcuiu să-ţi pierzi prânzul; hai” să-l faci cu mine 
şi şezi colea». 

«La asta nu mă dau înlături», răspunse Iosif 
așezându-se pe scaun și întrebă pe vornic: «Ju- 
pân vornice, iă spune-mi, ce vrei de la mine? Sint 
la porunca dumitale», 

Vornicul răspunse: «In sănătatea ta, losife. Dă-l 
peste cap!» Și apoi iarăși: «lă 'ncearcă din câr- 
nații ăștia; ci-că-s buni, nevoie mare. Da de ce nu 
iei nimic? La stăpân-tu știu că postești de-ajuns 
de altminteri». 

Josif. De asta, așa-i; însă o să fie mai bine 
acuma, dacă-i dă de lucru de la curte. 

Vornicul. Ce prost eşti, mă Iosife! Ar trebui să 
te gândeşti cât o să ţie asta. Eu unul i-aș dori 
din toată inima să aibă de lucru; însă el nue 
omul pentru așă cevă. El n'a avut încă până acum 
nici o clădire mare de zidit; se lasă însă în nă- 
dejdea ta, Iosife. 

Josif. Se prea poate; și mie-mi pare, că e cam așă. 
PVornicul. N'am. gândit și eu la asta și de a- 

Leorard şi Ghertruda, i 4.
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ceea am vrut să iau vorbă cu tine. Tu ai putea 
să-mi faci o mare mulțămire. 

Josif. Sint la porunca d-tale, jupân vornice. 
În sănătatea d-tale! 

«Și într'a ta, Iosife», zise vornicul, punându-i 
iar cârnaţi dinainte, şi urmă mai departe: «Aș 
țineă mult ca temelia zidului bisericei să fie clă- 
dită din piatră cioplită de la Schwendibruch». 

Josif. Vai de mine, jupân vornice! Asta nu se 
poate. D-ta nu te pricepi la astea. Piatra aea 
nu e bună la zidărie, și mai ales pentru temelie 

“nu face două parale. 
Pornicul. Aş! piatra nu e aşă de rea. N'am: 

văzut eu atâţia întrebuințând-o! Zău e bună, lo- 
sife! Ci eu aș avea o mare mulțămire, când s ar 
deschide iar aceă pietrărie. 

Josif. Jupân vornice, zău, nu se poate. 
Vornicul. N'o să-mi faci de geaba serviciul ăsta, 

Iosife. 
Josif. Zidul se prăbușește până în șase ani, dacă 

o fi făcut din piatră de-aea. 
Pornicul. Nici nu vreau să aud de-al de-astea; 

astea sint prostii. 
Josif. Zău, crede-mă. Pe locul ăla au fost două 

gropi de băligar și peste el o veșnică scursoare 
din grajduri. Piatra ar putrezi ca o scândură de 
brad. 

Vornicul. Şi la urma urmei, ce-ţi pasă ţie, dacă 
zidul o mai fi bun ori nu peste zece ani? Te-oi 
fi temând, că boierul n'o mai fi în stare să facă 
altul din nou! De m'asculți tu pe mine, atunci 
„să știi că te-așteaptă un bacșiș bun, foarte bun. 

Josif. Toate bune; dar dacă boierul o băgă de 
seamă, că piatra nu e bună de nimic? 

Vornicul. Cum o să se priceapă el la asta? 
De așă cevă nici vorbă nu poate fi.
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Josif. Ba "n unele lucruri se pricepe mai mult 
de cât ar crede cinevă; dar de, d-ta îl cunoşti mai 
bine. ca mine. SE Să 

Vornicul. Vezi bine! La asta nu se pricepe 
de loc. 

Josif. Mai că-mi vine şi mie a crede, că nu se 
pricepe. Piatra e foarte frumoasă la arătare şi 
minunat de bună pentru astfel de lucrări. 

Vornicul. Dă mâna 'ncoace, că vei face pe 
meșterul tău să scoată piatră din pietrăria asta, 
De-o face asta, atunci să știi că ai de la mine 
cinci taleri bacșiș. 

Josif. Greu lucru-mi ceri. Numai să mi-i dai! 
Vornicul. Să mă bată Dumnezeu, dacă glumesc. 

Îți număr în palmă cinci taleri, dacă-l aduci să 
facă asta. 

Josif. Atunci, hai' noroc, jupân vornice; îți dau 
cuvântul mieu. (Îi întinde mâna şi-i făgăduește, strângându-i-o).: 

Să fie dar cum zici, jupân vornice. Ce-mi pasă mie 
de boierul de la castel! . 

Vornicul. Incă o vorbă, Iosife. Am un săculeţ 
„plin cu niște praf de la un spițer. Ci-că-i bun gro- 
zav la zidărie, când îl amesteci în var: ține ten- 
cuiala de zid, ca fierul. Dar ştii cum e cu drăciile 
domnișorilor ăstora: nu trebue să te prea încrezi 
în ei; de aceea aș vrea să-l încerc mai bine la 
o clădire streină, decât la una a mea. 

Josif. Asta pot prea bine să o fac; îl pun la 
probă la un colț de zid, la vr'un țăran. : 

Pornicul. Prubuluirea la un colț, la o întindere 
mică, nu e niciodată de vr'o ispravă. Te poți 
înșelă, și când isbutește, și când dă greș; nu te 
poți bizui pe atâta și nu ești sigur cum o să iasă 
la un lucru mai mare. Aș vrea s'o puiu la probă 
la întreaga turlă a bisericii, losife; nu s'ar puteă 
oare?
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Josif. E nevoie de multă marfă de-aea în var? 
Vornicul. Nli se pare, că doar vr'o două ocale 

la un butoiu de var. 
Josif. Ei, atunci e ușoară treaba. 
Vornicul. Vrei să-mi faci asta? 
Josif. Vezi-bine! 
Vornicul. Și să taci, dacă lucrul o ieși rău. 
Josif. Nu se poate să iasă rău, iar cât despre 

„tăcut, — nici mai încape vorbă. 
Vornicul. Vii să iei marfa de la mine de câte ori 

iți trebue, — și pe de-asupra și câte-un pahar de vin. 
Josif. O să vin negreșit, jupân vornice. Dar a- 

cum trebue să 'plec; a bătut ciasul unu. (1ă paharul. 
cu vin în mână). Mulțămesc din toată inima, jupân 
vornice. 

Vornicul. N'ai să-mi mulțămești de nimic, băiete; 
dacă te ţii de cuvânt, te-alegi cu cinci taleri. 

«Fii pe pace, jupân vornice», zise Iosif sculân- 
du-se și punând scaunul întrun colț; apoi adăogă: 
«De făcut, o fac, jupân vornice. Malţămesc din 
inimă !», şi mai trase un pahar. 

Vornicul. Bine, de nu mai poți stă, atunci umblă 
„sănătos, Iosife! Dar ce-am vorbit, vorbă să fe. 

losif plecă și gândeâ în sine, pe drum: «Ciu- 
dată dorință mai e şi asta a vornicului, cu piatra, și 
și mai ciudată încă cea cu praful ăla în var. Așă 
cevă nu se pune la probă la un gogeami-te turn 
de biserică. Insă bacșișul nu trebue să-mi sca- 
pe din mână cu nici un preț. Asta e dreptul micu, 
fie c'oiu face ce-mi cere el, fie că n'oiu face», 

<A mers bine trebșoara, minunat de bine», 
zise în sine vornicul, «mai bine decât aș fi cre- 
zut, şi încă numai cu prețul pe jumătate. l-aș fi 
făgăduit zece taleri, ca popa, dacă ar fi priceput 
el șiretenia. Ce bine-mi pare că urniiu afacerea! 
Bine zice, cine spune că omul nu trebue să-și piar-
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dă corajul niciodată. De-aș vedeă mai curând zi- - 
dul scos de-asupra pământului! Puţintică răbdare! 
Luni o să și înceapă la spartul pietrei... Zidărașe, 
zidărașe, rea mâncare ţi-a mai gătit nevastă-ta, și 
tu crezi c'ai apucat pe Dumnezeu de picior!» 

12. 

Mulţumirile vieții de familie, 

Leonard zidarul, care fusese de dimineaţă la 
castel, se întorsese acum acasă la nevastă-sa. 

Ghertruda dedese zor să-și isprăvească treaba 
de Duminecă înainte de întoarcerea lui bărbat-su. 

Pieptănase copiii, impletise cosițele la fete, le 
cercetase straiele, deretecase prin casă și, în toată 
roboteala asta, învățase și un cântec pe copii. 

«Să-l cântați lui tata, când o veni acasă», zise 
ea copiilor; iar copiii învățară cu drag cevă ce 
eră să facă plăcere iubitului lor tată, când o veni 
acasă. În timp ce ea-și vedeă de treabă, ei cân- 
tau după dinsa, fără casnă, fără lene, fără carte 
de cântări, până ce-l învățară bine. 

Și când tatăl sosi, mama îi zise: «bine-ai venit» 
"Și începu apoi a cântă, iar cu dinsa împreună în- 
cepură toți copiii întrun glas: 

O, dulce îngere al păcii, 
Ce-alini dureri şi suferințe, 
Ce faci speranța să răsară 
Unde-au murit ori-ce dorințe, — 
Ah, sînt sfârşit de-atâta umblet 
Și de plăcere şi de chiu, 
O, blândă pace, 
Coboarăn sufletul nicu, vin*). 

*) Cântecul acesta e IVasderers Nachilicd [Cântec de noapte al unui 
călător] de Goethe (scris în Fevruarie 1776). Melodia e compusă de 
P. L. Nayser, prietenul lui Goethe (născut în 1756 la Frankfurt pe 
Main, mort în 1823 la Ziirich). Introducerea aici a acestei poesii, pe a- 
tunci relativ nouă, e o dovadă că Pestalozzi nu eră aşă de strein de 
mişcarea literară din timpul său, cum se crede încă de către mulţi. 

Ss



Lui Leonard ii dădură lacrămile, văzând cum 
mama și copiii îl întâmpină cântând, cu atâta se- 
ninătate și linişte. 

«Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii miei, 
Dumnezeu să te binecuvinteze, draga mea», zise 
el către dinșii, mișcat până în adâncul sufletului. 

«Iubite», răspunse Ghertruda, «pământul e un 
raiu, când cauţi pace, te porți cinstit și dorești 
puține lucruri». 

Leonard. Dacă voiu putea gustă și eu o oră - 
acest raiu pământesc: pacea inimii,—tu mi l-ai dat. 
O să-ți fiu recunoscător până la mormânt, că m'ai 
mântuit; și copiii aceștia își vor aduce aminte de 
tine cu recunoștință, când nu vei mai fi pe pământ. 
“Copii, copii, purtați-vă bine totdeauna şi ascul- 
taţi pe mama, că așă o să vă meargă bine. 

Ghertruda. Dar bun mai ești tu astăzi! 
Leonard... Mi-a și mers bine la Arner, dragă. 
Ghertruda. Ah, mulțămescu-ți ţie, Doamne! 
Leonard, Arner ăsta e.un om, care n'are pe- 

reche. Ce copil am fost, nevastă, că nu vream să 
mă duc la el! 

Ghertruda. Cum se cuminţeşte omul totdeauna 
numai după ce pate multe, dragul mieu! Dar iă po- 
vestește-mi și mie, cum și ce fel ţi-a mers la dinsul. 

Ghertruda se așeză lângă bărbat-su și începi 
a face la ciorap, iar el îi zise: 

| 13. 

Dovadă, că Chertruda iubea pe bărbat-su. 

«Apoi dacă mi te-așezi așă, cum șezi tu Dumi- 
nica seara, când citești în biblie, atunci n'am Înco- 
tro și o să-ți povestesc mult». 

Ghertruda. Tot, tot, trebue să-mi povestești, 
dragă. „



  

Leonard. Ei, parcă acum o să mai ţin eu minte 
toate pe degete! Insă, iă stai: parc'ă azi e Sâm- 
bătă, Trudiță dragă, și tu nu prea ai așă multă 
vreme de stat la vorbă în ziua asta? 

Ghertruda începu a râde: «lă uită-te bine!» 
Leonard se uită de jur împrejur: «Ahă, ai și is- 
„prăvit?> 

Liza. (Sărind cu vorba). «Mama a dat zor pe ca- 

pete, tată. Eu și cu Anicuţa i-am ajutat la scu- 
turat. E bine, cum am deretecat?» | 

«Mai e vorbă? E mai mult decât bine», răs- 
puase tatăl. 

«Dar începe odată a povesti, omule», zise Gher- 
truda. , | 

lar Leonard: «Inchipuește-ți! Arner m'a între- 
bat până şi de numele lui tata, și de ulița unde 
lăcuesc și de numărul casei». 

Ghertruda. Ah, nu povestești cum trebue, Le- 
onarde; știu bine, că n'a început așă,. 

Feonard. Dar de ce nu, hoţoaico? Cum a'nceput 
- dar altfel? 

Ghertruda. Mai întâi tu i-ai dat bună-ziua, iar 
el ţi-a mulțămit. Cum aţi făcut? | 

Leonard. Ghicitoare ce, eşti, ai dreptate; n'am 
luat-o de-a capul. 

Ghertruda. Ei, vezi, Leonaș? 
“Zeonarad. Cum m'a văzut, m'a întrebat, dacă 

mă mai tem de el. Eu m'am plecat cu smere- 
nie, cât am putut și eu mai bine, şi am zis: 
«Iartă-mă, mărite stăpâne!» El începu a râde, 
și trimese să-mi aducă îndată o ulcică de vin. 

Ghertruda. Apoi, vezi, nu e cu totul alt înce- 
put ăsta? Oala de vin, datu-o-ai gata curând-cu- 
rând? De bună seamă! 

Leonard. Nu, nevastă; am fost rușinos ca o fată 
mare: nu vream nici să mă ating de ea; însă Arner .
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a luat lucrul altfel. «Știu bine, că bei și vin; toarnă 
și beâ», zise el. Am turnat cu sfieală Și am închinat 
în sănătatea lui. Dar el mă privi așă de neclintit, 
că începu a-mi clănțăni paharul la gură. | 

Ghertruda. Mustrarea de cuget, Leonaș; de aea 
ţi-a tremurat mâna. Dar gândesc-că ţi-ai venit tu 
iar în fire numai-de-cât. 

Leonard. Da, curând de tot. EI luă iar vorba și 
zise cu blândeţe. «E foarte firesc, ca un om care 
muncește din greu să beă cu plăcere un pahar de 
vin; nimeni n'o să-i iă asta în nume de rău; eo 
nenorocire însă, când omul, în loc să guste un pa- 
har de vin, își pierde mințile la băutură și nu se 
mai gândește la femee și copii și la bătrâneţele 
lui. Asta e o năpaste, Leonarde!» Nevastă, par'că 
mi-ar fi trecut cu un fier ars prin inimă, când mi-a 
spus vorbele-astea; totuși mi-am luat inima ?n 
dinți și am răspuns și eu, că am fost prins în niște 
stări așa de nenorocite, încât — ştie unul Dumne- 
zeu, de mai puteam face cevâ spre a scăpă din ele; 
iar în vremea asta, Dumnezeu e deasupra, n'am 
băut cu inima veselă nici un pahar de vin măcar. 

Ghertruda. Şi ai fost tu în stare să spui toate 
astea? 

Leonard. Dacă el n'ar fi fost așă de prietenos 
cu mine, nici mai rămâne vorbă, că n'aș fi fost 
în stare. 

Ghertruda. Și ce-a mai zis? 
Leonard. A mai zis, că e o nenorocire că cei 

mai mulți săraci aleargă, la nevoiea lor, la oameni 
de care ar trebui să fugă ca de ciumă. — La 
vorbele-astea eu am ofltat, și pe semne că el a 
băgat de seamă, căci urmă mai departe, par'că 
cuprins de milă: «Ci de-ar puteă cinevă să-i facă 
pe bieţii oameni, să se pătrundă de lucrul ăsta îna- 
inte de a-l invăță din păţania lor! Omul sărac e pe
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jumătate mântuit, când are parte să nu cadă în 
ghiarele vr'unei lipitori». — După o bucată de 
vreme urmă iarăși și zise: «Mă doare în suflet, 
când mă gândesc câți nevoiaşi se istovesc in 
mizeria cea mai spăimântătoare și nu-i taie ca- 
pul ori n'au inimă să vină a-și destăinui păsu- 
rile lor aceluia care i-ar ajută cu dragă inimă, 
dacă ar ști bine, cum stau lucrurile. Uite, cu tine: 
nu-mi intră mie 'n cap, cum de-te-ai lăsat tu, 
ani de zile, să fii dus de nas de vornic şi cum 
de-ai putut tu să ţii în neliniște și să pui în pri- 
mejdie viața nevestei și a copiilor tăi, fără să fi 
venit măcar o singură dată la mine, să-mi ceri 
sfat și ajutor! Iă gândeşte-te numai, Leonarde, 
unde ai fi ajuns tu în cele de pe urmă, dacă ne- 
vastă-ta n'ar fi avut mai multă inimă și mai multă 
minte decât tine!». Ă 
Ghertruda. Toate astea ţi le-a spus înainte de 

a te fi întrebat de numărul casei? 
Leonard. Cum văd, îţi cam place să le-auzi. 
Ghertruda. Dinadins n'ai vrut să mi-o spui, 

hoțule! 
Leonard. Şi cred că asta ar fi fost mult mai 

cuminte din partea mea; alminteri, tare mă tem 
că mi tei prea mândri, că ai avut atât de mult 
coraj. 

Ghertruda. Și, zău, crezi tu oare așă cevă, băr- 
bate? De, așă niţel o să mă mândrese eu cu is- 
prava asta, cât oiu fi ș'oiu trăi și cât timp Arner 
ne-o face bine. Dar iă spune, ce-a mai zis încolo? 

Leonard. Ma luat la cercetare în privinţa clă- 
dirii bisericei. Noroc, că nu uitasem tot. A tre- 
buit să i le socotesc toate până într'o pară și 
să dau seamă de căruțele de var și de nisip și 
de piatră până 'ntr'un firişor. - 

Ghertruda. Nu te-ai înșelat cu nimic în socoteli ?
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Leonard. Nu, dragă, de data asta nu. 
Ghertruda. Slavă ţie Doamne! 
Leonard. Da, slavă Domnului! 
Ghertruda. Ei, acum sînt toate în regulă? 
Leonard. Da, toate sint în cea mai mare rân- 

duială. Iă ghici, cât mi-a dat înnainte? (Sună talerii în 
buzunar şi zice): «Ce zici, de mult n'am mai sunat 
eu bani ca acum». 

Ghertruda oftează. | 
Leonard. Nu mai oftă acum, dragă. De azi în- 

nainte o să-mi văd de casă şi o să strângem și 
noi cevă parale, și de-bună-seamă n'o să mai a- 
jungern -nici odată în strimtorarea de mai nainte. 

Ghertruda. Da, Dumnezeu milostivul ne-a ve- 
nit într'ajutor. 

Leonard. Ba încă, pe lângă noi, și la alţi.oa- 
meni din sat. Auzi, a luat zece oameni însuraţi, 
sărmani, toți trăitori în mare nevoie, i-a luat ca 
lucrători cu ziuă la clădirea bisericei; şi le dă la 
fiecare câte 25 de crăițari pe zi. Să fi văzut, dragă, 
cu ce 'ngrijire i-a ales! 

Ghertruda. O, spune-mi toate cu de- a-mănuntul! 
Leonard. Ţi le-aș spune, dacă mi le-aș mai a- 

duce acum aminte pe toate. 
Ghertruda. Zău, îă gândește-te bine, bine. 
Leonard. Fi, iată. M'a întrebat despre toți cei - 

însurați și săraci: câți copii au, ce vârstă au co- 
piii, cât câștigă fiecare şi ce ajutor mai are; a- 
poi a ales dintre ei pe cei care câștigă mai puțin 
și pe cei care au mai mulți copiii mici și mi-a zis 
după aea de două ori: «Dacă cunoşti pe cinevă 
care e tot așă de strimtorat ca tine, spune-mi». 
l-am spus atunci întâi şi 'ntâi de Rudi de pe 
muchie, şi gândesc că Rudi va aveă acum de li- 
cru pentru un an de zile. 

Ghertruda. E foarte frumos din partea ta, că



nu i-ai purtat nici o pică lui bietul Rudi pentru 
cartofii ceia. 

Leonard. N'aș puteă să păstrez necaz la nici 
un Sărac, nevastă; și sărăcia din casa lui Rudi e 
îngrozitoare. Mai zilele trecute am intâlnit din nou 
pe Rudeli la groapa de cartofi şi m'am fâcut că 
nu-l văd. Mi-a fost milă de el, de mi se rupeă 
inima; să-l vezi, par'că-i o stafie, nu altcevă; și 
apoi m'am gândit că noi, chipurile, tot avem ce 
mâncă, mulțămim lui Dumnezeu. 

Ghertruda. Foarte bine ai făcut, dragă; dar fur- 
tul nu e de nici un ajutor la sărăcie, și să știi de la 
mine, că săracul care fură se afundă îndoit în nevoie. 

Leonard. Se'nţelege; dar să fii muritor de foame 
şi să vezi înnaintea ta lucruri de mâncare, și să știi 
că multe din ele putrezesc în gropi, și că chiar 
dobitoacele se împărtășesc toate în de ajuns din 
ele, și totuși nici să te atingi de cevă, — spune tu, 
dragă, câtă tărie de suflet îţi trebue pentru asta? 

Ghertruaa. E. greu una ca asta, neapărat, însă 
nici nu mai încape vorbă, că săracul trebue să 
poaiă face așă; altminteri e, fără putință de scă- 
pare, nenorocit pentru totdeauna. 

Zeonard. Ah, dragă! Cine în locul lui ar fi în 
stare a o face? Cine se încumetează a i-o cere? 

Ghertruda. Dumnezeu, care poruncește asta să- 
racului, îi dă și puterea de a o săvârși, iar prin 
strimtorarea, prin nevoiea și prin multele suferințe 
ale traiului său îl și aduce la marea biruință-de- 

"sine, pe care i-o cere. Crede-mă, Leonarde, Dum- 
nezeu ajută, săracului întru ascuns şi-i dă tăria şi 
priceperea de. a îndură, de a suferi şi de a duce 
în spate atâtea nenorociri, cât nici n'ai socoti că 
e cu putință. Când a răsbătut apoi prin ele, și când 
i-a rămas cugetul curat, atunci ii e bine, Leonarde, 
cum nu pot să spun, mult mai bine decât la taţi



cei care n'au avut prilejul să treacă prin atâtea 
nenorociri. 

Leonard. O ştiu, Ghertrudă, am văzut-o eu în- 
su-mi la tine; orb nu sint. Am văzut adesea, cum 
tu, în ananghia cea mai mare, îți puneai credința 
în Dumnezeu și erai mulțămită; da vezi-că puţini 
oameni sînt ca tine la nenorocire, și mulți sint 
ca mine, foarte slabi, când îi încolțește din toate 
părțile nevoiea şi sărăcia. De aceea mă tot gân- 
desc în mine, că âr trebui să facă lumea cevă 
mai mult, spre a dă tuturor săracilor lucru ȘI pâne. 
Sint încredințat,.că atunci şi săracii ar fi toți mai 
bine decât sînt acum, în turburarea sufletească la 
care-i aduce sărăcia și jalea lor cea mare. 

Ghertruda. O, dragă, nici pe departe nu e. așă 
cum crezi tu. Dacă n'ar fi trebuință de nimic alt- 
cevă decât de muncă și de câştig spre a face pe 
săraci fericiți, atunci asta ar fi lucru lesne de tot. 
Dar altfel stau lucrurile. La bogaţi ca și la să- 
raci trebue mai întâi să le fie inima în bună rân- 
duială, spre a puteă fi fericiţi; și aici ajung cei mai 
mulți oameni mai degrabă prin nevoie și prin grijă, 
decât prin liniște şi bucurii. Altminteri, bunul şi 
milostivul Dumnezeu ne-ar hărăzi numai și nu- 
mai bucurii. Insă, de-vreme-ce oamenii numai a- 
tunci pot îndură fericire, liniște și bucurii, când 
au ajuns a fi statornici, tari, răbdători și înţelepţi 
in sufletul lor, fiindcă au trecut prin multe ne- 
cazuri și au eşit de-asupra lor biruitori, de aceea 
vezi bine că și trebue să fie în lume mult necaz 
şi multă mizerie. Căci fără acestea puţini oameni 
ar ajunge în sufletul lor la bună rânduială și la 
pace lăuntrică, iar unde lipsește asta, e tot una 
dacă omul are ori n'are de lucru, dacă are ori 
n'are belșug la casa lui. Uite, Meier cel bătrân: 
e bogat, are tot ce poftește, și-i dă mâna să steă
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la cârciumă în toate zilele; cu toate astea nu-e 
mai fericit ca străjerul cel sărac, care n'are nimic 
din toate acestea și care numai din când în când 
găseşte şi el în unghierul său câte-un păhăruț de 
vin, de şi-i e sete și lui în toate zilele. 

Leonard oftă, iar Ghertruda tăci și dinsa o bu- 
cată de vreme. Apoi zise: «Ai mai dat tu pe la bi- 
serică, să vezi de lucrează calfele alea? Să-ţi spun 
cevă: Iosif a fost azi iar pe la cârciumă, pe furiș». 

Leonard. Asta-i urât lucru. De bună seamă că 
vornicul a trimes să-l chieme. Tocmai mă miram 
adineauri de purtarea lui cam ciudată. Inainte de 
a veni acasă, am dat o raită pe la ei, să văd cum 
lucrează; și dacă a fost azi pe la cârciumă, atunci 
ce mi-a spus el mă cam neliniștește; căci asta 
nu e scoasă din capul lui. 

Ghertruda. Dar ce ţi-a. spus? 
Leonard. N'am pomenit cu el, că-mi spune că 

piatra de la Schwendi ar fi foarte bună pentru 
zidul. bisericii. Și fiindcă eu i-am răspuns, că chiar 
şi pietroaele de pe câmp, care stau cu grămada 
de jur împrejur, sint mult mai bune ca piatra 
aea, el a zis, că eu o să rămân mereu un nepri- 
copsit şi n'o să știu niciodată să-mi fac treburile 
ca lumea; că zidul ar ieşi mult mai frumos și mai 
arătos cu piatră de la Schwendi. Mă gândeam, că 
spune asta cu bună credință; însă așă de din chiar 
Doamne a'nceput vorba de piatra aea, încât chiar 
atunci mi-a părut ciudat. Și dacă a fost pe la 

- vornic, atunci să ştii că s'ascunde cevă subt is- 
„toria asta. Piatra de la Schwendi e fărâmiţoasă şi 
"nisipoasă și'nu e bună de nimica la lucrul ce-mi 
trebue mie. Dacă asta o fi cumvă o cursă? 

Ghertruda. De, Iosif nu prea e om bun; îă 
seama bine! Su | 

Leonard. Cu asta nu mă prind ci pe mine.
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Boierul nici nu vrea să audă de piatră de asta 
„la zid. ! 

Ghertruda. Dar de ce? 
Leonard. Zice că, fiindcă la temelia zidului au 

fost întro vreme pe locul acesta tizicuri de gu- 
noiu și scursori de la grajduri, piatra asta s'ar mă- 
cină şi ăr fi mâncată de silitră. 

Ghertruda. E adevărat asta? | 
Leonard. Da. Chiar cu am lucrat odată într'un 

oraș la o clădire, unde toată temelia a trebuit să 
fie înlocuită din nou, fiindcă eră din piatră de asta. 

Ghertruda. Se pricepe boierul așă de bine Și 
la asta? | 

Leonard. Şi pe mine m'a prins mirarea; se pri- 
cepe foarte bine. M'a mai întrebat apoi unde e 
nisipul ăl mai bun și i-am spus că la groapa de la 
moara de din vale. «E prea departe pentru că- 
rat și e și suiș», răspunse el; «trebue să cruțăm 
și oamenii, și vitele. Nu ştii vre-una în altă parte 
mai pe-aproape» ? l-am răspuns, că chiar mai din 
sus de biserică, la movila livezii, e nisip foarte 
curat; acolo însă e pământ omenesc. Ar trebui 
plată pentru groapa de nisip şi n'ar aveă pe unde 
trece cu căruțele decât prin livezi, și ar trebui 
atunci plătite despăgubiri. «Nu face nimic», mi-a 
zis el, «e mai bine așă, decât să aducem nisip de la 
gropiie de de vale». Ba mai am încă una de spus. 
Tocmai când vorbeă el de nisip, iată argatul, că 
a venit boierul dela Oberhofen. Eu am crezut 
atunci, că se cade să-i spun că nu vreau să-l mai - 
țin cu vorba, că o să mai vin eu altă-dată: EI 
începi a râde și zise: «Nu, Leonarde, eu am o- - 
biceiul, când am început un lucru, să-l ȘI ispră- 
vesc, și numai după ce l-am sfârşit, văd cine 
ce mai vreă cu mine. Îmi vii tocmai la vreme cu 
«0 să vin altă-dată» al tău; asta ţine de rostul
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tău de până acum, să lași baltă cu orice prilej tre- 
burile și munca, așă, fără nici o socoteală; tre- 
bue să pui odată capăt la asta». Am lăsat capul 
în jos, nevastă, vorba aea: Cum Dumnezeu nu 
tăcuiu cu «o să mai viu altă-dată!» 

«Las'că pe degeaba nu ţi- -a spus el», zise Gher- 
truda;. dar chiar atanci strigă cinevă la ușă: «Ei! 
Nu e nimeni acasă ?» 

14, 

Interes josnic. 

Leonard deschise ușa: Mârgărita cea guralivă, 
nora paracliserului, și nepoata vornicului — fata 
răposatului frate-său — intră în odae. Dete bună- 
ziua zidarului și neveste-sei, dar numai cu gura 

- pe jumătate și zise: «Gândesc că acum n'o să 
mai vrei a drege o sobă proastă ca a noastră, 
Leonarde? Ă 

Leonaral. Dar de ce nu, vecină ? Îi lipseşte cevă? 
Mărgărita. Nu, acum nu-i lipsește nimic; am 

vrut numai să 'ntreb din vreme, ca să știu la ne- 
voie, cum stăm, | 

Leonard. Dar grijulie mai ești, Mărgărito; eu 
credeam că ai chiar acum nevoie de mine. 

Mărgărita. De, vremurile se schimbă și cu ele 
"şi oamenii. 

Leonard. . Asta e foarte adevărat; însă oameni 
pentru dresul sobelor se găsesc ori-când: 
Măârgărita. Doar atâta câștig avem și noi. 
Ghertruda, care tăcuse până acum, luă cutitul 

de pâne din dulap și începi a tăiă dintr'o pâne . 
uscată de secară dumicaţi pentru supă. 

«Asta e pâne neagră», zise Mărgărita. «O să 
aveți însă în curând alta mai bună, fiindcă băr- 

bat-tu a ajuns acum domnul zidar boieresc»..
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«Baţi câmpii, Mărgărită: O să mulţumesc lui 
Dumnezeu, dacă oiu aveă pâne de-asta în de ajuns 
toată viața», zise Ghertruda. 

Măârgărita însă râspunse: <Pânea albă e mai 
bună însă, și cum Dumnezeu v'ar lipsi tocmai a- 
cum? Aud că tu o să fii jupâneasă vorniceasă și 
bărbat-tu poate jupân vornicul; știu că nouă ne-ar 
merge rău atuncil». ” | 

Leonaral. Ce-oi fi vrând tu oare cu impunsătu- 
rile astea? Fleacuri de-astea mie nu-mi plac; să 
spună omul verde!n față, când are de spus cevă, 
ce se poate spune. Ă 

îMârgărila. Aşă? Atunci să spun, dacă-i vorba 
pe asta. Ştii bine, că bărbatu-miu e bărbatul fe- 
tei paracliserului; și, de când e biserica, nu s'a 
pomenit ca neamul paracliserului să nu aibă nici 
un câștig, când a fost cevă de lucru la biserică. 

Leonard. Ei, şi acum, ce-i pricina? 
Mărgărita. Acum, — acum tocmai primi vor- 

nicul un bilet. de la boier, în care sint trecuți 
vr'o zece-doisprezece dintre lichelele cele mai mari 
din sat ca lucrători la biserică; iar de vreunul din 
neamul paracliserului, — nici o vorbă. 

Leonard. Dar ce mă privește asta pe mine, ve- 
cină dragă? Am scris eu biletul? 

Măârşârita. De scris, nu l-ai scris tu; însă de 
bună scamă că după spusa ta a fost ticluit. 

Lconarid. Mare putere aş ayeă eu atunci, dacă 
aș pune la cule biletele boierului. , 

iMârgărita. Hm, cine nu știe, că tu te duci în 
toate zilele la castel ca la tine acasă și chiar a- 

„ cum abiă picași de-acolo? Și dacă'ai fi spus tu, cum 
erau rânduite lucrurile înnainte vreme, ar fi rămas. 
și acum tot ca odinioară. 

Leonard. Te înșeli amarnic, Mărgărito, de crezi 
una ca asta. Arner nu e omul care să se țină 
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de ce-a fost înnainte vreme, când o crede el că. e mai bine să facă altfel. 
„ Mărgărita. Păi dă, se și vede. 

Leonard. Şi, afară de asta, el vreă să vină în 
ajutorul săracilor și nevoiașilor, cu lucrarea asta. 

Mârgărita. Dă, vrea S'ajute numai haimana- 
lelor și cerșetorilor. 

Leonard. Nu sint haimanale toți săracii, Măr- 
gărită; nu se cade să vorbească omul așa nici- odată; nimeni nu știe, ce-l așteaptă, până ce a- 
junge la veșnicele lăcașuri. 

Mărgărita. Tocmai de-aea; fiecare trebue să 
se'ngrijească de bucăţica lui de pâne; și de-aea 
ne și doare pe noi, că ne-ați trecut de tot cu 
vederea. 

Leonard. Ah, Mărgărită, asta e cu totul alt- 
ceva. Tu ai avere frumoasă și stai la tată-tu, care 
câștigă mai mult de cât ori-care om din sat, și tu nu știi, ca noi ăștia săracii, ce va să zică grija 
„de pânea zilnică. N 

Mârgărita. Poţi spune tu acum, ce'i vreă. Insă 
te doare, când crezi că ți se cuvine ceva, și vine: 
un alt câne și-ți șterpelește bucăţica dela nas. 

Leonard. Lasă cânii la o parte, Mărgărită, când 
grăiești de oameni, căci altminteri se prea poate 
să dai peste unul care să te mușce. Şi de crezi, 
că ţi se cuvine ție câștigul, — uite, ești tânără și 
voinică, ești iute la picior și bună de gură: poți 
dar să te duci și să-ți aperi singură drepturile 

la fața locului, unde ți se va dă dreptul tău. 
Mărgărita. Foarte mulțumim, jupân Leonarde, 

pentru bunătatea de sfat ce-mi dai. 
Leonad. Altul mai bun ca ăsta nu-ți pot dă. 
AMăârgărita.. Mi-o veni și mie vr'o dată la în- 

dămână să-ți întorc binele ăsta. Rămâi sănătos, 
Leonarde. 

Leonard şi Ghertruda. ” „5
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Leonard. Umblă sănătoasă, Mărgărită. Mai bine 
de-așa, n'am cum să-ți ajut. | 

Mărgărita plecă, iar Leonard porni în spre cal- 
fele lui. 

15. 

Gâsca firoscoasă scapă un ou, sau o prostie, care 
costă un pahar de vin. - 

De-abiă se depărtase Leonard azi dimineață 
dela castel, și Arner și trimisese vornicului prin 
dorobanţul Flink biletul pe care erau scriși lu- 
crătorii cu ziua, cu porunca să le deă de știre la 
toți. Dorobanţul sosi cu porunca la vornic chiar 
înainte de prânz; dar, de unde până acum toate 
scrisorile care-i veneau. dela castel purtau adresa: 
„«Cinstitului și smeritului meu iubit și credincios 
vornic Hummel în Bonnal», pe aceasta eră scris 
numai: «Vornicului Hummel în Bonnal». 

«Dar ce socotește oare nemernicul ăla de gră- 
mătic al boierului, de nu-mi dă titlul cuvenit?», 
zise vornicul, îndată ce luă scrisoarea în mână, că-. 
tre Flink, care i-o adusese. Dorobanţul însă răs- 
punse: «lă seama ce vorbeşti, vornice. Adresa 
a scris-o chiar boierul, cu mâna lui». 

Vornicul. Aida de! Asta nu e adevărat! Cunosc - 
eu slova calicului ăluia de grămătic. 

Flink dădu din cap și zise: «Asta-i bună! Am 
văzut eu cu ochii miei, cum boierul însuși a scris 
adresa; eram lângă dânsul în odae, când a scris-o». 

Vornicul. Atuncea al dracului m'am mai înşe-.. 
lat, Flink! M'a luat gura pe dinainte; uită ce zi- 
seiu și hai' în odae să cinstim câte un păhăruț 

: de vin. Se 
«Altădată să iei seama la ce vorbești, vornice! 

Nu e în obiceiul mieu să fac omului neplăceri; alt-
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'minteri ai putea-o păți», zise dorobanţul, intrând 
cu vornicul în prăvălie; își rezemă apoi pușca în- 
tr'un colț, trase un pahar de vin și purcese iar 
îndărăt. 

Vornicul deschise atunci scrisoarea, o citi şi 
zise: «Dar toți ăștia sânt nişte calici și niște cer- 
șetori unul și unul, dela ăl d'intâi pân” la ăl din 
urmă; dintre oamenii miei nici unul, decât doar 
Schabenmichel. Drace, cum merge roata acum! 
Nici măcar pentru un salahor nu mai am trecere 
la el. Și acum cată să le dau de veste ăstora 
chiar azi! Greu îmi vine, dar o s'o fac. Mai vă 
până să se'nfunde vulpea *'n sac. Chiar acum o 
să le dau de știre și o să-i îndemn să se ducă 
Luni la castel, ca să mulțămească boierului. Din- 
tre toți nepricopsiții ăștia, el nu cunoaște nici pe 
unul. Pun rămășag, că zidarul i i-a recomandat pe 
toți. Când or intră Luni la castel, toți trențăroși ca 
niște prinşi de pe gârlă, unul fără hileri, altul fără 
pălărie, și s'or înfățișă înnaintea boierului, — mare 
minune, .să nu iasă de-aici ceva, care să-mi a- 
ducă mie apa la moară». - 

Aştiel se chibzui el în sine, se îmbrăcă şi luă 
iar răvașul în mână, spre a vedea care cum stă 

„mai aproape unul de altul, ca să nu facă dru- 
mul de două ori. a 

Rudi de pe muchie nu eră cel mai apropiat; 
dar de când 'îi luase lui tată-su cu înșelătorie la * 
judecată livedea de la izvor, nu-i mai călcă bu- 
curos în casă; căci totdeauna îl năpădeau fel de 
fel de gânduri, când dă cu ochii de urgisiții a- 
ceia. «Să mă reped întâi la becisnicii ăia», -grăi 
el și porni într'acolo. 
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16. 

Scoateți-vă pălăria, copii, vine o năsălie. 

Rudi de pe muchie eră în casă cu cei patru 
copii ai săi. Cu trei luni înnainte îi murise ne- 
vasta, iar acum, -pe o salteă de paie, mamă-sa 
trăgeă să moară; ea grăi către Rudi: «Caută azi 
după prânz, Rudi, niscai-vă frunziș, să-mi mai pui 
în învelitoare; mi-e irig». 

«Îndată ce s'o stinge focul în sobă, mă și duc, 
mamă», zise Rudi. 

Mama. Oare mai sânt lemne, Rudi? Gândesc-că 
n'or mai fi; nu te poți depărtă de mine și de copii, 
să pleci la pădure. Ah, Rudi, eu sânt o povară 
pentru tine. 

Rudi. Ah, mamă, mamă, te rog să nu zici una 
ca” asta: tu nu mi-ești sarcină. Doamne, Doamne, 
de-aș putea să-ți dau măcar cele de trebuință! 
Ţi-e sete, ţi-e foame, și tu nu te plângi; asta mă 
seacă la inimă, mamă! 

Mama. Nu-ţi mai face turburare, Rudi! Dure- 
rile mele, slavă Domnului, nu sânt mari, iar Dum- 
zeu 0 să se milostivească cu mine în curând, și 
binecuvântarea mea îţi va răsplăti truda ta pen- 
tru mine. 

Rudi. Ah, mamă! Niciodată sărăcia mea nu m'a 
făcut să sufer atât de mult ca acum, când nu-ți 
pot dă și nu-ți pot face nimic. Ah, Doamne, după 
ce că eşti bolnavă și nenorocită, mai suferi și mai 
înduri încă și sărăcia mea! 

Mama. Când ţi s'apropie ceasul cel de pe 
urmă, atunci puține îți mai trebue pe pământ; şi 

„ce ţi-e de trebuință îţi dă unul Dumnezeu. Îi mul- 
țumesc lui, Rudi, căci el mă întărește în ceasul 
care s'apropie.
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Rudi (plângând). Crezi dar, că nu te mai faci 
bine, mamă? 

Muma. Nu, Rudi, bine nu mă mai fac. 
Rudi. Ah, Doamne, Dumnezeule! 
Mama. Mângâe-te Rudi: eu mă călătoresc în- 

tr'o lume mai bună. 
Rudi (în suspine de plâns). Of, Doamne! 
Mama. Nângâe-te, Rudi. Tu ai fost bucuria 

tinereţelor mele și mi-ești mângâerea bătrânețe- 
lor. Ci acum mulțumesc lui Dumnezeu, Mânile 
tale vor închide în curând pleoapele mele; eu 
voiu purcede apoi la Domnul şi mă voiu rugă 
pentru tine şi-ţi va merge bine de-a purure. Adu-ţi 
aminte de mine, Rudi. Toată suferința și toată ja- 
lea acestei vieți, când le-ai biruit, numai bine îţi 
fac. Pe mine mă mângâe și mi-s ca un lucru sfânt 
toate necazurile prin care am trecut, tot atât de 
“mult cât mă mângâe toate plăcerile și toate bu- 
curiile vieţii mele. Mulţumesc lui Dumnezeu pen- 
tru toată aceă veselie și înviorare a zilelor co- 
pilăriei mele; însă când toamna a sosit şi rodul 
vieții s'a copt și când pomul se desfrunzește pen- 
tru somnul iernei, — atunci suferințele vieții lui 
i-s sfinte, iar bucuriile vieţii i sânt numai un vis. 
Adu-ţi aminte de mine, Rudi, o să-ți meargă bine, 
«cu toate suferințele ce'i îndură. | 

Rudi. Ah, mamă, dragă mamă! 
Mama. Și -acum încă o vorbă, Rudi. 
Rudi. Ce a nume mamă? | 
Mama. De ieri mă apasă pe inimă ca o pia- 

ttră de moară; trebue să ţi-o spun. 
Rudi. Despre ce e vorba, mamă dragă? 
Mama. Am văzut ieri, că Rudeli s'a ascuns după. 

patul mieu și a'nceput a mâncă la cartofi copți 
din buzunar. Le-a dat și surorilor, și și ele au 
mâncat în taină. Rudi, cartofii ăștia nu sânt ai 

,
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noștri; altfel, băiatul i-ar fi pus pe masă și ar fi 
chiemat în gura mare pe surorile lui. Ah, el mi-ar 
fi adus și mie unul, cum a făcut de-atâtea ori! 
Mi se umpleâ inima de bucurie, de câte ori veneă. 
alergând la mine cu câte ceva în mână şi-mi ziceă. 
așa de drăgălaş: «Poftim şi d-tale, mamă-buno !» — 
Ah, Rudi, dacă băiatul ăsta, așa de bun, ar ieși un 
far! Rudi, nu știi cât mă apasă gândul ăsta de ieri 
incoă! Unde e băiatul? Adu-l lângă mine; vreau 
să vorbesc cu el. 

Rudi. Oh, ticălosul de mine! (Aleargă în grabă, caută. 
copilul și-l aduce la patul mame-si). 

Bătrâna se ridică în sus cu' mare greu pentru 
cea din urmă oară, se întoarse către băiat, îi luă 
amândouă mânele în braţele sale și-și rezemă de 
copil capul ei cuprins de slăbiciunea morții. 

Băiatul începu a plânge cu glas tare —: «Ce ai. 
mamă-buno? Nu mori, nu-i așa? Ah, nu 'muri, 
mamă-buno!» 

Ea îi răspunse, cu graiul stins: «Dă, Rudeli, o 
să mor în curând», 

«Doamne, Dumnezeule, nu muri, mamă-buno», 
se rugă mititelul. 

Bolnava își pierdu răsuflarea și trebui să se lase iar 
pe spate. Pe copil și pe tată îi podidiră lacrămile.. 

Bătrâna însă își veni iar în puteri îndată Și zise: 
«Mi-e mai bine acum, așa, culcată». 

lar Rudeli: «Nu-i așa, mamă-buno, că acuma nu 
mai mori?» 

Aama. Nu-ţi mai fie frică, dragul mamei. Nu-mi: 
pare rău că mor; îmi plătesc și eu datoria, după. 
obiceiul acestei lumi. Dacă ai şti tu, Rudeli, cât 
mă bucur, că în curând mă voiu înfățișă tatălui 
ceresc, nu te-ai mai întristă așa de mult. 

Rudeli. Vreau să mor și eu cu tine, mamă-buno, 
dacă mori tu.
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Mama. Nu, Rudeli, tu n'ai să mori cu mine; 
» dac'o vrea Dumnezeu, tu o să trăești încă mulți 
ani și o să te faci om mare şi cum se cade Și 
când tat-tu va ajunge odată bătrân și neputin- 
cios tu ii vei fi sprijin și mângâere. Nu-i aşa, Ru- 
deli, vei ascultă pe tat-tu, şi vei fi om de treabă 
și cinstit? Făgăduești-mi asta, dragul mieu! 

Rudeli. Dă, mamă-buno, o să fiu cinstit, nea- 
părat, şi o să ascult pe tata. 

Mama. Rudeli, tatăl din cer, la care en duce- 
mă-voiu în curând, vede și aude tot ce facem și 
tot ce făgăduim noi. Nu-i așa, Rudeli, tu ştii a- 
ceasta și crezi? 

Ruaeli. Dă, mamă-buno, o știu și cred. 
Mama. Apoi atunci, de ce te-ai ascuns ieri în- 

dărătul patului mieu, ca să mănânci cartofi în- 
tr'ascuns? 

Rudeli. lartă-mă, te rog, mamă-buno! N'o să 
mai fac una ca asta. Te rog iartă-mă. N'o să mai. 
fac niciodată, mamă-buno! 

Mama. Îi aveai de furat? | 
Rudeli (suspinând). D-d-da, mamă-buno. 

Mama. Dela cine i-ai furat? 
Rudeli. Dela zi-zi-zidarul. 
Mama. Să te duci la el, Rudeli, și să-l rogi 

să te ierte. 
Rudeli. Mamă-buno, pentru Dumnezeu, asta nu 

pot s'o fac. 
Mama. Trebue s'o faci, Rudeli, ca să nu mai 

fii ispitit la așa ceva altă dată. Fără doar și poate 
trebue să te duci — și, pentru numele lui Dum- . 
nezeu, dragul mamei, chiar dacă te răsbește foa- 
mea, nu mai pune mâna pe nimic strein. Dumnezeu 
nu părăseşte pe nimeni; el se milostiveşte totdea- - 
una. O, Rudeli, chiar când vei pieri de foame și 
nu vei aveă nimic, nimic, și noi ști încotro, pune-ți
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nădejdea în bunul și milostivul Dumnezeu și nu 
mai fură. 
 Rudeli. Mamă-buno, n'o să mai fur, mamă-buno; 

chiar când oiu flămânzi, nu mai fur. 
„Mama. Bunul Dumnezeu, întru care nădăjduesc, 

să te binecuvinteze, dragul mieu, și să te aibă în 
sfânta sa pază. — Apoi strânse copilul la piept, 
începu a plânge și grăi: «Să te duci chiar acum 
la zidarul și să te rogi de iertare. Rudi, du-te și 
tu cu el și spune la al de zidarul, că și cu îi rog 
să mă ierte și că foarte rău îmi pare, că nu le 
pot dă cartofii îndărăt; și mai spune-le, că o să 
mă rog la Dumnezeu pentru ei, ca să le binecu- 
vinteze casa și masa. Îmi pare așa de rău! De-abiă 
s'or fi ajungând și ei, sărmanii, şi, dacă nevasta 
n'ar lucră zi și noapte, n'ar puteâ-o scoate la ca- 
păt cu casa lor a grea. Rudi, nu-i așa, o să-i lu- 
crezi tu pentru asta câte-va zile, ca să-i întorci 
paguba? - 

Rudi. O, Doamne, din toată inima, mamă dragă! 
Când grăiă acestea, vornicul bătă în fereastră. 

17. 

„Femeea cea bolnavă se poartă minunat, 

Bolnava îl cunoscii după tușit și zise: «Vai de 
mine, Rudi, vornicul! De bună seamă, nu-s plă- 
tite încă pânea și untul cu care mi-ai tot făcut 
fiertură». 

Ruai. Pentru Dumnezeu, mamă, nu te îngriji 
de asta; nu e cine știe ce mare lucru. O să-i mun- 
cesc şi o să-i cosesc la vară, cât o vrea el. 

«Ah, ăsta nu te așteaptă», zise bătrâna, iar 
Rudi ieși întru întâmpinarea vornicului, 

Bolnava însă suspină și vorbea singură: «De 
când cu judecata dintre noi — să-l ierte Dum-
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nezeu pe bietul ticălos orbit! — îmi dă totdea- 
una un fier prin inimă, de câte ori îl văd. Și chiar 
acuma, vai, când mi s'a apropiat ceasul, mi-a 
fost dat să-l aud tușind la fereastra mea! Se vede, 
că așa e voiea lui Dumnezeu, ca să-l iert de tot, 
ca să-l iert în ceasul de acum, să biruesc în 
mine însu-mi necazul cel de pe urmă și să mă 

rog pentru sufletul lui. Face-o-voiu. Doamne, tu 
care ai cârmuit și judecata aceea, iartă-l. Părinte 
din cer, iartă-l!» Aude pe vornic vorbind tare, o 
cuprinde spaima și zice: «Ah, Doamne, e mâniat. 
Rudi, Rudi, din pricina mea încapi pe mânile lui». 
ÎI mai aude vorbind încă odată şi cade în leșin. 

Rudeli aleargă din odae la tată-su și-i strigă: 
«Tată! Vino” nnăuntru, vino de grabă! Mi se pare, 
că a murit mama- buna». 

Rudi răspunse: «Doamne sfinte! Vornice, tre- 
"bue să mă duc în odae». 

lar vornicul: «Dă, e și mare nevoie, zău: se pră- 
pădește lumea, dac'o muri odată hoașca de babă!» 

Rudi nu auzi ce-a spus și alergă în casă. Bă- 
trâna își veni curând în simțiri, și deschizând o- 
Chii zise: «Eră mâniat, Rudi. De bună seamă, nu 
vreă să te mai aștepte?» | 

Rudi. Nu, mamă, e ceva foarte bine. Dar te-ai 
întremat iar de-a binele? 

«Dă», zise bătrâna, uitându-se la el lung și 
jalnic. «Ce bine poate aduce omul acesta? Ce-mi 
spui tu? Vrei să mă mângâi pe mine și să suferi 
tu singur? Te-a ameninţat». 

Rudi. Nu mamă, zău-nu! M'a înștiințat că sânt . 
luat cu ziua la clădirea bisericei și că boierul plă- . 
tește câte 25 de crăițari de cap pe zi. 

Mama. Doamne sfinte, o fi oare adevărat asta? - 
Rudi. De bună seamă, mamă, și acolo e de 

lucru mai mult de un an întreg..
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Mama. Dacă-i așa, atunci mor mai ușurată, 
Rudi. Mare e îndurarea ta, bune și milostive 
Doamne! Fii până întru sfârșit Dumnezeul mieu. 
cel bun! lar tu, Rudi, crede pururea adânc, tără. 
a te indoi: «Cu cât nevoiea e mai Hiare, cu atât 
Dumnezeu e mai aproape». Ă 

Un răstimp tăci, apoi grăi iarăși: «Cred că s'a 
sfârșit cu mine: mi se scurtează răsuflarea pe fie- 
ce clipă. A sosit ceasul despărțirii, Rudi; vreau 
să-mi iau rămas bun». - 

Rudi începă să tremure, iși luă șapca din cap, îngenunchi& la patul mamei sale, împreunându-și 
mânile, ridică ochii spre cer şi nu putu rosti nici 
un cuvânt, de plâns şi de suspine. 

Mamă-sa începu atunci: «Fii cu inimă, Rudi, 
și nădăjdueşte în viața cea veșnică, unde ne vom 
vedeă iarăși. Moartea e o clipă trecătoare; nu mă 
tem de ea. Știu că Mântuitorul mieu trăește și 
că el, izbăvitorul mieu, va stă de-asupra țărânei 
mele; și, după ce peste oasele mele se va fi fost 
întins iarăși piele, atunci voiu vedea pe Dumnezeu 
aevea. Ochii miei îl vor privi și nu ai alt-cuiva» *), 

Rudi prinse iarăşi putere și zise: «Dă-mi bi- 
necuvântarea ta, mamă! De-o vreă Dumnezeu, o- 
să vin și eu curând după tine la viaţa cea fără 
de moarte». 

Mamă-sa atunci se rugă: «Auzi-mă, părinte din 
cer, și dă binecuvântarea ta copilului mieu, uni- 
cului copil pe care mi l-ai dat Și care mi-e atât 
de drag! Rudi, Dumnezeul mieu și Mântuitorul 
mieu să fie cu tine: Și cum el a arătat bine lui 
Isaac și lui Iacov pentru tatăl lor Avraam, așa 
să-ți arate și ție bine din plin pentru binecuvân- 
tarea mea, ca inima ta să se bucure iarăși și să 

  

*). Cartea lui Iov, 19, 25—27,



  

salte, şi să laude numele său! — Ascultă-mă a- 
cum, Rudi, și fă ce-ţi spun. Învață pe copiii tăi 
să fie cu rânduială și sârguință, ca să nu fie, în să- 
răcia lor, nedestoinici, fără rost și ușuratici. Învaţă-i 
să aiba credință și nădejde în. Dumnezeu, și să ră- 
mână unul către altul frați, și în bucurie și în durere; 
că atunci şi în sărăcie le va fi lor bine. lartă-l și 
pe vornic; iar când eu voiu fi murit și voiu fi fost 
astrucată, du-te la el şi spune-i, că am murit cu 
inima împăcată asupră-i; și dacă Dumnezeu mi-o 
ascultă ruga, atunci o să-i meargă bine şi o să 
ajungă și el la cunoștința de sine însuși, înainte 
de a purcede din lumea aceasta». 

După puțină vreme zise apoi iarăşi: «Rudi, 
dă-mi cele două biblii ale mele, cartea mea de 
rugăciuni şi o hârtie cee pusă bine sub băsmă- 
luţa mea de gât, într'o cutiuță». 

Rudi se sculă din genunchi și i le aduse pe 
toate. 

Ea zise atunci: «Acum: adu-mi și copiii». 
EI îi aduse dela masă, unde ședeau și plân- 

geau, la patul: dânșii, și copiii îngenunchiară și ei 
la patul mamei-bune. 

Ea le grăi astfel: «Nu mai plângeţi, dragii miei! 
Tatăl vostru din cer vă va țineă și vă va bine- 
cuvântă. Mi-aţi fost dragi, scumpii miei copii; și 
mi se rupe inima, că vă las așa de săraci şi fără : 
mamă. Aveţi însă nădejde şi credință în Dum- 
nezeu, la tot ce vi s'o 'ntâmplă; atunci o să gă- - 
siți la el pururea mai mult decât sprijin de tată 
și iubire de mamă. Să vă aduceţi aminte de mine, 
dragii miei! Ce-i drept, eu nu vă las nimic; însă - 
vam iubit şi știu că și voi m'aţi iubit pe mine. 
Uite, bibliile mele. și cartea mea de rugăciune e 
aproape tot ce mai am; dar să nu le nesocotiţi, 
mamă! In greua mea viață acestea mi-au adus de
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sute de ori mângâere și înviorare. Așișderea și vouă, copii, cuvântul lui Dumnezeu să vă fie mân- -găerea voastră și veselia voastră ; Și iubiţi-vă unul pe altul, ajutați-vă și sfătuiți-vă între voi, cât veţi trăi, și fiți curați la suflet, credincioși, iubitori şi -“îndatoritori către toată lumea ; atunci vă va merge. bine în viață. Iar tu, Rudi, păstrează pentru Veta biblia cea mare și pentru Rudeli pe cea mică, iar la -ăl mic cele două cărți de rugăciune, ca amintire „*din partea mea. Ah, pentru tine, Rudi, n'am nimic! " Insă tu n'ai nevoie de amintire; tu n'o să mă uiţi». Apoi zise încă odată către Rudeli: «Dă-mi mâna, puiul mamei! Nu-i așa, n'o să mai iei nici un lu- 
cru dela nimeni ?» 

«N'o să mai iau, mamă-buno, crede-mă, cu 
"bună seamă n'o să mai iau nimic dela nimeni», 
zise Rudeli cu şiroae de lacrimi. 

«Bine, cred ce spui, și o să mă rog la Dum- 
nezeu pentru tine», zise bătrâna. «Uite, dragul 
mamei, îi dau lui tat-tu o hârtie, pe care mi-a „-dat-o preotul la care am slujit. Când vei fi mai mare, citește-o, gândește-te la mine, și fii cu frica lui Dumnezeu și cu credință». 

Eră o adeverinţă din partea răposatului paroh din Eichstitten, că bătrâna Caterina a slujit zece ani la dânsul și i-a fost de mare ajutor la creș- 
tterea copiilor, după ce-i murise soția; că toate 
din casă erau pe mâna Caterinei și că ea a câr- muit totul cu aceeași îngrijire ca și răposata ne- "vastă-sa. Preotul îi aduce mulțămire pentru toate 
“astea și-i dă mărturie, că a fost pentru copiii lui ca și o mamă. N'o să uite în viața sa, cât bine i-a adus 
“dânsa în văduvia lui. — Și şi ea strânsese o sumă 'bunicică de bani în slujnicia asta a sa şi i-o dă- 
“duse lui răposatul bărbatu-su pentru livedea pe 
-care le-a luat-o apoi îndărăt vornicul prin proces.
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După ce i-a fost dat lui Rudi hârtia, a mai spus: 
încă: «Mai sânt în ladă două câmăși bune de-ale 
mele. — Să nu mă înmormântezi cu nici una din. 
ele; a pe care o am acuma pe mine e destul de 
bună. După moartea mea, pune să croiască pen-- 
tru copii din rochea și cele două catrinţe ale mele». 

Puțin după aceea zise iarăși: «Poartă de grijă. 
de aproape de Veta, Rudi; iar i-a venit năjitul ăla.. 
Ține totdeauna copiii curați, spălați şi pieptănați,. 
și adună în fiecare an pentru ei veronică și flori 
de soc, ca să le mai îndrepți sângele, că tare: 
stricat le mai e. Și, dacă ţi-o da mâna, ţine pe vară. 
o capră cu lapte pentru ei: Veta poate acum s'o. 
păzească. ili-e milă de tine, că rămâi așa de sin- 
gur pe lume; fii cu inimă însă și fă ce poți. Cu ce'i 
câştigă acum la clădirea bisericei, te mai ușurezi 
niţel. Mulţămesc lui Dumnezeu și pentru atâta».. 

Bătrâna tăcu, iar tatăl și copiii rămaseră încă 
îngenuchiați câtva timp și se rugară la Dumnezeu: 

„toate rugăciunile câte știeau. Apoi se ridicară din 
genuchi şi Rudi zise către mamă-sa: «Mamă, mă. 
„duc acum să-ți mai aduc frunziș pentru așternut».. 

Ea răspunse: «Nu e nici un zor de asta acum,. 
Rudi; s'a mai încălzit în odae, slavă Domnului, iar: 
„tu trebue să te duci acum cu băiatul la al de zidarul».. 

Rudi tăcă semn Vetei să iasă după el afară și-i 
spuse: «lă seama la mă-ta-buna! Dacă i se 'ntâm-. 
plă cevă,-trimete pe Anița după mine; eu o să. 
fiu la al de zidarul». 

18. 

Un tot pătat sărman cere ierţare că a furat cartofi, iar- 
„Bătrâna moare, 

Rudi luă băiețaşul. de mână și porni cu el. 
Ghertruda eră singură acasă, când sosiră, și:
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văzu îndată că tatăl și copilul aveau lacrimi în 
ochi. 

«Ce te-aduce, vecine Rudi? De ce plângi? De 
ce plânge băiatul ?», intreba ea cu iubire, luând! 
mâna copilului. 

«Of, Ghertrudă, ce nenorocire a dat peste mine!», 
răspunse Rudi. «Vin la tine, fiindcă Rudeli a luat 
de câteva ori cartofi din groapa voastră. Mama 
a prins de veste de asta de-abia ieri, iar cl iza 
mărturisit greșala. lartă-ne, Ghertrudă! — Mama 
este pe patul de moarte; ah, Dumnezeule, adinea- 
uri își luă rămas bun dela noi. Nici nu mai știu 
ce spun, de spaimă și de grijă! Ghertrudă, mi-a 
zis să-ți spun, că te roagă și pe tine s'o ierți. 
Îmi pare râu, dar acum n'am de unde să ți-i dau 
îndărăt; o să viu însă cu dragă inimă să-ţi mun- 
'cesc câteva zile pentru asta. lartă-ne! Numai toa- 
mea l-a împins pe băiat la una ca asta», 

Ghertruda. Ci taci de asta, Rudi. Iar tu, mi- 
cuțule dragă, vino "'ncoace și fâgăduește-mi, că 
n'o să mai iei niciodată nimic dela nimeni. 

Il sărută și-i zise: «Ai o mamă-bună cinstită ; să fii și tu tot așa de bun la Dumnezeu și de 
cinstit ca dânsa!» 

Rudeli. lartă-mă, te rog! N'o să mai fur, Dum- 
nezeu mă ştie. a - 

Ghertruda. Da, drăguță, să nu mai faci așa nici 
odată. Acuma 'tu nici nu bănuești, cât de rău și 
de nenorociți ajung toți furii. Să nu mai faci una 
ca asta. niciodată! lar când te răzbeşte foamea, 
atunci vino mai bine la mine Și Spune-mi; de-oiu 
puteă, îți dau ceva. , | 

Rudi. Mulţămesc lui Dumnezeu, că acum am 
de lucru la biserică şi nădăjduesc că foamea nu-l „va mai amăgi așa de curând. la fapte de-astea. 

Ghertruda. Ne-a părut bine, și mie şi lui băr-
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batu-miu, că boierul s'a gândit și la tine să-ți deă 
de lucru. 

Rudi. Ah, mă bucur, că biata mamă a apucat 
încă mângâierea asta. Spune lui Leonard, că o 
să-i muncesc cinstit și cu credință, din zori și 
până'n noapte; și vreau din toată inima să-mi 
scadă din plată pentru cartofi. 

Ghertruda. Nici poate fi vorbă de asta, Rudi. 
Bărbatu-miu nu face asta, Doamne ferește. Acuma 
cu clădirea asta, slavă Domnului, am mai ajuns 
şi noi de-asupra nevoilor. Rudi, aș vreă să merg 
-și eu să văd pe mamă-ta, dacă e așa de rău. - 

Umplu lui Rudeli buzunarul cu poame uscate 
Şi-i zise iarăși: «Drăguţă, să nu mai iei nici odată 
nimic dela nimeni!» — și porni apoi cu Rudi la 
mamă-sa. | 

Trecând pe la un nuc, Rudi se plecă s'adune 
frunze, spre a umplea mai bine învelitoarea ma- 
me-si; Ghertuda îl ajută la adunat și porniră a- 
poi în grabă spre bătrână. 

Ghertruda îi dete bună-ziua, îi luă mâna și în- 
cepu a plânge. 

«Plângi, Ghertrudă, zise bolnava; zoi ar trebui 
să plângem. Ne-ai iertat?» * 

Ghertruda. Ce iertare încape, Catrino! Mă pă- 
trunde în suflet nevoia în care vă aflaţi, Și și mai 
mult încă bunătatea de inimă și grija dumitale. 
“Dumnezeu'o să răsplătească negreșit în copilul și 
în nepoții dumitale credinţa și bunătatea dumitale. 

Caterina. Ne-ai iertat, Ghertrudă? 
Ghertruda. Nu mai vorbi despre asta, Catrino.. . 

Aş vreă să-ți pot aduce vr'o ușurare la boala du- : 
mitale. | Ă 

Caterina. Eşti foarte bună, Ghertrudă. Îţi mul- 
țămesc; dar Dumnezeu o să ajute în curând... Ru-, 
deli, ai cerut iertare dela Ghertruda? Te-a iertat?
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Rudel. Dă, mamă-buno; ba încă ia uită-te ce 
bună e (i arată buzunarul plin cu poame uscate), 

«Cum mă cuprinde un somn!» zise bătrâna. «Și i-ai cerut cum se cuvine iertare?» 
Rudeii. Dă, mamă-buno, din adâncul inimei. «Mă cuprinde o toropeală și mi se'ntunecă în- naintea ochilor; trebue să mă grăbesc, Ghertrudă», şopti ea încet, cu glasul stins. «Vream încă să te. mai rog ceva; însă se cade oare)... Copilul ăsta nefericit a furat dela tine... se mai cuvine oare să te rog, Ghertrudă?,.. Când oiu muri... bieții „copiii ăștia... fără mamă... sânt așa de părăsiți... 

(scoate mâna afară, ochii i s'au impăcnjenit) — pot... nă- 
dăjdui... s'o asculți... Rudi»... Iși dete sufletul, fără să-şi poată isprăvi vorba. 

Rudi crezi că a adormit numai Şi zise copiilor: «Să nu vorbiți nici un cuvânt! A adormit. De-ar da Dumnezeu să se facă iar bine!» 
Ghertruda însă bănui că s'a sfârșit și-i spuse lui Rudi. 
Cum își frângeau acum mânile Și erau prăpă- diți de durere Rudi și bieţii copilași — asa n'o pot zugrăvi. Cititorule, lasă-mă să tac și să plâng; căci mă doare în suflet, când văd cum omenirea înfloreşte spre nemurire în pulberea pământului, și cum se ofilește nematură în strălucirea și în deșertăciunile pământului. 
Omenire, cântărește, cântărește odată prețul vieții la patul de moarte al omului! lar tu, cel care desprețuești pe sărac, îl compătimești și nu-l cunoști, spune-mi mie, dacă poate muri astfel cel „Care a trăit. nefericit! Ci tac, nu vreau să vă dau învățături, oamenilor. Numai atât aș dori, ca voi înșivă șă vă deschideţi ochii și să vă uitaţi îm- prejuru-vă, unde se află in lume fericire şi nefe- rigire, noroc și nenoroc.
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Ghertruda rosti cuvinte de mângâiere pentru 
sărmanul Rudi şi-i spuse și dorința de pe urmă 
a acestei nobile mame, pe care el, în jalea lui, 
n'0 auzise. Da 

Rudi îi luă mâna cu recunoștință: «Cât îmi 
pare de rău de biata mamă! Cât eră de bună! — 
Nu-i așa, Ghertrudă, o să-ți aduci aminte de ru- 
gămintea ei?» | 

Ghertruda. Ar trebui să am inimă de piatră, 
ca s'o pot uită. O să fac pentru copiii tăi tot 
ce-oiu putea. 

Rudi. Dumnezeu îţi va răsplăti tot ce'i face pen- 
tru noi. A . | 

Ghertruda se întoarse cu fața spre fereastră, 
își șterse lacrimile de pe obraz, ridică ochii la 
cer, suspinând, imbrățișă apoi cu lacrimi pe Ru- 
deli și pe surioarele lui, unul după altul, griji de 
moartă pentru ale înmormântării, și numai după 
ce fâcu tot ce eră de trebuință plecă iarăși la 
casa ei. a 

19. 

Voia-bună aduce mângâiere, înseninează și ajută; pleca- 
rea spre griji şi mâhnire însă aduce numai chin. 

Vornicul, care dase întâi pe la Rudi, porni de la 
el pe la ceilalți muncitori cu ziua și mai întâi pe 
la Iogli Ursu. Acesta tocmai despică niște lemne 
pe tăietor, cântând și fluerând; când însă zări pe 
vornic, numai ce căscă ochii mari: «Dacă vrei pa- 
rale, vornice, să știi că nu găsești la mine nici 
o lescae». 

Vornicul. Dar eu te văd că flueri și cânți, ca un 
sticlete în sămânța de cânepă. Cum să n'ai parale? 

Ursu. De-aș ști că am pâne urlând, n'aș flueră; 
dar, fără glumă, .ce te-aduce pe la mine? 

Leonard şi Ghertruda. „6.
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Vornicul. Nimic altceva de cât să-ți fac știre că 
ești luat ca lucrător la biserică şi că ai 25 de 
crăițari pe zi. . 

Ursu. Spui drept? . 
Pornicul. Fără glumă. Luni să te duci la castel, 
Ursu. Dacă nu e șagă, atunci sânt dator să-ți 

mulțămesc, jupâne .vornice. Ei, vezi, de-aea îmi 
venea mie astăzi a flueră și a cântă! 

Vornicul plecă râzând și zise, după ce se depărtă: 
«In viața mea nu sânt eu nici măcar un ceas 

așă de mulțămit cum e calicul ăsta». 
„Ursu intră în: casă la nevastă-sa: <Așă, numai chef și voie-bună! Bunul și mult milostivul Dum- 
nezeu tot se'ndură cu noi, nevastă: sânt lucrător 
la biserică». 
-. Nevasta. He, o să mai treacă multă vreme, pân” 
să vie rândul la tine; tu ai totdeauna traista plină 
de parigorie, dar pâne niciodată. 

Ursu. O să avem noi și pâne, când oiu pune 
mâna pe plată. 

IVevasta. Dar plata poate lipsi. 
Ursu. Ba asta nu, te încredințez. Arner plă- 

tește cinstit lucrătorii; asta n'o să-mi lipsească. 
- Mevasta. Glumești, ori e adevărată istoria asta 
cu clădirea? 

Ursu. Acuma veni vornicul și-mi spuse să mă 
duc Luni ce vine la castel, cu muncitorii care lu- 
crează la biserică; nu se poate dar să fie doar 
așă o vorbă, 

MWevasta. Bine-ar fi să fie așă! Aș mulțămi lui 
Dumnezeu, când aș puteă nădăjdui să am și eu 
odată un ceas de liniște. ă | 

Ursu. Ba o să ai și mai multe; eu mă bucur 
de asta ca un copil. N'o să mai fii și tu supă- 
rată, când oiu veni acasă vesel și voios. O să-ţi 
aduc totdeauna până la o pară toată simbria de
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pe săptămână, cum oiu primi-o. -N'aș mai aveă 
nici o bucurie de viață, dacă riu mi-ar fi dat să 
nădăjduesc că va veni odată o vreme, -când -să te 
gândești și tu cu plăcere că, ori- -cum, ai un băr- 
bat de ispravă, deși mult-puținul ce-ai avut de la: 
părinți a scăzut grozav în -mânile mele. lartă-mă! 
Cu ajutorul lui Dumnezeu. o. să pun iară-la loc 
o bună parte din el. 

Nevasta.' Increderea ta mă bucură şi pe mine; 
mă tot. gândesc însă şi-mi-e teamă câ tu iei lu- 
crurile prea cu inima ușoară.. 

Ursu. Dar bine, nevastă, ce amân, ori ce risi- 
pesc eu? 

Nevasta. Nu zic asta; însă ție nurţi vine nici- 
odată greu, când nu e pâne'n casă. . 

Ursu. Dar ne-am pomeni oare cu pâne, când 
m'aș întristă? 

„ Nevasta. Așa e, dar eu de schimbat nu mă 
pot schimbă; mie mi-e greu totdeauna, şi pace. 

Ursu. Fii mai cu inimă, nevastă, şi mai veselă, 
ce Dumnezeu! O să-ți fie Şi ţie odată mai uşor. 

Nevasta. Da, uite acum n'ai și tu o haină-ca 
lumea, să te duci Luni la castel! 
„<Ei, atâta pagubă! M'oiu duce şi eu cu ce am. 

Tu nu poți trăi fără griji», zise el, şi plecă iar la 
tăietorul lui şi despică lemne până 'nnoptă. 

De la el, vornicul se abăti pe la Lâupi, dar nu-l 
găsi acasă; îi spuse atunci lui Hiigli, vecinul său, 
şi porni apoi spre Hans Leemann. 

20. 

Obiceiul prostese de a-și vâri nasul în toate, care te face 
să-ți pierzi vremea, a dus po om la trândăvie. 

Leemann sta în poartă, căscând gura în toate 
părțile. Când zări pe vornic de departe, zise în
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sine: «Aha, să știi că e cevă nou» şi-i strigă: «Da încotro, jupân vornice, pe-aici pe la noi?» Vornicul. Chiar la tine, Leemann. 
Leemann. Asta ar fi prea mare cinste pentru mine, vornice. Dar iă spune-mi, ce mai face ne- vasta zidarului? Tot așă cu gura mare mai e, ca alaltăieri la biserică? Ce mai Neagă-rea, vornice! Vornicul. Ţie-ţi dă mâna să zici așă cevă, că ești acum lucrător cu ziua la bărbatu-su. Leemann. Pe semne că încolo nu mai ştii nici o noutate, de-mi vii cu una ca asta. | " Pornicul. Ba nu, fără șagă; și vin din porunca boierului, ca să-ți fac ştire de asta. 

" Leemann. Dar cum de m'a ajuns cinstea asta, jupân vornice? | Vornicul. Pare-mi-se că'n somn, 
Îcemann. Asta o să mă trezească însă, dacă e cu adevărat. La ce ceas trebue să fim la lucru? Vornicul. Cred că dimineața. 
Leemanu. lar seara, îndărăt a casă, gândesc-că. Câţi sântem laolaltă, jupân vornice? 
Vornicul. Zece cu toții, 
Leemaun. Dar ia spune-mi — mă prinde mi- rarea, — care sânt? Vornicul i-i înșiră la rând. In vremea asta Leemann îl întrebă încă de vr'o două- zeci și mai bine: «Cutare nu? Da cutare iar nu ?> «Zăbovesc prea mult», zise în sfârșit vornicul și-și căută de drum. 

21. 

Nerecunoștință și pismă. 

„De aci vornicul purcese la Isgli Lenk, pe care-l găsi tolănit pe laviţa de lângă sobă, trăgând din pipă; nevastă-sa torceă şi cinci copii aproape goi ședeau pe lângă cotlon. Vornicul îi spuse în scurt
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despre ce e vorba. Lenk își scoase luleaua din 
gură și răspunse: «Mare minune, că mai dă Și 
peste mine odată un bine. Altminteri ma ferit 
Dumnezeu de orice bine, de când sânt și văcuesc». 

Pornicul. Și pe mulți alţii încă, împreună cu 
tine, Lenk, pare-mi-se. | 

Lenk. E şi frate-miu printre lucrători ? 
Pornicul. Nu. 
Lenk. Cine mai sânt ăilalți? 
Vornicul i-i spuse pe nume. 
Lenk. Dar bine, frate-miu e lucrător mult mai 

bun decât un Rudi, un Ursu, ori un Marx; de 
Kriecher nici nu mai vorbesc. Afară de mine, să 
mă bată Dumnezeu, dacă dintre toți ăi zece mai 
e măcar unul care să lucreze pe jumătate aşă de 
bine ca el. Vornice, n'ai puteă face să fie pus și el? 

«Nu știu», răspunse vornicul, rupând vorba și 
plecând. 

Nevasta își văzu de furca ei, cât timp fu vor- 
nicul de față; însă vorbirea asta o dureă în su- 
flet, și, cum plecă vornicul, zise lui bărbatu-su: 
«Eşti nemulțămitor către Dumnezeu și către oa- 
meni. Când te găsești la cea mai mare ananghie 
şi îți trimite Dumnezeu ajutor și sfat, atunci tu 
defăimezi pe vecinii tăi, cărora le dă Dumnezeu 
tocmai binele pe care o să ţi-l deă şi ţie». 

Lenk. Va să muncesc însă pentru paraua ce-oiu 
câștigă-o, n'o s'o capăt doar de pomană, 

/Vevasta. Insă pân'acum n'aveai nimic de lucru. 
Lenk. Dar nici osteneală n'aveam. | 
Vevasta. lat copiii tăi maveau pâne. 
«Dar eu, ce-aveam mai mult ca ei ?», zise trân- 

torul. 
Femeea tăcu și plânse cu amar.
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22, 

Chinurile jurământului strâmb nu se pot înnăbuși cu 
“tertipuri advocățești. 

De la Lenk vornicul o apucă spre Kriecher, dar 
în cale se întâlni fără de “veste cu Hans Wust. 

Dacă l-ar fi zărit de departe, l-ar fi ocolit; căci, 
de când cu procesul lui Rudi, și vornicului și lui 
Must li se băteâ inima, de câte-ori. se întâlneau; . 
însă se lovi de el piept în piept, pe negândite, 
la colțul ulicioarii de la. fântâna din vale. 

«Tu eşti?» zise vornicul. «Da, eu sânt», răs- 
punse Waust, | | 

Vornicul. De ce nu mai dai de loc pe la mine 
și nu te mai gândești și la banii ăia ce ți i-am 
dat cu imprumut? . a 
VPiist. Nam nici o pară acum; și când mă gân- 
desc în urmă, tare mi-e teamă, că au fost plătiți 
prea scump banii ăia ai tăi. - A 

:  Vornicul. Parcă nu vorbeai așă, Wiuist, când 
ți i-am dat; cum văd, fă bine să-ți auzi rău! 

Wiist. Da, să. faci bine, asta e una; dar să faci 
bine așă, în cât după aceea să nu-i mai ticnească 
omului fiici un ceas, ori-unde s'o'ntoarce, asta e 
alt-ceva. 

" Vornicul. Nu vorbi aşă, Wiist. Tu n'ai spus la 
judecată nimic alt de cât adevărul.” | 

Wiist. Tu mereu mi-o spui asta, ce-i drept; 
dar eu simt. mereu în inima mea, că am jurat cu 
strâmbătate. - a 

- - Vornicul.: Asta nu e adevărat, Wiist; pe su- 
fletul mieu, nu e adevărat. Tu ai jurat numai pe 
ce ţi s'a citit, și, ce eră scris acolo, erâ fără nici un 
gând meșteșugit. Eu ţi-am citit-o de peste o sută de 
ori, și tu erai de părerea mea și-mi ziceai totdeauna:
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«Da, pentru asta pot jură». N'a fost oare asta 
lucru cinstit și drept? Ce mai vrei tu acum cu 
chinuirea asta a ta a treia zi după Scripturi? Dar, 
să-ți spun eu, ţie nu ţi-e de:cât de datorie; soco- 
teşști că dacă-i vorbi așă, o să te aştept mai multă 
vreme. 

Wiist. Nu, vornice, te șeli Dacă aș a aveă pa- 
rălele, ți le-aş svârli în minutul ăsta, ca să nu te 
mai văd niciodată în ochii miei; căci de câte ori 
dau cu ochii de tine, îmi bate inima. 

<Ești un tont», zise vornicul; dar și lui î îi bă- 
teă inima. 

Wiist. NPam uitat cu luare aminte la tine, când 
ai vorbit înaintea judecății; dar chiar de la i înce- 
put nu mi-a plăcut, fiindcă mi s'a părut că bo- 
ierul vorbea așă, par'că înțelesese într'altfel. 

Pornicul. Nu te priveşte pe tine câtuşi de puțin 
ce-a spus boierul din gură; tuai jurat numai pe 
țidula care ţi-a fost citită. 

IViist. Insă el a dat judecata după cum a în- 
țeles-o el din spusele tale. 

Vornicul. Dacă boierul a fost un prost, să-i fie 
de bine; ce te priveşte pe tine? Ţidula eră pe 
masă: inaintea lui, și: dacă n'ar fi fost destul de 
lămurit asupra ei, ar fi putut pune să i-o scrie 

din nou altfel. - 
Wiist. Ştiu eu prea bine, că tu eşti destoinic 

să mă înfunzi oricând, ori de câte ori luăm vorba 
despre asta; însă eu nu mă simt liniştit în sufletul . 
micu, iar când mă duc la împărtășanie, m'apucă 
o groază, de aș vreă să mă'nghită pământul! Vor- - 
nice, vornice, de nu ţi-aș fi fost dator niciodată! 
Ah, de nu te-aș fi cunoscut niciodată, ori de-aș 
fi murit în ziua aceea, înainte de a fi făcut jură- 
mântul! . 

Vornicul. Dar pentru numele lui Dumnezeu,
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Wist, nu te mai chinui așă; asta-i curată nebu- nie! Gândeșta-te bine numai, cum S'au întâmplat lucrurile. Am purces cu chibzuinţă; în faţa ta am întrebat pe nămesnic deslușit și limpede: «Tre- bue oare să jure Wauist altceva de cât ce e scris în bilet? Spune-i d-ta; el nu e destul de lămurit». Îți mai aduci aminte ce-a răspuns? 
Wiist. Da, dar ce-i cu asta ? 
Vornicul. Vezi, va să zică a spus anume: « Wuist mare să jure nici cu o boabă mai mult de cât e scris în țidulă». Așa-i c'a spus tocmai cuvintele astea ? IViist. Da, dar ce-i cu asta, dacă a spus așă? Vornicul. Cum: ce-i cu asta? Oare nu ți-ajunge atâta ?. 
JViist. Nu, vornice, dacă-i vorba să ţi-o spun verde; și trebue s'o fac odată. Nămesnicul ţi-eră dator, ca și mine, şi tu știi ce poamă de om eră şi cum se țineă după toate fleoarțele. De aceea e o slabă mângâiere pentru mine ceea ce mi-a spus o astfel de secătură. 
Vornicul. Ce fel de viață duceă, asta nu te pri- vește pre tine; însă legea o pricepeă el; asta o știi şi tu prea bine. 
Wiist. Nu, asta n'o știu; știu însă alta: că eră un fleac de om. 
Vornicul. Dar asta nu te privește pe tine în- tru nimic. a 
Wiist. Ba da, fiindcă lucrul stă altfel: când văd eu că un om e foarte rău și nelegiuit întru o parte oare-care, atunci în orice altă privință nu mai pot crede mult bine despre el. De aceea, mă tem că netrebnicul domnul nămesnic al tău m'a îmbrobodit, și lucrul acesta cred că m'o fi privind puțintel și pe mine. 
Vornicul. Lasă încolo gândurile astea, WViist. Ai jutat pe ce e adevărat,
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JViist. Şi eu am crezut așă o seamă de vreme; 
dar acum s'a sfârșit! Nu pot să-mi mai înșel cugetul. 
Bietul Rudi! Ori încotro mă duc și mă'nvârtesc, 
îmi răsare înaintea ochilor. Bietul Rudi, cum sus- 
pină la Dumnezeu asupra mea, în sărăcie ŞI în 
foame și în lipsă! Vai, vai, copiii lui, sărmanii! 
Se prăpădesc văzând cu ochii, sânt galbeni la față, 
piperniciți şi trențăroşi ca nişte țigani. Erau fru- 
moși și: plini de sănătate ca niște îngeri; ci ju- 
rământul mieu i-a lăsat fără livede. 

Vornicul. Dreptatea eră cu mine; așă eră cum 
am spus eu. lar acum Rudi are de lucru la bi- 
serică, în cât o să se înfiripeze el iar. 

JViist. Ce mă privește asta pe mine? De n'aș 
fi jurat, mi-ar fi tot una, dacă Rudi ar fi bogat 
ori cerșetor la drumul mare. . 

Vornicul. Nu te mai turbură de surda. Eu a- 
veam dreptate. | 

JViist. Să nu mă turbur? Vornice, să-i fi spart 
casa şi să-i fi furat toată averea, și tot m'aș simți 
în sufletul mieu mai bine ca acum. Ah, vornice, cum 
făcuiu eu una ca asta! Vai mie, la ziua judecății 
din urmă, 'ce va să vie! Oh, de aș fi la o mie 
de stânjeni sub pământ! 

Vornicul. Pentru numele lui Dumnezeu, Wiist, 
nu te mai văită așă în mijlocul drumului în ve- 
deala lumii! Dacă te-ar auzi cine-va! Tu te chi- 
nuești cu prostia ta. Tot ce ai jurat, e adevărat. 

JViist. Prostie, neprostie: să nu fi jurat eu, Rudi 
ar stăpâni și azi livedea lui. 

Vornicul. -Dar oare tu ai dat hotărârea de ju- 
decată, care i-a luat lui livedea și mi-a dat-o mie? 
La dracul, la urma urmelor, ce te privește pe tine 
a cui e livedea? 

Viist. A cui e livedea nu mă priveşte de loc; 
dar jurământul mieu cel strâmb mă priveşte din
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nenorocire, — Domnul cel milosârd îndure-se cu 
mine! 

Vornicul: Dar asta nu e adevărat; n'ai jurat 
strâmb. Pe ce-ai jurat tu, eră adevărat. 

Wiisț. Asta nu-i decât o răsucire de vorbe. 
Eu n'am spus boierului, cum înțelesesem eu măr- 
turia scrisă, iar el a înțeles-o alttel de cât mine, 
ori-ce-ai vreă tu să zici, Știu eu, o simt în mine 

însu-mi: am fost un Iuda, și un vânzător, iar ju- 
rământul mieu — ce mai atâta vorbă! — a fost 
jurământ în potriva adevărului. 

“Vornicul. Nli se face milă de tine, Wiist, cu 
nerozia ta; se vede însă că ești bolnav; arăţi la 
față par'c'ai fi ieșit din mormânt. Și când nu-i e 
bine omului, atunci vede toate altfel de cum sânt. 
Liniștește-te, Wiist! Hai cu mine acasă să bem 
câte-un păhăruț de vin. 

IViist. Nu mi-arde acum de asta, vornice; pe 
mine nimic nu mă mai înveselește pe lume. 

Vornicul. Liniştește-te, Wiist! Scoate-ţi odată 
istoria asta din cap și uită-o, până când ăi fi iar 
sănătos: Atunci o să vezi tu singur că am drep- 
tate; și o să rup și chitanța aea; poate te-i mai 
linişti atunci. 

IViisz. Nu, vornice, păstrează chitanța. Să ştiu 
bine, că aș mâncă din carnea mea, şi tot îţi plă- 
tesc datoria; nu vreau. să am pe sufletul mieu bani 
de vânzător. Dacă tu m'ai înșelat, dacă nămesnicul 
m'a orbit, poate tot mă va iertă unul Dumnezeu. 
N'am crezut că lucrurile o să iasă astfel. 

“Vornicuil. lă chitanţa, Wiist. Uite, o rup în fața 
ta,. și iau eu pe sufletul mieu, că am avut drep- 
tate. Linişteşte-te odată! 

IViist. lă pe sufletul tău tot ce poltești, vornice; 
eu de plătit o să-ți plătesc datoria; poimâne mă duc 
să-mi vând haina cea de sărbătoare, și-ți plătesc.
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Vornicul. Nu face una ca asta, creștine; te înșeli, 
pentru Dumnezeu! Dar trebue să mai mă duc și 
pe la alții. 

Vis. Mulțămesc lui Dumnezeu, că pleci! De- -ai 
mai rămâneă, zău mi-aș ieși din minți, subt ochii tăi. 

Pornicul. Liniştește-te, Wit, pentru numele 
lui Dumnezeu! | 

Se despărțiră apoi. 
Vornicul însă, cum rămase singur, începi a oftă 

fără voie și a grăi în sine: «Asta-mi mai lipsea 
acum! Naveam eu: de ajuns astăzi atâtea pe ca- 
pul micul!» . 

Dar îndată prinse iar inimă şi urmă mai de- 
parte: «Mi-e milă. de el, sărmanul, cum se chi- 
nuește! Insă n'are dreptate; nu-l privește de loc 
pe el, cum l-a înțeles judecătorul. Nici dracul n'ar 
mai jură, dacă ai sta să-i despici înțelesul cuvin- 
telor, vorbă cu vorbă! Mai știu şi altă lume, ba incă 
tocmai pe cei care trebue să se priceapă mai bine 
într'astea, că iau jurământul după cum îl înțeleg 
ei și nu se turbură de fel cu firea unde ori-care 
altul, care cugetă ca bietul Wiist, ar fi de pă- 
rere că e limpede ca lumina zilei, că i-a întorto- 
chiat jurământul, Și totuși mai bine aș fi vrut să 
nu mai am acum în minte gândurile astea: mi-a 
tăiat tot cheful. Mă duc mai bine acasă să beau 
un pahar de vin». Aşă g grăi vornicul și făcă in- 
tocmai. 

23, 

Un făfaraio și o femee care sutere, 

După aceea vornicul: porni la Felix Kriecher. 
Ăsta erâ un om, care umblă mereu de colo până 
colo, fără astâmpăr. 

Când vedeă pe bărbier, pe vornic, pe morar
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ori vr'un strein oare-care, se plecă în fața lor tot 
așă de adânc ca și în fața preotului, și nu i-ar fi 
scăpat lui nici o predică şi nici o lecție de cântări 
de Duminecă seara. In schimb insă priimeă și el 
când și când câte-un pahar de vin, şi eră oprit câte- 
odată și la cină, când se'ntâmplă să vină târziu 
de tot și se'nfigeă destul de aproape de masă. Cu 
pietiștii*) din sat însă nu se prea învoeă, de și cer- 
case și cu ei tot cu atâta sârguință; căci nici cu 
ceilalți nu vreă să se pună rău din pricina lor. 
Ci asta nu merge cu pietiștii: ei nu suferă ca u- 
cenicii lor să impace și capra și varza; și aşă, 
m 

*) Pe la sfârşitul veacului al 17-lea o seamă de învățați teologi din Germania vor o nouă reformă a vieții religioase, în sensul creștinismului primitiv: viața omului să fie pătrunsă în toate fap- tele sale de adevărată evlavie creştinească, să fie o viaţă de is- păşire şi de răscumpărare a păcatului prin rugăciuni şi prin muncă Pentru binele aproapelui. Acestor oameni Îi se dete numele de pietiş!i, după Collegia pielatis, nişte adunări spre învăţătură cate- chetică ținute de Spener, întemectorul acestei direcţii, predicator al curţii din Dresda [cuvântul latinesc pielas înseamnă evlavie]. Cel mai însemnat dintre adepţii acestei direcţii religioase a lost August Hermann Francke [1663—1727], intemeetorul vestitelor ins- titute pedagogice din Halle a, Saale, care dăinuesc și astăzi [«die Frankeschen Stiftungen»). - 
Pietismul reprezentă o reacțiune a sentimentului în potriva ac- centuării unilaterale a dogmelor în viaţa religioasă și în de obşte o reacțiune în potriva spiritului formalist al bisericei luterane din vremea aceea. Prin aplecarea sa spre o credință mistică şi spre viaţă ascetică pietismul e o direcție înrudită cu a calvinismului, cu a janseniștilor din Franţa (pe la jumătatea veacului al 17-lea) și cu a zuclodiștilor de azi din lumea anglo-saxonă. Prin această stăruinţă spre o viață de ispăşire, pietismul ajunge a osândi ca nevrednice de un adevărat creștin ori-ce plăcere şi bucurie a vi- cții, cât de nevinovate, ca jocurile, mergerea la teatru, ba chiar şi râsul, gluma şi preumblarea, 
Această rigiditate în înțelegerea vieţii nu puteă fi potrivită cu felul de u fi și a înțelege viața al lui Pestalozzi. La comentarea acestui capitol în Ciristof şi Elsa Pestalozzi observă într'o notă, că n'a voit să mâhncască pe pietişti sau să dcă a înțelege că ii socotește drept făţarnici, ci că el crede numai, că prin imitarea infățişării lor rigide un ticălos se poate lipi de ei şi-i poate în- şelă cu parale, dar că altminteri cl are toată stima pentru aceşti oameni care se disting prin seriozitatea, chibzuința şi moralitatea vieţii lor; ar dori însă din toată inima să aibă mai multă inimă, mai multă veselie și mai multă impărtășire la lucrurile semenilor lor, de care prea se ţin de o parte.
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cu toată înfățișarea lui de smerenie, cu tot meş-. 
teșugul fățărniciei ce-l învățase. desăvârșit, și cu 
toată trufia. lui de om bisericos, lucruri care alt- 
minteri recomandă grozav pe cineva în Gchii pie- 
tiştilor, — nu eră priimit între ei. E 

Pe lângă aceste însușiri văzute și cunoscute de 
toată lumea, mai aveă și âlte câteva, ce-i drept 
numai spre. întrebuințare ferită în viața sa cas- 
nică; trebue însă să aduc vorba și de acestea. 

Cu femeea și cu copiii săi eră un proclet, nu 
altceva. In' sărăcia a mai mare el pofteă tot la 
mâncări bune, iar când nu le aveă, nu-i mai in- 
tră nimeni în. voie: ba că copiii nu erau pieptă- 
nați bine, ba că nu erau spălați cum se cade, și 
multe și mai câte de-astea; iar când nu găseă 
nici 0 pricină de ceartă, de se'ntâmplă cumva ca 
pruncul de trei luni să caute urât la el, atunci 
numai ce'ncepeă a-l lovi peste mânuțe, ca să ştie 
de mic ce va să zică respect. 

«Nu ești în toate mințile!» îi zise odată ne- 
vastă-sa la un asemenea prilej, şi zău că drept 
grăise și nimic alt de cât curatul adevăr; însă el 
începi a 0 izbi cu picioarele, iar când ea dădu 
să fugă, căzu la ușă şi-şi sparse capul în două 
locuri. Când văzu asta creștinul nostru, o băgă 
pe mânecă; căci se gândeâ el bine in mintea lui, 
că spartul capului nevesti-si ar puteă da pe față 
traiul lor. : - E 

Și cum se pleacă și se fac blânzi Și se târăsc 
toți fățarnicii, când îi apucă spaima, așă se îm- 
blânzi și se târî acum şi Kriecher. Se rugă în ge- 
nunchi de nevastă-sa, pe toți” sfinții și Dumnezeii, 
nu doar să-l ierte, ci numai să nu spună la nimeni. 

Ea nu spuse la nimeni nimica, ci suferi cu răb- 
dare durerile rănii adânci ce-şi făcuse și zise că- 
tre bărbier și către vecini, că a căzut din pod.
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Aceștia, nu-i vorbă, nu o crezură toți; și vai, biata 
femee ar fi. trebuit să se gândească dinnainte, că 
nu s'a pomenit de când lumea fățarnic recunos- 
cător, ori fățarnic care să-și țină cuvântul: ar fi 
trebuit dar să nu-l creadă. pe cuvânt. Dar ce zic 
eu? Femeea aceasta vrednică a fost știut toate 
astea prea bine, s'a fost gândit totuși la copiii 
săi și a fost simţit că nimeni nu-i poate: schimbă 
inima 'lui, fără numai unul Dumnezeu, și că deci 
dară ori-ce vorbire 'cu unul și cu altul ar fi za- 
darnică. Ah, căci nu e mai fericită! Cum trebue 
să îndure de la elitot felul.de mâhniri în fiecare zi! 
Ea -rabdă în tăcere și se roagă la Dumnezeu și-i . 
mulțămește pentru cercările suferințelor acestora. 

O, vecinicie! Când vei desveli oare-când căile 
Domnului și fericirea oamenilor, pe care Dum- 
nezeu îi aduce, prin suferință, -prin mizerie şi prin 
nenorociri, la tărie de suflet, la răbdare şi la înțe- 
lepciune, — o, vecinicie, cum înnălța-vei tu oare pe 
această femee încercată, pe care aici înjositu-o-ai 
atât de mult! , 

Kriecher și uitase gaura din capul nevesti-si, 
chiar mai nainte de a 'se fi fost vindecat, și a 
rămas tot acelaşi. Nu e zi de la Dumnezeu să nu 
mâhnească și să nu chinuească el pe nevastă-sa fără 
cuvânt și fâră prilej, și să nu-i amărască viața. | 

Cu un sfert de oră înainte de a veni vornicul, 
pisica răsturnase lampa de pe cotlonul sobei, în 
cât curseseră pe jos câteva picături. «Ciumo! Să-i 
fi purtat mai bine de grijă !», zise el către nevastă-sa, 
cu .obicinuita-i furie. «Acum poftim de stai pe n- 
tunerec și aprinde focul cu baligă de vacă, vită'n- 
călțată ce eșşti!». 
Femeea nu răspunse nici un cuvânt; dar o po- 

didiră lacrimile, iar copiii prin colțuri începură a 
plânge ca și mama lor.
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„Chiar acum bătu la ușă vornicul. 
« Tăceţi odată, penttu Dumnezeu, tăceţi odată! 

Ce e asta? Vornicul e la ușă», zise Kriecher, șter- 
gând iute copiilor. lacrimile de pe obraz'cu bas- 
maua sa și amenințându-i: «Dacă mai crâcnește 
vre unul, să știți că-l omor în bătăi!» Apoi deschise 
ușa vornicului, se'ncovoi€ până la pământ și-l în- 
trebă: «Ce-i porunca, jupân vornice?» | 

Vornicul îi spuse în scurt pricina, iar Kriecher, 
care trăgeă cu urechea la ușă, ne mai auzind pe 
nimeni plângând, răspunse vornicului: «Da poftim 
înnăuntru, jupân vornice! Vreau să spun de sârg 
și iubitei mele neveste, ce noroc a dat peste mine». 
Vornicul intră cu el în odae și Kriecher zise ne- 
vesti-si: «Jupân vornicul mi-aduce fericita veste, 
că sânt și eu luat la clădirea bisericei, şi asta e 
un mare har, pentru care nu sânt vrednic a mul- 
țămi în de ajuns». . : - 

Femeea răspunse: «Mulţămesc lui Dumnezeu !»- 
(Un suspin adânc îi scăpă din piept). 

Vornicul. Dar ce are nevastă-ta? 
Ariecher. Din nenorocire de câtva timp încoace 

nu prea i-e bine, jupân vornice. (Se uită cu coada o- 
chiului mânios şi amenințător spre nevastă-sa)... 

Vornicul. Mai am de dus și pe la alții. Să deă 
Dumnezeu sănătate, femee! 

„ Femeea. Să te-audă Dumnezeu, jupân vornice! 
Kriecher. Te rog să fii aşă de bun și să mul- 

țămeşti boierului, în numele mieu, pentru milosâr- 
dia lui, dacă-mi dai voie să te rog, jupân vornice! 

Vornicul. Poţi face asta tu singur. 
Ariecher. Ai dreptate, jupân vornice; a fost o 

obrăznicie din partea mea, că te-am rugat des- 
pre asta. O să mă duc zilele astea expres la cas- .. 
tel; mă calcă datoria. 

Vornicul. Luni dimineaţă se duc toți ceilalți



96 

  

şi cred că te-ai puteă duce prea bine odată cu ei. 
Kriccher. Se'nţelege, jupân vornice, firește! Nu- 

mai nu știeam că se duc șiei. 
Vornicul. Rămâneţi sănătoși, Kriecher. | 
Kriecher. Mulţămirile mele adânci, Jupân vor- 

nice. | | 
Pornicul. N'ai să-mi mulțămeşti de nimic. 
Plecând, grăi în sine însuși: «De n'o fi ăsta un 

împelițat, mare minune! Poate tocmai el ar fi omul 
care-mi trebue mie în potriva zidarului; dar cine 
dracul să se increadă într'un fâţarnic? lau pe Scha- 
benmichel mai bine; ăla e un mehenghiu și ju- 
mătate. 

24. 

Un om cu inimă curată, veselă și recunoscătoare. 

De la Kriecher vornicul se duse la Aebi cel tâ- 
năr. Când auzi acesta ce noroc i-a picat, începu 
a chiui de bucurie și a sări în sus, cum sare un 
vițel la pășune în cea d'intâi zi de primăvară: 
«Mă duc să spun și nevesti-mi, ca să se bucure Și 
ea. Ba mai bine aştept până mâne; mâne se'mpli- 
nesc tocmai opt ani, de când ne-am luat. Eră ziua 
de sfântul Iosif; mi-aduc aminte, ca acuma. De-a- 
tunci încoace avut-am amândoi multe zile grele, 
dar și multe ceasuri de veselie. Mulţămesc lui Dum- 
nezeu pentru toate! Dar mâne, cum s'o deșteptă, 
am să i-o și spun. De-ar veni mai repede ziua 
de mâne! Par'c'o văd, cum o să plângă și o să 
râdă amestecat, și cum o să ne strângă'n brațe 
de bucurie, pe copii și pe mine. Ah, de-ar veni 
mai iute ziua de mâne! Ca să-i fac o bucuric, 
am să taiu un puiu şi să-l fac fiertură, fară să 
bage dinsa de seamă; o să-i pară bine, de şi i-o 
păreă rău după puiu. Nu, nu maistau de loc la
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îndoială; ori ce-oiu face nu e păcat, pentru bu-. 
curia asta: o să-l taiu. Toâtă ziua o să stau a- 
casă și o să mă bucur cu dinsa și cu copiii; — 
ba nu, mai bine o să mă duc cu ea la bise- 
rică și la împărtășanie. Să săltăm și să ne vese- 
lim și să dăm laudă lui Dumnezeu, că e așă de 
bun». 

Astfel grăi în sine însuși Aebi cel tânăr în bu- 
curia inimei sale asupra bunei veşti a vornicului, 
şi de nerăbdare i se păreă noaptea un an; dar 
făcu ce-și pusese în gând. 

25. 

Cum vorbesc pehlivanii între dinșii. 

De la Aebi vornicul trecu la Schabenmichel. A- 
cesta il văzi de departe, îi făcă semn să vină 
după casă și-l întrebă: «Ce drăcie te-aduce ?» 

Vornicul. Un lucru vesel. 
Michel. O nemeriși: tocmai tu ești omul pe 

care-l trimite lumea cu poftitul la nunți, la jo- 
curi și la petreceri! 

“ Vornicul. Îţi spun că nu € ceva de întristare. 
Michel. Ei, ce-i? 
Vornicul. Ai intrat într'o nouă tovărăşie. 
Michel. Cu cine dracul, şi la ce? 

„ Vornicul. Cu Rudi de pe muchie, cu Lenk, cu 
Leemann, cu Kriecher și cu Marx de pe curătură. 

Michel. Ai mâncat laur? Ce am eu de'mpărțit 
cu ăștia? 

Vornicul. Să clădeșşti și să împodobeşti casa 
Domnului din Bonnal și zidurile bisericei. 

Michel. Na şglumești? 
Vornicul. Să mă bată Dumnezeu. 
Michel. Dar cine a ales pe sprânceană pentru 

treaba asta pe orbi şi pe ologi? 

Leonard şi Ghertruda. “2
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Vornicul.. Prea nobilul, prea-injeleptul Și prea- 
puternicul mieu stăpân. 
«Michel. Nu e 'n toate minţile ?- 

« Vornicul. Ştiu .eu? : 
Michil. Cam așă pare.. 
Vornicul. Poate nar fi asta răul cel mai mare. 

Lemnul subțire lesne îl îndoești. Dar trebue să 
mă duc. Vino astă-seară pe lă mine; am de vor- 
bit cevă cu tine. 

Michel. Vin negreșit. La cine mai porneşti acum? 
Vornicul. Pe curătură la Marx. 
Pornicul. Ăsta zic şi eu: om de muncă, nu 

glumă! Trebue să fie cinevă cam într'o parte, ca 
să iă în lucru pe unul;ca ăsta. Gândesc-că de ani 
de zile n'a mai pus mâna pe o sapă oripeo 
lopată; și mai €.și pe jumătate olog pe o parte! 

* Vornicul. Ce-i cu asta ? Vezi, să nu care cumva 
să nu vii astă-seară pe la mine? 

Vornicul purcese acum de la el spre Marx. de 
pe curătură. 

26. 

- Trufia la omul sărac și nevoiaş duce la faptele cele 
mai nefirești şi mai uricioase, . 

Marx fusese odiriioară om cu stare Și învârtise 
negustorie; însă de multă vreme nu mai aveă ni- 
mic:. i se vânduse la mezat tot ce avusese și trăiă 
acum aproape numai din ce se miluiă.să-i deâ 
preotul și câteva rude cu dare-de-mână. Insă, cu 
toată 'sărăcia în. care ajunsese, .tot trufaș rămă- 
sese și ascundeă la toată lumea, cum puteâ mai 
bine, lipsa grozavă și foamea din casa lui, afară 
numai de locurile unde. cerşă, | 
„Când. văzu: pe: vornic, îi sări inima; insă nu se 

ingălbeni din pricina astă, căci și fără de asta
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eră galben ca. ceara la fața. Luă repede bulen- 
drele. ce erau aruncate în toate părțile și le vâri: 
sub învelitoarea patului, poruncind copiilor, care 
erau aproape goi să se ascundă de graba i în:că= 
mară. 

«Vai de noi!» ziseră copiii, «acolo: ninge ȘI 
plouă înnăuntru.. Auzi cum șueră vijelia, tată! Nu 
ştii, că nu mai e nici un--geam la .chelar?» 

«Plecaţi, împelițaților! Mă faceţi să-mi vie:ne- 
bunie!. Las'că aveți . nevoie să vă deprindeți cu 
casna trupului». : 
«Nu-i chip: de stat acolo, taia», ziseră copiii-: 
«Dar n'o să. staţi un an, procleților, duceți-vă: 

odată !», zise tatăl, împingându-i: înnăuntru și în- 
cuind ușa; apoi poti pe vornic .în odae..: 

Acesta îi spuse pricina venirii. Marx mulțărni 
vornicului şi-l întrebă: «Eu sânt supraveghietor 
peste oamenii ăştia?» . . i 

«Ce trăncăneşti tu, Marx 2 răspunse vornicul. 
«Ce supraveghietor? Lucrător ești, ca și ceilalţi». 

- Mara. :Aşă, domnule vornic? .: ? 
Vornicul. Ela: voea ta, dacă. poate nu vrei'să 

primeşti lucrul cu nici un preț. . ti 
Mara. Ce-i drept, nu prea: sânt! deprins ci cu ast- 

fel de muncă; însă, de vreme ce priveşte pe bo- 
ierul și pe părintele, de,-n'am incotro, trebue să: 
priimesc. : 

« Vornicul. Q. să le pară foarte: bine. şi mai. că-mi 
vine a crede că boierul mă va trimete încă odată 
la tine, spre a-ți mulțămi că ai:avut! -banătatea 
să primești. | : 

Marx. Ei, eu. n'am-yrut .să zic asta; insă, ori- 
cum, în deobşte n 2 vrea să: lucrez, cu ziua la ori: 
şi cine. . i IRI 

Pornicul. Nici. nai nevoie, “de ainteri : 
_ Mara. Slavă Domnului; lipsă -nu duc::
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Vornicul. O ştiu prea bine. Dar unde ți sânt copiii. 
| Marx. La sora răposatei nevesti-mi; mănâncă acolo la prânz. 

Pornicul Mi s'a părut adineaori, că aud țipete de copii în chelar? 
Mara. Nu e nici unicul acasă. 
Dar. chiar atunci Vornicul auzi din nou văică- reala copiilor, deschise fără multă vorbă ușa che- larului, îi văză aproape goi tremurând, dârdâind și aproape fără glas de vântul, de ploaea și de ninsoarea ce suflau înnăuntru, și zise: «Asta-i masa de prânz a copiiilor tăi, Marx? — Ești un nemernic și un fățarnic, și ai mai făcut asta de mai multe ori până acuma din pricina blestema- tei tale trufii». | 
Marx. Pentru numele lui Dumnezeu, să nu mai spui la nimeni, vornice, nu-mi mai scoate vorbă! Pentru Dumnezeu, nici un om pe lume n'ar fi mai nenorocit ca mine, dacă s'ar svoni de asta! Vornicul. Ţi-ai pierdut oare și mințile ? Nici mă- car acum nu le zici să vie 'ncoace din cotineaţa aea. Nu vezi că au învinețit de frig ? Nici pe câi- nele mieu nu l-aş închide așă, 
Marx. Hai, ieşiţi acum afară de-acolo! — Insă, pentru numele lui Dumnezeu, vornice, să nu mai spui la nimeni! 
Vornicul. Și după toate astea mai faci și pe cucernicul în fața preotului !,.. 
Marz. Pentru Dumnezeu, să nu mă faci de o- cară! 

e Vornicut. Asta e o netrebnicie, măi sfântule, măi păgâne! Auzi tu, un păgân ești, nu altceva! Căci așă nu se poartă un om. Și tot tu trebue să fi povestit popei de bătaea din săptămâna tre- cută, nimeni altul decât tine. Tocmai pe la cea-
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surile douăsprezece, când se întâmplă astă, tu 
treccai spre casă pe dinaintea casei mele, venind 
de la o cucernică pomană. 

Marx. Nu e adevărat, să mă bată Dumnezeu! 
Nu crede una ca asta! Dumnezeu din cer ştie, că 
asta nu e adevărat, 

Vornicul. Indrăzneşti încă să spui că nu e a- 
devărat? 

Marx. Zău, nu e adevărat! Vornice, să nu mă 
mai mişc din locul ăsta, de-o fi adevărat! 

Pornicul. Marx, ai să 'ndrăznești a spune pre- 
otului în față, subt ochii mei, ceea ce spui acum? 
Eu ştiu mai multe decât crezi tu. | 

Marx bâlbâi: «Știu... aș vrea... n'a... n'am în- 
ceput eu vorba». 

«Așă pore-de-câne și așă mincinos ca tine 
„n'am mai văzut în viața mea. Acum ne cunoaș- 
tem bine», zise vornicul, apoi plecă şi chiar în 
ceasul acela istorisi totul .bucătăresei preotului, 
care râse să se prăpădească de cucernicul fari- 
seu de pe curătură şi făgădui cu jurământ să po- 
vestească părintelui totul, întocmai. Vornicul însă 
se bucură în sufletul său, nădăjduind că acum 
preotul nu-i va mai da hainului de eretic po- 
mana din fie-ce săptămână. Se înșelă însă amar- 
nic; căci preotul își fâcuse pomană cu el până 
acum nu doar pentru virtutea lui, ci pentru sără- 
cia lui. | 

27. 

Sârguință şi hărnicie, dar fară recunoștință şi fără 
milă în suflet. SI 

De la Marx vornicul porni în sfârșit la cel de 
pe urmă. Acesta eră Kienast, un om bolnăvicios. 
N'aveă nici cincizeci de ani, însă grijile şi sărăcia



  

îl slăbiseră. foarte, iar azi în deosebi mare necaz | 
eră pe capul lui. | 

Fata lui cea mai mare. intrase. ieri la stăpân, 
în oraș, și-i și arătase astăzi arvuna; bietul om se 
speriase straşnic de asta. 

Nevastă-sa eră aproape să nască şi Susănica 
eră dintre toți copiii singura care putea da ajutor 
în casă; acum însă trebuiă să intre la stăpân peste 
două săptămâni.. 

Tată-su o rugă cu lacrămile în ochi și pentru 
numele lui Dumnezeu 'să.deâ arvuna îndărăt și 
să mai rămână acasă până după lăuzia mame-si. 
«Nu vreau», răspunse fata. «Unde o să mai gă- 
sesc eu atunci fără zăbavă alt stăpân, dacă-l pă- 
răsesc pe ăsta?» 

Tatăl. O să merg chiar eu cu tine la oraș după 
ce-o naşte mamă-ta şi o să-ți ajut a căută un alt 
stăpân. Rămâi până atunci, Susănico! . 

Fiica. Mai e o jumătate de an, tată, până la 
sorocul celălalt, iar stăpânul ce am găsit acum e 
bun. Cine poate şti, cum va fi cel ce m'ai ajută 
d-ta să-l găsesc atunci? Și, ce mai încolo'ncolo: 
n'aștept până la sorocul celălalt. -: 

Zată. Ştii bine, Susănico, că și eu am fâcut 
pentru tine tot ce mi-a stat în putere. Adu-ţi a- 
minte, cum te-am crescut, când erai mică, și nu 
“mă părăsi acum la nevoea în care mă aflu! 

Fiica. Dar bine, tată, vrei să mi te pui de-a 
curmezișul fericirii mele? 

Iată! Ah, nu e fericirea ta, să părăsești pe 
părinții tăi în cumpăna aceasta! Nu te duce, Su- 
sănico, rogu-te! Mamă-ta mai are încă o catrință 
frumoasă, Singura ce i-a mai rămas, și ține mult 
la ea: o are dela răposata nașă-sa, spre pome- 

„mire; însă 6 s'o fac eu să ţi-o deă ție după facere, 
numai să-rămâi.. . . ..!
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Fiica. Nu-mi trebue 'nimic, nici din trențele 

voastre, nici din găteala voastră; pot eu singură 

să-mi fac prin munca mea şi de-astea şi altele” mai 

bune încă. A venit vremea să îngrijesc odată și de 

mine. Şi. zece ani să mai rămân la voi şi tot n aș | 

ajunge. să. am Şi eu, ca toată lumea, un „pat şo 

ladă. 
Tatăl. Doar nu atârnă de jumatatea asta de 

an tot; după naștere, vezi-bine, n'o să mai avem 

atâta nevoie de tine; rămâi 1 numai aste câteva Săp- 

tămâni încă! 
«Nu, nu rămân, tată», răspunse fata, întorcân- 

du-i spatele și fugind la o vecină. 
„ Tatăl rămase pe gânduri, sdruncinat de gri- 

jile şi de necazul lui și începu a vorbi singur: 
«Cum să ies la liman. în ananghia asta? Cum să 

” vestesc bietii nevesti-mi năpastea asta ? Vina mea 
e, că s'a izvodit așă copilul ăsta! «E așă de har- 
nică», îmi ziceam într'una, şi-i treceam toate cu 

vederea. Nevastâ-mea, săraca, îmi ziceă mereu: 
«E aşă de colțoasă și de mojică cu noi, părinții 
ei, iar ceea ce trebue să facă și să arate frați- 

„lor şi surorilor face cu atâta dușmănie, cu atâta 
rea creştere şi aşă de silnic şi de fără iubire, în 
cât nici unul nu învață nimic de la ea». — «E 
foarte vrednică însă; poate sint de vină și cei- 
lalți; trebue să-i mai trecem și noi cu vederea», 
eră răspunsul mieu pururea. Acum, să mă satur 
de vrednicia ei. Par'că mi-a luat Dumnezeu min- 
țile! Ar fi trebuit să mă gândesc, că dacă la un 
om inima e împietrită, atunci s'a isprăvit, ori-ce 

însușiri bune „ar mai aveă încolo: nu mai poți 
avea nădejde la el. Dar măcar să fi apucat a-i 
spune nevesti-mi! Cum o s'o scoată la capăt, săr- 
mana ?». 

Pe când el vorbea așă singur, numai iată vorni-:
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cul, chiar lângă dinsul, dar el nici nu-i luă seama. «Ce nu-ți vine să spui nevesti-ti, Kienast ?>, îl întrebă acesta. a | 
Rienast ridică capul, văz pe vornic și zise: <Tu eşti, vornice? Nu-ţi băgaiu de seamă când veniși. A, ce nu-mi vine să spun nevesti-mi? Su- sănica s'a tocmit la stăpân în oraș și tocmai a- cum am fi avut și noi mai mare nevoie de ea. Dar eră cât pe-aci să uit să te'ntreb, ce te-arluce pe. la mine?» 
Vornicul. Poate-ţi va fi ca o mângâiere ceea ce m'aduce pe la tine, fiindcă stau lucrurile așă cu Susănica. 
Kienast. Ar fi un noroc pe mine, la nevoia în „care mă aflu. 
Vornicul. Capeţi de lucru la biserică și 25 de crăițari pe zi plată; cu asta poți să te-ajuţi prea bine. | 
Kienast. Doamne Dumnezeule! Pot nădăjdui un ajutor ca ăsta? | 
Vornicul. Da, da, Kienast. E așă, cum îţispun eu. 
Kienast. Fie numele Domnului binecuvântat! 

Mulţumescu-ţi ție Doamne! (ii vine amețeală, tremură *n 
tot corpul). Trebue să m'așez; bucuria asta m'a co- 
vârșit, după spaima de-adineauri. (Se aşază pe un butuc 
şi se reazemă de peretele casei, ca să nu cadă de-a'n picioarele). . 

Vornicul zise: «Dar slab mai ești în balamale!>, iar Kienast: «Azi n'am băgat incă nimic în gură». 
„_«Așă de târziu?», răspunse vornicul și-și văzii 
de drum. | 

Biata femee din odae văzii că vornicul vorbea cu bărbatu-su și începi a se văită amarnic: «Ce 
nenoroc pe capul nostru! Bărbatu-miu a fost azi toată ziua ca zăbăuc și nu ştie ce face; și chiar 
acum văzuiu pe Susănica la vecină frângându-și mânile, par'că n'ar fi știut ce să mai facă de voie
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rea. Și acum poftim, şi vornicul! Ce nenorocire o 
fi la mijloc? Nu e pe lume nici o femee mai căsnită 
ca mine! Femee trecută de patruzeci de ani şi să 
am €u încă și-acuma anul și copilul, și atâta grijă, 
și strimtorare și teamă în jurul mieu!» — Astfel se 
tânguiă biata femee în casă; ci în vremea asta 
bărbatu-su se întremase iară și intră pe uşă cu 
faţa așă de voioasă şi de veselă, cum nu-l mai 
văzuse ea de ani de zile. 
„<Te prefaci că eşti cu voie bună. Crezi, că eu 

nu știu că vornicul a fost pe-aici ?», zise nevasta. 
lar el răspunse: «Par'că Dumnezeu din cer l-a 

trimes spre mângâerea noastră», 
<E cu putință una ca asta?» zise femeea. 
Kienast. la șezi colea, nevastă; am să-ți spun 

vești bune. | 
Îi povesti apoi pățania de adineauri cu Susana, 

ce spaimă trăsese, și cum îi trimete acum Dum- 
nezeu ajutor să scape din nevoie. Mi 

După aceea mâncă fiertura pe care o lăsase nea- 
tinsă la prânz în necazul ce-l cuprinsese și plânse 
împreună cu nevastă-sa lacrimi de bucurie şi de 
mulțămită către Dumnezeu care întorsese mila sa 
spre dinşii la această mare nevoie a lor. 

ȘI chiar în aceeași zi lăsară pe Susănica să plece 
la oraș la stăpân, cum îi erâ voia. 

28. 

Seara, din ajunul unei sărbători în casa unui vornic, 
care e și cârciumar. 

Vornicul, obosit și însetat de atâta alergătură, 
iuțeă acum pasul 'spre casă. Se înserase de-a bi- 
nele, iar Kienast lăcuiă pe deal, depărtare mai de 
o oră. 

De cu ziua vornicul făcuse ştire în toate păr-
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ţile. prin ortacii lui, 'câ. nici .nu se sinchisește de 
întâmplarea de ieri și că: de multă :vreme n'a .mai 
fost el.așă de vesel şi cu chef ca astăzi. Asta 
avi: îndată urmarea, că spre seară o seamă de 
țărani prinseră iară inimă și:se strecurară la câr- 
ciumă pe furiș. Când începu a se'ntunecă, se mai 
scurseră şi alții, așă că pe înnoptate, pe la șapte 
ceasuri, toate mesele erau iar mai tot așă de pline, 
ca în alte vremuri. E 

Așă e lumea. Când. un vânător la vremea fânu- 
lui trage întrun stol de pasări dintr'un cireș, și 
cade una, atunci toate sboară îngrozite în toate 
părțile, și ţipă de spaimă. Dar după puţină vreme 
numai ce vezi pe una, la început numai una, că 
vine iar la pom, și, cum nu mai vede pe vână- 
tor, numai ce începe a flueră — nu flueratul de 
pasăre spăimântată, ci ciripitul vesel al poftei de 
mâncare în fața hranei de sub cioc. La chiema- 
rea indrăsneței mâncăciose numai ce vezi și pe 
cele mai fricoase apropiindu-se iarăși și unde se 
pun toate a ciuguli de zor la cireși, ca și când 
habar n'ar avea că vânătorul a împușcat adineauri 
pe una din ele! 

Aşă se prileji și acum, că prăvălia eră iarăși 
plină de țărani, care ieri şi azi dimineață nu cu- 
tezaseră încă să vină. 

La ori-ce răutăți și chiar la fapte pehlivănești 
e multă veselie și îndrăsneală, când se adună mulți 
la o laltă și când cei care duc danțul sânt buni de 
gură și îndrăsneți la vorbă; iar fiindcă de-al de aștia 
se găsesc totdeauna prin cârciumi, nu mai incape - 
vorbă dar, că cârciumile sânt cu mult mai bine 
întocmite spre a da creștere și îndemn poporului 
de rând să fie necugetat și destul de ușor la minte 
spre toate răutăţile și spre toate blestemăţiile, 
de cât sânt întocmite săracele bietele școale pentru
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„a formă pe oameni spre o. viață de gospodar cins- 
tită și liniştită. Dar să ne "nturnăm iar la poves- 
tea: noastră. 

Țăranii din. cârciumă erau acum: “din nou'pri- 
etenii vornicului, căci beau din vinul lui. Și nu- 
mai ce începură -a spune, ba unul, ce om și ju- 
mătate e vornicul .și: cum — pe legea lui! — ni- 
meni până acum nu se poate lăudă că i-a pus 
frâu 'n cap; ba un altul, că Arner e un copil și 
că vornicul pusese.el la regulă şi pe bunicu-su, 
dar mi-te pe el; ba altul, că nu e cu dreptate 
şi că Arner n'ar putea da seama înaintea lui 

Dumnezeu din cer la ziua judecății celei de pe 
urmă, că vreă să şterpelească bietei obști drep- 
tul de cârciumărit, pe care l-a avut din zilele 
lui. Noe și ale lui Avraam; apoi iar un altul, 
că — să fie el al dracului! — de avut, nu-l are 
încă, și că să-l'iă dracul dacă n'o face el ca 
mâne chiar să se adune soborul obștei în po- 
triva cotropirii acesteia. Mai pe urmă un altul zice 
de colo, că nu e nici un zor de asta, că doar vor- 
nicu! a știut el totdeauna să pue cu botul pc labe 
pe toți neprietenii săi, şi n'o să? nceapă el acuma. 
o modă nouă, nici-cu boierul, nici cu calicul ala 
de zidar. . 

Acest fel şi chip trăncăneau « oamenii noștri ȘI 

beau de nădejde. 
Vorniceasa râdeă de-a valma cu ei,-aduceă ur- 

cior după urcior. la masă și regulat -le însemnă 
pe toate cu tibișir pe tăblița din odaea de alături. 

În vremea asta numai iată și vornicul și bu- 
curia lui nu fu proastă, când văzi.astfel toate 
mesele iarăși pline cu derbedeii lui. 

«E frumos lucru din parte-vă, fraţilor, că nu 
mă părăsiţi», zise el către dinșii. 

«Ehe, nu te lăsăm noi!», răspunseră țăranii şi:
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băură în sănătatea lui, făcând o larmă ȘI O gă- 
lăgie să ridice casa'n slavă. 

«Prea-i mare zarvă, fraților; să petrecem de 
petrecut, dar fără tămbălău», zise vornicul. «Mâne 
e sfânta zi de Paște. Inchide obloanele, nevastă, 
și stinge lumânările din spre uliţă. E mai bine 
să mergem în cămara din fund. E cald acolo, ne- 
vastă ?» | | 

Vorniceasa. Da, m'am gândit eu la asta și am 
pus din vreme să facă focul. 

Vornicul. Foarte bine. Iă, luați tot ce e pe 
mese și hai' în odaea din fund. 

Vorniceasa și țăranii luară paharele, garafele, 
pânea, brânza, cuțitele, talerele, cărțile de joc și 
zarurile și le duseră pe toate în cămara din fund, 
de unde nu s'auzeă nimic în stradă, să se întâm- 
ple măcar și moarte de om. 

<Aşșă; acuma sintem siguri aici din spre par- 
tea pușlamalelor care trag cu urechiea pe la fe- 
restre și din spre partea cucernicelor slugi ale 
sfinției sale*). Dar știți una? Mie mi s'a uscat 
gura de sete, ca la un câne de vânat. Să ne vie 
vin încoâl» . 

Nevastă-sa aduse vin și Christen întrebă nu- 
mai de cât: «E din ăl de azi, vornice, pe care-l 
beă așă de bine şi cânele băsbierului ?» 

Vornicul. Vezi-bine, o să fiu și acum tot așă 
de nebun! 

Christen. Dar. ia spune-ne, zău, ce dracul ai a- 
vut tu de gând cu asta? 

Vornicul. Să mă bată Dumnezeu, dacă aveam 
vreun gând! A tost doar așă o nebunie, ce-mi trăs- 

  

*) Vrei să spună despre bătrânii satului şi cpitropii bisericei, care sint ținuți să deâ de ştire preotului despre astfel de necu- viințe de peste noapte. P,
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nise prin cap. Nu luasem încă nimic -în' gură și . 
nu vream să mă'mbăt. Da 

Christen. Mofturi de-astea să indrugi cui te-o 
crede; că la mine unul, nu găsesc crezare. 

Vornicul. Dar de ce nu? 
Christen. Şi mai întrebi încă, de ce? Fiindcă 

vinul pe care l-am băut miroseă a pucioasă, de 
te trăsneă. 

- Vornicul. Cine zice asta? 
CAristeu. Eu, meşter Urias. Acolo'n prăvălie, 

nu băgasem de seamă; insă pe drum, când adu- 
ceam a casă urciorul gol, m'a trăsnit mirosul de 
pucioasă în nas, de eră să cad jos. Când le-aduni 
la un loc toate astea e cu ochi și cu sprâncene 
că tu, să fie cu iertăciune, trebue să fi avut vr'un 
plan cu asta. 

Vornicul. Ce fel de vin o fi trimes nevastă-mea, 
să mă bată Dumnezeu, dacă știu mai mult de cât 
un prunc din leagăn. Dar și tu, mă Christen, ce 
nebunii îți trec prin minte! 

Christen. Dar gândesc că-ţi mai aduci aminte, 
că ne-ai ținut o predică minunată despre drep- 
turile noastre străbune? Ori poate și asta ai fâ- 
cut-o tot așă, fără nici un gând, cum ai luă de: 
pildă o priză de tabac? i 

Vornicui. Tacă-ţi gura acum, mă Christen! Lu- 
crul ăl mai bun ar fi să pun să mite bată cum 
se cade, că mi-ai răsturnat urciorul. Acum însă 
trebue să știu ce s'a mai întâmplat azi la băr- 
bier, după plecarea mea. | 

Christeu. Dar cu făgăduiala cum rămâne, vornice? 
Vornicul. Care făgăduială? 
CHristen. Că o să am băutură pe veresie până 

la ziuă, dacă ți-oiu aduce Știri de seamă. 
Vornicul. Dar dacă n'âi fi ştiind nimic, tot ai 

vreă încă să ai băutură gratis?
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; Christen. Norbă să: fie -că nu ştiu nimic! Nu-: 
mai adu tu vin încoă ri să vezi pe urmăl.. :. 

-Vornicul îi; dete de băut, se așeză. lângă el, iar 
: Christen începu-a povesti câte'n: lună și'n soare. 
Odată spuse una așă de ogonată, că băgă de 
seamă și: vornicul. 
«Măi, pore-de-câne ce ești, cel paţin potriveşte 

și tu minciunile așă ca să nu strige singure», zise el. 
«Nu, zău», răspunse Christen, «să fu eu de râs, 

dacă -n'o fi' adevărat tot ce-am spus, până” ntre” un 
fir de păr. 

«Ei!», zise vornicul, care .se săturase de câte 
auzise, <uite că:veni și Schabenmichel; am cevă 
de vorbă cu el» — și se duse la masa ailaltă, 
unde ședeă Schabenmichel, îl bâtă cu mâna pe: 
umăr şi-i zise: ” 

29. | | 

Urmare; de cum: stau la sfat și ce pun la cale potlogarii, 

„«Ce,. şi tu ești printre păcătoşi? Socoteam, că 
de. când ești chiemat la clădirea bisericei, te-ai fă- 
cut și tu sfânt -dintr odată, ca odinioară măcela- 
rul nostru, când. a-sunat şi el clopotul la biserică 
timp de-o săptămână, în. locul paracliserului». 

Michel. Nu, vornice, întoarcerea mea spre Dom- 
nul. nu merge așă de repede, ca fulgerul; dar. când 
oiu începe-o odată, apoi. atunci să: știi că nu e lu-: 
cru de șagă. : 

Vornicul. Mult aş da sei fiu eu duhovnic : a- 
tunci, Michel. . 

Michel. Eu însă nu te- -aș primi ca duhovnic. 
- Vornicul.-Dar de ce nu? 
Michel. Gândesc-că mi-ai trece păcatele de două 

ori la socoteală, 'cu sfântul tău tibișir. . 
Vornicul. Ei, și asta nu ţi-ar fi pe plac?
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- Michel. Nu,. vornice, eu 'vreau -să am: un. du- 
hovnic, care mai iartă păcatele: și..mai îngădue, 
iar -nu unul care le scrie la-socoteală... -. 

* Vornicul.. Şi. eu' pot 'iertă păcatele și îngădui. 
„Michel. Păcate din catastiful tău? 

Pornicul. Ba bine. că nu! De câte ori, și încă 
multe, din nenorocire! Dar e mai bine, când se 
poartă omul așă.fel, în cât mă aduce să fac una ca 
asta cu tragere de inimă. 

Michel. Se poate oare așă cevă,; jupân vornice? 
Vornicul. -Să' vedem. (Îi face semn cu. ochiul). .! . 

Se. duc apoi amândoi la .măsuţa din colț de 
lângă. sobă și vornicul zice: «E bine. că picași 
acum; poate te paşte norocul». - 

Michel. Şi chiar am mare nevoie de noroc, zăul 

- Vornicul. Cred şi eu; însă dacă ai ști tu să'nvâr: 
tești lucrurile, -ai face parale cu. locul tău. . „. 

Michel; Dar cum ar trebui să orânduesc lucrul? 
Vornicul Trebue să-i intri zidarului pe sub piele 

și să te faci că ești pieritor de foame și sărac lipit. 
„Michel. Asta. o pot face pe.neminţite.. 
-Vornicul. Mai trebue apoi să dai adeseori cina 

ta copiilor tăi, ca să creadă lumea că ai o inimă 
bună de pus la rană, iar-copiii-tăi trebue să se 
țină după tine desculți și trențăroși. | 
„ Michel. Nici asta nu-i greu. 
Pornicul. Şi apoi, când vei fi ajuns cel mai iu- 

bit dintre toți ăi zece, abia atunci va incepe munca 
ta a grea... . - - 

Michel. Şi: care-i aca? 
Pornicul. Să faci tot ce poate iscă ceartă Şi 

prepus, tot ce poate aduce neorânduială în lucru, 
tot ce. poate face pe boier să se desgute de lu- 
crători și de meșter. 

Michel. Asta, de, începe a fi o  trebşoară e cam 
cu anevoie.
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Pornicul, Aşă e, dar și bune părăluțe poți câș- 
tigă cu trebşoara asta, 

Michel. Fără nădejdea asta, vezi-bine, ar pu- 
teă mult și bine un iscusit să'mbie la așă cevă, dar numai un guguman S'ar puteă luă după el. 

Vornicul. E la mintea omului, că se cade să 
câştigi cevă cu daravera asta. 

Michel. Doi taleri arvună, jupân vornice, plă- tiți din nainte la mână, bani ghiaţă; altfel nu mă 
vâr în dandanaua asta. 

Vornicul. Din zi în zi te faci mai neobrăzat, Michel. 
La treaba ce ţi-o arăt eu tu câștigi parale stând cu 
mânile 'n sân; şi incă mai vrei ca tot eu să-ți mai 
dau și o răsplată, ca să te'nduri a primi un sfat bun! 

Michel. Nu vreau să ştiu nimic! Tu poftești să 
fac pe pebhlivanul în slujba ta, iar eu mă'nvoiesc 
să săvârşesc ce-mi ceri şi să-ţi fiu credincios Şi 
cu inimă. Să iasă doi taleri în cap arvună; alt- 
minteri, poftim de-ți fă singur treaba, vornice. 

Vornicul. Porc-de-câne, ce mi-ești! Știi unde 
poți strânge pe om în chingi. Uite ăi doi taleri. 

Michel. Acuma sintem în regulă, jupâne; acum, la porunca dumitale. | 
Vornicul. Ce-ai zice, de-o pildă, aşă într'o noap- 

te să plesnească'n două niscai-vă stâlpi de la schele 
şi să se despice de sus până jos dintr'o lovitură 
câte-vă ferestre de la biserică; Asta ar fi un lu- cru de nimica pentru tine. Și că la o asemenea ispravă de cinste trebue să se facă nevăzute funii 
și târnăcoape și tot ce mai e lăsat pe-acolo, — 
asta se'nțelege .de la sine. 

Michel. Fireşte. 
Vornicul. Şi apoi într'o noapte întunecoasă să 

duci de vale la râu toate dușumelele schelei, ca 
să o pornească mai departe spre Olanda, nici asta 
nu € cu anevoie.
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„Michel. Câtuşi de puţin, asta e floare la ure- chie. Am să spânzur de o Prăjină o cămașă albă, mare, în curtea bisericei, așă ca paznicul și ve- cina, când ar auzi bufniturile, să și vadă stafia, să-şi facă cruce şi :să o ia la sănătoasa. 
Vornicul. Impelițatule, ce-ţi dă 'n gând! 
Michel. Asta o fac negreşit: fereşte de cătușe. Vornicul. Mai e însă cevă. Când ar fi cumvă pe-acolo desenuri, socoteli și planuri de-ale bo- ierului, să le ascunzi unde nu i-ar da nimănui în gând să le caute, și apoi noaptea să mi te duci să le iei de-acolo pentru aprins focul cu ele.. Michel. Prea bine, jupân vornice. 
Vornicul. Mai trebue apoi să'nvârtești șurupul 

astfel, în cât prea cinstiții tăi tovarăși să nu se prea prăpădească cu firea în Slujba stăpânului, să facă lucru prost, Și mai cu seamă neorându- 
iala să fie şi mai mare când vine boierul ori ci- nevă de la castel; și nu mai am nevoie să-ţi spun 
să le faci cu ochiul, ca să vadă cât de frumos 
merge lucrul. 

Michel. O să le'ncere pe toate: acum pricep 
foarte bine ce vrei tu la o adică. 

Vornicul. Insă înainte de toate trebue neapărat 
ca noi amândoi să fim în dușmănie unul cu altul. Michel. Şi asta se'nțelege, firește! 

Vornicul, Să 'ncepem chiar de-acum. S'ar pu- 
teă să fie printre ăștia niscaivă cutre, care să povestească cum am stat la sfat amândoi de-o parte, în bună înțelegere. | Michel. Ai dreptate. 

Vornicul. Mai trage vreo câtevă pahare; eu o 
să mă fac apoi, că aş vreă să răfuese socoteala cu tine, iar tu-mi tăgădueşti cevă. Eu încep a face 
gură, dar nici tu nu te lași mai pre jos, și te-arun- 
căm apoi pe ușă-afară. 

Leonard şi Ghertruda, 
s.



114 

Michel. Dar ştii c'ai iscodit-o bine? (Soarbe re- 
pede urciorul până'n fund şi zice apoi vornicului): Haide, în- 
cepe. 

Vornicul mormăe cevă de socoteală şi zice cu 
glas tare, ca să fie auzit și de ceilalți: <Ori-ce-ai 
spune tu, n'am primit nici un zlot». | 

Michel. Adu-ţi aminte bine, vornice. 
Vornicui. Să mă bată Dumnezeu, dacă știu cevă 

de asta. (Strigă către nevastă-sa). Nevastă, ai primit tu 
săptămâna trecută un zlot de la Michel? 

Vorniceasa. Doamne fereşte, nici o pară! 
Vornicul. Ciudat lucru! Dă-mi încoâ catasti- 

ful. (Femeca îl aduce): Uite, Luni — nimic de la tine; 
Marţi, — nimic de la tine; Miercuri — zici că Mier- 
curi a fost? 

Michel. Da. 
Vornicul. Miercuri — uite-te, nu e trecut ni- 

mic de la tine, şi tot așă Joi, Vineri și Sâmbătă: 
nici pomeneală despre zlotul tău. 

Michel. Asta e lucrul dracului! Eu, de plătit, 
l-am plătit. 

Vornicul. Domol, domol, chir vecine, la mine 
se trec toate la catastif. 

Michel. Ce-mi pasă mie de catastiful tău, vor- 
nice? Eu zlotul l-am plătit şi pace! 

Vornicul. Nu e adevărat, Michel. 
Michel. E un pungaș, cine zice că nu l-am plătit. 
Vornicul. Ce-ai spus, tâlharule ? 
Câţi-va țărani se ridică 'n picioare: «A spus 

vorbe de necinste vornicului; am auzit noi». 
Michel. Nu-i adevărat; eu ştiu c'am plătit zlotul. 

„ Ţăranii. Ce zici, măi coțcare, nu l-ai suduit? 
Toţi am auzit. 

Vornicul. Puneţi mâna pe cânele ăsta și svâr- 
liți-mi-l afară din prăvălie, să se ducă 'nvârtin- 
du-se.
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Michel. (Cu cuțitul în mână). Cine s'o atinge de 
mine, să bage de seamă... 

Vornicul. Luaţi-i cuțitul din mână! 
Țăranii îi smulg cuțitul, îl îmbrâncesc pe ușă 

afară şi vin apoi îndărăt. 
Vornicul. Bine că s'a dus; ăsta eră numai o is- 

coadă de-a zidarului! 
Jâranii. Aşă e, eră o iscoadă! Bine c'a ple- 

cat, pungașul! 

30. 

Urmare, cum vorbesc între dînșii şi lucrează hoțomanii, 
într'alt chip. 

«Adu-ne vin, jupâneasă vorniceasă., Vornice, 
bem în socoteala secerișului, un snop de grâu 
din zece pentru o ocă de vin». 

Vornicul. Dar curând mai vreți voi să-mi plătiți! 
/ăranii. Nu așă de curând, dar cu atât mai 

anevoie. 
Vornicul se așează la masa lor şi beă şi el cu 

dinșii după pofta inimii în socoteala dijmei viitoare. 
Acum începu a li se deslegă limba la toți; un vuet 
năstrujnic de înjurături și jurăminte, de snoave 
şi mascarale, de ocări și semeţii, de ridică casa!'n 
slavă, se înnălță de la toate mesele. Și numai ce 
încep a povesti de curvărăsii și hoţii, de bătăi 
și sudâlmi, de datorii pe care le-au tăgăduit cu 
inima ușoară, de procese pe care le-au câștigat 
cu tertipuri iscusite, de răutăți și năzbâtii, — cea 
mai mare parte din astea născocite de la ei, multe - 
insă, din păcate, — Dumnezeu cu mila numai! — 
erau adevărate: cum furaseră pe bătrânul Arner : 
ia pădure, la câmp și la dijmuială, cum femeile 
lor ofcează acum obidite lângă copii, cum una 
deschide cartea de rugăciuni, alta ascunde un ur- -
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cior de vin în pleavă ori în paie; și de băeții și 
fetele lor, cum unul ajută pe tată să înșele pe 
mama, iar alta ajută mamei să prindă pe tata și 
cum și ei, ca copii, au făcut tot așă, ba încă și mai 
rău. Apoi veni vorba despre bietul Uli, care fu- . 
sese prins cu multe blestemăţii de-astea și a pie- 
rit apoi ca un mișel în spânzurătoare; cum s'a 
rugat însă cu toată evlavia și a murit cu bună 
seamă iertat de păcate, deși nu mărturisise nici 
pe jumătate din cele știute de toată lumea, însă 
a trebuit totuși să moară ca un câne din pricina 
păgânului de preot. 

Erau tocmai la istoria asta și la răutatea preotu- 
lui, când vorniceasa făci semn lui bărbatu-său să 
vină pân'afară. . - 

<«Așteaptă până s'o isprăvi istoria asta cu spân- 
zuratul», răspunse el. Fa insă îi șopti încetișor la 
urechie: «Iosif e aici». El răspunse: « Ascunde-l, 
vin îndată». 

Iosif se strecurase binișor în bucătărie. Eră însă 
atâta lume în casă, în cât vorniceasa se temea 
să nu-l vadă cinevă acolo. Stinse lumina Și-i zise: 
«osife, descalță-te de iminei şi furișază-te după 
mine în cămăruța din fund; vine și omul mieu 
acușica», Iosif își luă pantofii în mână şi păși după 
dinsa în vârful picioarelor. Nu trecă mult Și iată 
și vornicul, care-l întrebă: «Ce te-aduce așă de 
târziu, Iosife?» 

„Josif. Nimica toată. Vreau numai să-ți spun, că 
totul e în: regulă cu piatra aceea. 

. Pornicul. Asta mă bucură, losife. 
Josif. Meşterul vorbeă azi despre clădire și tot 

trăncănecă că prundişul și piatra de pe câmp din 
apropiere ar fi fiind foarte bune; eu i-am spus-o 
însă. verde, că asta e o prostie și că el niciodată 
nu vrea să'nceapă un lucru cum trebue. L-am spus,
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că din piatra de la Schwendi zidul ar ieși frumos 
și neted ca'n palmă. La astea el n'a mai scos 
nici o vorbă, iar eu i-am spus mai departe, că 
dacă nu iă: pietre de la Schwendi, atunci.să ştie 
că dă cu piciorul norocului. 

Vornicul. Şi s'a hotărit la asta? 
Josif. Ba bine că nu: așă a rămas, cum am zis 

eu. Luni ne și apucăm la spartul pietrei. 
Vornicul. Dar bine, Luni lucrătorii trebue să 

se ducă la castel! 
“Josif. Până la prânz însă o să și fie îndărăt, 

iar cu pusul prafului aceluia în var, lucrul e ca 
şi făcut. 

Vornicul. Foarte bine, losife. Numai de le-aș 
vedeă odată făcute! Bacșișul tău l-am și pus de 
o parte. 

Josif. Tocmai aș aveă mare nevoie de el, vor- 
nice. 

Vornicul. Vino Luni, după ce veţi fi început 
la spartul pietrei; cum îţi spuseiu, l-am și pus 
de-o parte. 

Josif. Te temi poate că nu m'oiu ţineă de cu- 
vânt? 

Vornicul. Ba nu, losife, am toată încrederea 
în tine. 

Josif. Dă-mi acum cel puţin trei taleri din cât 
ne-am învoit.. Vream și eu să-mi scot mâne cis- 
mele ale nouă de la cismar; e ziua mea, și n'aș 
vreă să cer acum parale meșterului. 

Vornicul. De, acuma nu prea pot. Vino îi tu 
Luni seara, cum îți spuseiu. 

Josif. Acuma văd, ce fel de încredere ai în 
mine. De făgăduit, e lesne; dar să te ţii de fă- 
găduială, asta-i altă căciulă. Am crezut că mă 
pot: bizui pe bacșișul d-tale, jupân vornice! 

Vornicul. De dat, ţi-l dau, pe sufletul mieu.
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„Josif. Văd eu, cum mi-l dai! 
Vornicul. Da doar nu piere lumea până Luni, mă omule. | 
Josif. Vornice, ce mai încolo'ncolo: e cu ochi Și cu sprâncene că n;'ai încredere în mine. Atunci, să-mi fie îngăduit și mie a-ți spune cum mi se pare lucrul: Cum ăi vedea că s'a 'nceput spar- tul pietrei, nici n'o să te mai uiţi la mine. 
Vornicul. Asta-i obrăznicie, Iosife; o să mă țin 

de cuvânt, vezi-bine. 
Josif. Nu vreau să mai aud nimic. Dacă nu poți „acum, atunci între noi s'a isprăvit totul. 
Vornicul. Nu te-ai mulțămi acum cu doi taleri ? 
Josif. Nu, am nevoie de trei; dar atunci și d-ta 

te poți lăsă pe mine cu toată nădejdea. 
Vornicul. Ei, hai' s'o fac și pe-asta! Dar atunci mi te ţii de cuvânt, nu-i așă ? 
Josif. Dacă te-oiu păcăli, atunci să spui la toată lumea, că sînt cel mai mare șoltic și hoț de pe pământ. | 
Vornicul chiemă acum pe nevastă-sa și-i zise: «Dă lui Iosif trei taleri». Femeea îl trase la o parte și-i zise: «Nu face asta, rogu-te!» 
Vornicul. Lasă-mă ?n pace! Fă ce zic eu! 
Vorniceasa. Nu fii prost! Te-ai îmbătat; o să-ți 

pară rău mâne. 
Vornicul. Nu mă mai cicăli. Acuși să-mi aduci 

trei taleri! Auzitu-m'ai? 
Femeea oftă, aduse talerii și i-i asvârli vorni- cului. Acesta i-i dete lui Iosif și-i spuse încă o- 

dată: «Spune-mi drept, n'ai de gând să mă tragi 
pe sfoară ?» 

«Perească Dumnezeu! Cum crezi una ca asta, vornice 2», răspunse Iosif plecând. Afară, își mai 
numără odată cei trei taleri și zise în sine: «Bine 
că mă văzuiu cu banii la mână; la mine sint mai
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trân şi eu nu vreau să fiu caraghiozul lui. Din 

spre partea mea iee acum meșterul piatră de . 

unde-o pofti». 
Vorniceasa se boceă în cuine la vatră, de mânie, 

şi nu se mai duse în prăvălie până după miezul 

nopții. Vornicului așișderea îi spuneă inima, în- 

dată ce se depărtase Iosif, că s'a pripit; dar uită 

asta îndată, în vorba cu oaspeţii săi. Chiulhanul 

bețivilor țină până după miezul nopții. In sfârșit 

veni vorniceasa din bucătărie și le zise: «Ci că 

doar. o fi vremea să spargeţi ziafetul; e-aproape 

să se lumineze de ziuă și mâne e sfânta zi de 

Paște!» | 
«Sfânta zi de: Paşte!» ziseră derbedeii şi 'nce- 

pură a se întinde șia căscă, băură ce mai eră şi 

se ridicară unul câte unul a lene, clătinându-se pe 

picioare, mergând pe două cărări și, sprijinindu-se 

de mese și de pereți, cu mare greutate ieșiră din 

casă. 

_ «Strecuraţi-vă acum binișor, unul câte unul, și 

nu faceţi gălăgie», le zise vorniceasa; «altminteri 

vă pomeniţi cu gloabă de la preot și de la jura- 

ţii lui». 

__«Ba nu, parâlele ajlea mai bine le bem», răs- 

punseră oamenii. lar vorniceasa: «De "'ntâlniţi ca- 

raula, spuneţi-i că-l așteaptă aici un pahar de vin 

şi o bucată de pâne». Abiă apucaseră să se de- 

părteze, și străjerul se şi înfățișă la obloanele câr- 

ciumii și începu a strigă: 

„Vreți sauziți ce ani a vă spume? 

Ceasul satului a bătut ora unu! 
A bătut ora unu 1“ 

_ Vorniceasa pricepu strigarea, îi aduse paharul 

de vin și-l rugă să fie bun să nu spună preotu-
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lui că a ținut cârciuma deschisă așă de târziu, Apoi descălță și desbrăcă pe bărbat-su care se'm- „bătase și adormise*), , DR 
Mai bombăni ea cevă de talerii lui Iosif și de neghiobia omului ei; el însă dormea dus, sforăeă, habar m'aveă de ce face; în sfârșit de la o vreme se liniștiră amândoi în noaptea aceasta din spre sfintele Paşte. 

Și acum, mulțămesc lui Dumnezeu, că n'am să mai povestesc nimic despre ei o seamă de vreme. Mă întorc îndărăt la Leonard și Ghertruda. Cum .e și lumea asta! Colo vezi un coteţ de porci lângă o grădină, și pe o singură livede ici e 0 grămadă de gunoiu care împrăștie putoare, —— 
*) Aici crau încă vreo câteva rânduri.—<Asta e lucru de ruşine», 

a zis un copil de VICO nouă ani, la auzul citirii lor. L-am! îm- 
brăţişat şi am şters acele rânduri. Tinere, de-ți vei păstră “simţi- Ica aceasta curată și dulcea Înroşire a obrajilor, atunci această 
trăsătură a tinereții tale iţi va face plăcere când vei fi om mare; 
de vei jertfi însă această dulce nevinovăție a inimii îndrăsnelii curajului tău crescând, — atunci ochii tăi scânteetori nu se vor mai plecă în jos şi lacrimi nu vei mai vărsă din ei; dacă obrazul 
tău nu va mai roşi la vederea nedreptăţii şi a ticăloşiei, atunci 
vei plânge pentru aceste rânduri, sau poate nu le vei mai crede vrednice de citit. 

In clipa aceasta mi-a venit în minte fără voie gândul următor: până unde îi e îngăduit unui scriitor Cum se cadt a zugrăvi vi- țiul? Ii e îngăduit gurii mele a rosti ccea ce au zugrăvit Ilogard şi** ? li e îngăduit a infățişă purtarea acestor oameni, pe care eu îi privesc fără nici o neplăcere în tablouri sau în Statui > Simţi- rca mea însă se cutremură, când pun în vorbe și rostesc faptele acestor oameni, şi mă uit în jur să văd de nu m'aude cinevă. Ci văd chipul pictorului la braţ cu. ce e mai bun și mai nobil pe lume și nu mă mai sficsc, 
Limba omului, Sura sa, sint mai strâns legate cu simţirea ini- mei sale de cât mâna. Arta, care zugrăvește vițiul cu mâna şi cu penelul și e indrăsneaţă și desvălueşte minunat adâncurile sufle- tului, nu Prihănește inima aşă de mult ca gura care ar înfățișă cu aceeaşi îndrăsneală vițiul în toată goliciunca lui. Astea nu sint cuvinte de laudă Pentru poeții adoraţi; imi pare însă din potrivă că sint un adevăr din cele mai de seamă pentru omenire, mai ales întrun veac, în care e la modă a umpleă ca- pul cu imagini de trândăvie în loc de a-l] umpleă cu lucruri pri- vitoare la meseria şi la treburile omului, P,



  

dincolo o mândreţe de iarbă verde, dătătoare de 
lapte! Da, da, minunat mai e alcătuită și lumea asta! Chiar livezile cele frumoase nu dau nutreţ 
bun fâră gunoiul ce-l răspândim pe ele. 

31. 

Seara din ajunul unei sărbători în casa unei mame 
cum trebue. 

„ Ghertruda eră tot singură cu copiii săi. Inima îi 
eră plină de întâmplările din săptămâna aceasta 
şi de sărbătoarea de a doua zi. Inchisă în sine 
însăși și în tăcere pregăti cina, luă din ladă hai- 
nele de sărbătoare ale lui bărbătu-su, ale copi- 
ilor și ale dinșii și pregăti totul pe a doua zi, 
ca astfel nimic să nu-i mai împrăștie gândurile 
în sfânta zi pe Paște. Şi după ce-și isprăvi tre- 
burile, se așeză la masă cu copilașii săi spre a 
se rugă cu ei la Dumnezeu. 
_Eră obiceiul său ca în toate Sâmbetele, la cea- 

sul rugăciunii; să pună pe copii să se gândească 
cu tot dinadinsul la greșelile lor și la întâmplă- 
rile mai de seamă de peste săptămână care le 
puteau fi de folos spre întărirea inimei. lar as- 
tăzi în deosebi își aduceă aminte de bunătatea 
lui Dumnezuu către dinșii în săptămâna aceasta, 
și voeă, pe cât îi erâ în putinţă, să întipărească 
adânc în sufletele cele tinere această întâmplare, 
ca să le rămână neuitată. Copiii. se aşezară |i- 
niștit imprejurul ei, își împreunară mânile spre ru- 
găciune, iar mama le grăi astfel: | ” 

«Am să vă spun o veste bună, dragii miei. 
Tata a căpătat în săptămâna asta o lucrare bună, 
la care câștigă mult mai bine de cât la munca 
lui obicinuită. Copii, acum putem nădăjdui, că de
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azi înainte vom aveă pânea cea de toate zilele cu 
mai puțină grijă şi cu mai puțin necaz. 

«Mulţămiţi bunului Dumnezeu, copii, că e aşă 
de milostiv către noi, și gândiți-vă mereu la vre- 
mea de până acum, când trebueă să vă împart 
fite-ce dumicat de pâne cu neliniște și cu grijă. 
Adesea mă dureâ în suflet, că de-atâtea ori nu 
vă puteam da în de ajuns; însă bunul Dumnezeu 
din cer știă prea bine că ne va veni în ajutor, 
și că e mai bine pentru voi, dragii miei, să fiţi 
crescuți în sărăcie, în răbdare și în înfrângerea 
poftelor, de cât să trăiţi în bielșug. Căci omul care 

are tot ce vreă, — acela ajunge preă lesne ușu- 
ratec, uită de Dumnezeu și nu plinește nici chiar 
ceea ce ar fi mai de folos și mai bine pentru sine 
însuși. Gândiţi-vă deci, copii, cât oți fi şi oți trăi, 
la sărăcia și la toate păsurile și grijile ce am a- 
vut. lar dacă acum ne merge. mai bine, copii, 
gândiţi-vă la cei care trăesc în aceeași lipsă ce: 
va fost dat și vouă a suferi. Nu uitaţi niciodată 
cât de mare nenorocire sînt foamea şi sărăcia, 
ca să vă fie milă de săraci și să le daţi. bucuros o 
bucăţică de pâne, când oţi aveâ-o de prisos. Nu-i 
aşă, mamă, o s'o faceți cu dragă inimă?» 

«O da, mamă, negreșit, cu dragă inimă!», zi- 
seră toți copiii. 

32, 

Bucuriile orei de rugăciune. 

Mama. Niklas, pe cine ştii tu, care socoteşti 
că rabdă mai mult de foame? 

Niklas. Mamă, pe Rudeli. Tu ai fost ieri la 
tată-su; sînt pieritori de foame: au ajuns să se 
hrănească cu ierburi și rădăcini.



123 

Mama. Ai vreă tu oare să-i dai bucuros din 
când în când cina ta? 

Niklas. O da, mamă! Îmi dai voie chiar de mâne? 
Mama. Da, îţi dau voie. 
Niklas. Ce bine-mi pare! 
Mama. Şi tu, Lise, cui ai vreă tu să dai cina 

ta din când în când? 
Lise. Zău, nu-mi vine 'n minte acum, cui aș 

da-o mai hucuros. 
Mama Cum, nu-ți vine 'n gând nici un copil 

care n'o fi având ce să mănânce? 
Li.se Ba acum îmi vine, mamă. 
Mama. Apoi atunci, de ce nu știi cui ai vreă s'o 

dai? Tu, când te cauţi, tot stai să te gândești 
Și nu mai isprăvești, Lise. 

Lise. Acuma știu, mamă, 
Mama. la să. vedem, cui? 
Lise. Bethelii lui Marx de pe curătură. Am vă- 

zut-o astăzi, cum căută la cartofi stricaţi pe gu- 
noiul vornicului. | 

Wiklas. Da, mamă, și eu am văzut-o, şi m'am 
căutat prin toate buzunarele, dar n'am mai găsit 
nici o fărimiță de pâne. S'o fi mai păstrat mă- 
car încă un sfert de ceas! 

Mama întrebă apoi același lucru și pe ceilalți. 
copii, și cu toții nu mai puteau de bucurie, că 
aveau să deă mâne pânea lor de seară la copii 

“ sărmani. 
Mama îi lăsă cât-vă timp să guste bucuria asta, 

apoi la zise: «Copii, de ajuns cu asta. Gândiţi-vă . 
acum încă, ce daruri frumoase va fâcut stăpâ- 
nul nostru cel bun». 

«Da, firfiricele noastre ale frumoase! Mai ara- 
tă-ni-le, mamă», ziseră copiii. 

«Mai pe urmă, după rugăciune», zise mama. 
Copiii începură a săltă de bucurie,
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33, 

Seriozitatea ceasului de rugăciune, 

«Preă faceți larmă, copii», zise mama. «Când - 
vi se "'ntâmplă vr'un bine, gândul să vă fie tot- 
deauna la Dumnezeu, care ne dă toate. Când v'oţi 
deprinde cu asta, dragii miei, atunci n'o să mai 
fiți svăpăiați și fără măsură în nici o bucurie. ȘI 
eu mă bucur laolaltă cu voi, dragii mamei; dar 
când eşti svânturat și vijelios și în bucurie și în 
supărare, atunci pierzi liniștea si pacea neturbu- 
rată a inimei. Și când omul nu e cu inima tih- 
nită, liniștită și veselă, atunci nu se simte bine; 
de aceea cată. să fie mereu. cu gândul la Dum- 
nezeu. Ceasul de rugăciune de seara și dimineața 
pentru aceea este orânduit, ca să nu pierdeţi din 
minte lucrul ăsta niciodată. Căci omul care s'a 
deprins a mulțămi ori a se rugă lui Dumnezeu, . 
acela nu e niciodată fără frâu în bucurii şi fără mân- 
găiere în necazuri. Tocmai de aceea, copii, omul 
trebue să caute a fi liniștit și senin, mai ales în 
ceasul lui de rugăciune. Aţi văzut, când mulță- 
mii lui tata din toată inima pentru cevă, nu stri- 
gați și nu săriți în sus, ci liniştit și cu vorbă pu- 
țină îl cuprindeţi de gât; iar când sinteți mișcaţi 
până 'n adâncul sufletului, atunci vă vin lacrimi 
în ochi. Vedeţi, copii, tot așă se cuvine să se 
poarte omul și către Dumnezeu. Când vă bucu- 
rați din suflet pentru binele ce varsă peste voi, 
şi când vă împinge inima să-i mulțămiți, atunci 
se'nțelege că nu faceți vorbă multă şi gălăgie, ci 
ochii vi se umplu de lacrimi, că tatăl vostru din 
cer e așă de milostiv. Vedeţi, dragii mamei, de-asta 
e lăsată rugăciunea pe lume, ca omul să rămână 
mereu în sufletul lui mulțămitor către Dumnezeu -
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Și către semenii săi; şi cine se roagă 'cu tot di- 
nadinsul, acela are și purtări drepte şi e iubit 
de Dumnezeu şi de oameni toată viața sa». 

Aiklas. Ne spuneai ieri, mamă, că şi boierul 
o să ne iubească, dacă ne-om purtă cum se cade. 

Mama. Da, copii, boierul nostru e un om foarte 
bun și cu frica lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i răs- 
plătească tot ce face pentru noi! Ce fericită aș 
fi, să ajungi şi tu a-i fi drag odată, Niklas! 
„Niklas. O să fac tot ce mi-o porunci; o să-l 
ascult cum. te-ascult pe tine și pe tata, fiindcă 
spui că e așă de bun. 

Mama. Eşti copil cu minte, Niklas; de te vei 
purtă mereu cum gândești acum, atunci ai să-i 
fii drag, cu bună seamă. 

Wiklas. Grozav aș vreă să pot vorbi și eu cu 
dînsul odată! 

Mama. Şi oare ce-ai vreă să vorbeşti tu cu el? 
Niklas. Aș vreă să-i mulțămesc pentru bân- 

cuța cea frumoasă. i 
duueli. Şi ai fi tu în stare să-i mulțămești? 
Niklas. De ce nu? 
Anneli. Eu una n'aș puteă-o face. 
Lise. Nici eu. , 
Mama. De ce oare n'ați puteă, mamă? 
Lise. Mi-ar veni a râde. 
Mama. Cum, a râde, Lise, și încă să spui dina- 

inte; că tu nu te poți purtă de cât nerozeşte? 
Dacă nu ţi-ar fi capul plin de drăcii, nu ți-ar fi 
putut veni în minte așă cevă. | 

Anneli. Mie nu mi-ar veni a râde; însă tare 
mi-ar fi frică. 

Mama. Te-ar luă binişor de mână, Anneli, și 
ar zâmbi la tine, cum zâmbeşte tata, când îi eşti 
foarte dragă. Atunci nu te-ai mai teme, Anneli, 
nu-i așă? a -
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Anneli. Da, — dacă-i așă, nu m'aș mai teme. 
“Jonas. Şi atunci nici eu. 

34. 

Un asemenea învățamânt e priceput şi merge la, inimă; 
însă îl dă o mamă. 

«Dar ia să vedem, cum a mers săptămâna asta 
cu buna purtare, dragii miei?» 

Copiii se uită unul la altul și tac. 
Mama. Anneli, te-ai purtat bine săptămâna 

„asta ? : 
Anneli. Nu, mamă, ştii prea bine, cu frățiorul. 
Mama. Anneli, mamă, i s'ar fi putut intâmplă 

cine știe ce copilului; câți copii lăsaţi așă sin- 
guri, n'au murit înnăbușiți! Și, afară de asta, ia 
gândește-te numai, cum ți-ar fi ție, când te-ar 
închide cinevă într'o cămară și te-ar lăsă acolo 
să ţipi și să rabzi de foame și de sete? Şi co- 
piii mici, când îi lăsăm multă vremc fară ajutor, 
se mânie și ţipă așă de grozav, în cât se pot ne- 
noroci pentru toată viața. Anneli, n'aș mai aveă, 
Dumnezeu știe, nici o clipă de linişte, când aș 
plecă de-a casă și-ar trebui să fiu mereu cu frica'n 
spinare că tu n'ai destulă grija de copil. 

Auneli. Crede-mă, mamă, rogu-te, că n'o să 
mai mă mișc niciodată de lângă el. 

Mama. Nădăjduesc cu Dumnezeu, că n'o să-mi 
mai dai niciodată o spaimă ca asta. 

«Și ție, Niklas, cum ţi-a mers în săptămâna 
asta ?» 

Niklas. Nu mi-aduc aminte să fi făcut cevă rău. 
Mama. Ai uitat că Luni ai îmbrâncit pe Gri- 

teli, de-a căzut jos? 
Niklas. N'am făcut-o într'adins, mamă. 
Mama. Asta ar mai fi lipsit: să o fi făcut și
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într'adins! Nu ţi-e rușine să spui una ca asta? 
Niklas. lmi pare rău; n'o să mai fac, mamă. 
Mama. Când ăi fi mare șăi fi tot ca acuma, 

fără multă băgare-de-seamă la ce se petrece cu 
tine şi în jur de tine, atunci o să te coste mult 
învățătura de minte. Chiar și între băeți, cei fără 
luare aminte ajung totdeauna la ceartă și gâl- 
ceavă — și așă, tare mi-e teamă, dragul mieu 
Niklas, că cu firea ta a nesocotită multe neno- 
rociri şi griji îţi vei pricinui. 

Niklas. O să iau seama, mamă, negreșit de 
aci 'ncolo. 

Mama. Aşă să faci, dragul mamei, să fii cu luare 
aminte şi crede-mă pe mine că firea asta a ta ștur- 
lubatecă te-ar face nefericit fără doar și poate. 

Niklas. Dragă, dragă mamă, știu asta și cred 
ce-mi spui şi-ţi făgăduesc că o să fiu mai cu luare 
aminte. 
Mama Şi tu, Lise, cum te-ai purtat în săp- 

tămâna asta. 
Lise. Nu ştiu, mamă, să fi făcut cevă săptă- 

mâna asta. 
Mama. Nimic, nimic? 
Lise. Da, mamă, nimic, pe cât mi-aduc aminte; 

altminteri ţi-aș spune bucuros, mamă. 
Mama. Ci cum răspunzi tu totdeauna omului, 

chiar când nu știi nimic, cu-atâta vorbă lungă, ca 
„unul care-ar aveă cine știe cât de spus! 

Lise. Dar ce-am mai zis acuma, mamă? 
: Mama. “Tocmai: ai răspuns mult și n'ai spus 
nimic. Spusu-ți-am de sute de ori pân'acum, și 
tată-tu și eu, că nu știi să fii la locul tău, că nu 
stai de fel să te gândeşti la ce ai de spus şi to- 
tuși mereu sări cu vorba. Ce-aveai să te'nfigi a- 
laltăieri în vorbă și să spui vornicului, că știi și 
tu că Arner o să vină în curând?
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Lise. Imi pare foarte rău, mamă. 
Mama. Ţi-am spus de-atâtea ori, că nu se cu- vine să te-amesteci unde nu-ți fierbe oala, mai ales când sânt și oameni streini de față; și to- tuși te râcâe mereu pe limbă. Dacă lui tată-tu nu i-ar fi dat mâna acum să spună că știe de asta, și ar fi avut astfel necaz de pe urma lim- buţiei tale? 

| Lise. Aș aveă mare părere de rău; însă nici tu, nici dinsul, n'ați spus nici o vorbă că asta nu trebue s'o știe nimeni. | 
Mama. Da, o să-i spun de asta lui tată-tu, Cum 0 veni a casă. La ori-ce-om vorbi între noi în casă, trebue numai de cât să adăogăm tot- deauna: «Acum cu asta poate s'alerge Lise în sat și s'o povestească și la fântână, însă astălaltă nu, și asta iar nu, și asta de asemenea> — a- tunci o să știi în toată legea, despre ce poți bate toba. 
Lise. Iartă-mă, mamă! Nam înțeles așă adi- 

neauri, 
Mama. Mi s'a urit și mie, de câte ori ţi-am tot spus, că nu trebue să trăncănești într'una des- pre ce nu te privește; insă e de surda..De cu- surul ăsta nu te poți desbără altfel, de cât dacă ţi-o fi aminte cu tot dinadinsul; și să știi, că în- tâia oară când te-oiu mai prinde iar sărind cu 

gura fără nici un rost, am să te bat cu nueaua. Când auzi pe mama vorbind de nueă, pe Lise o podidiră lacrimile. Mama o văzu că plânge și-i zise: «Lise, nenorocirile cele mai mari purced din vorbă multă nesocotită, și de cusurul, ăsta tre- bue să te desberi». 
Astfel vorbi mama cu toți, chiar cu mica Griteli: «Să nu mai ceri supa ta așă de aprig; altfel te las altădată să aștepți și mai mult, sau o dau altuia».



După toate acestea copiii rostiră obicinuitele 
lor rugăciuni din fie-care seară și apoi rugăciu- 
nea de Sâmbăta, pe care i 'nvăţase Ghertruda; 
Această rugă glăsueă astfel: 

35. 

O rugăciune de Sâmbătă seara. 

Tatăl nostru carele eşti în ceruri, tu ești de-a 
pururea bun cu oamenii de pe pământ, Şi și cu 
noi ești pururea milostiv și ne dai tot ce ne tre- 
bue; ba încă ne faci binele cu asupra de măsură. 
De la tine vin toate, pânea și toate câte ne dau 
iubitul nostru tată şi iubita noastră mamă. Tu le 
dai lor toate, iar ei ni le dau nouă din toată I- 
nima. Ei se bucură de tot ce ne pot da și pot 
face pentru noi și ne zic să-ți mulțumim ţie, 
Doamne, pentru bunătatea lor către noi. Ei ne 
spun, că dacă nu te-ar cunoaște și nu te-ar iubi 
pe tine, Doamne, nici pe noi nu ne-ar iubi a- 
tâta, și dacă nu te-ar cunoaște și nu te-ar iubi 
pe tine, atunci și nouă mult mai puţin bine ne-ar 
puteă face, Ei ne mai spun, că trebue să mul- 
țumim Mântuitorului că te cunosc şi te iubesc pe 
tine, părinte ceresc, și că toți oamenii, care nu 
cunosc și nu iubesc pe Mântuitorul nostru şi nu 
urmează toate sfaturile cele bune pe care el le-a 
dat oamenilor, nici pe tine, părinte ceresc, nu te 
iubesc, și nici pe copiii lor nu-i cresc cu atâta evla- 
vie şi cu atâta îngrijire, ca aceia care cred în Mân- 
tuitorul lumii.: Tata și mama ne povestesc mereu 
multe despre Domnul nostru lisus Christos: cât 
de: mult a vrut el binele omenirii; cum a îndu- 
rat mii de suferințe, numai ca să săvârşească tot 
ce puteă spre a face pe oameni fericiți în lumea 
aceasta și în vecii vecilor, și cum a murit în sfâr= 

Leonard şi Ghertruda.
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şit răstignit pe cruce; cum Dumnezeu l-a înviat 
iarăși din morți şi cum viețuește acum în slava 
cerurilor, pe tron, la dreapta Tatălui, și iubește 
încă şi acum deopotrivă pe toți oamenii de pe 
pământ, și caută a-i face fericiţi și a-i mântui. Ne 
pătrunde în suflet, de câte ori auzim de acest 
bun lisus. Numai de-am învăţă și noi să viețuim 
astfel, în cât să ajungem a-i fi dragi şi să mer- 
gem în cer la dinsul, când va veni vremea. 

Bunule părinte din cer, noi bieţii copii, care 
îngenunchiem aci laolaltă și ne rugăm ţie, sân- 
tem frați și surori; de aceea vrem să ne avem 
mereu bine unul cu altul și niciodată să nu ne 
facem vr'un rău unul altuia, ci numai bine, cât 
putem și cât sântem în stare. De cei mici o să 
avem grijă cu toată credința și cu toată sârguința, 
pentru ca tata şi mama să poată umblă fără grijă 
după treburile lor și după pânea de toate zilele; 
asta e singurul lucru ce-l putem face și noi pentru 
toată truda şi toate grijile și cheltuelile ce au cu 
noi. Intoarce-le lor, părinte din cer, tot binele ce 
ni-l fac și fă-ne să-i ascultăm în toate, ca să le 
fim mereu dragi până la sfârșitul vieţii lor, când 
tu îi vei chiemă de la noi și-i vei răsplăti pen- 
tru toată iubirea cu care ne-au crescut. 

Bunule părinte din cer, fă ca în sfânta zi de 
mâne să gândim mult la bunătatea ta şi la dra- 
gostea Domnului nostru lisus Christos, și și la tot 
binele ce ni-l fac tata și mama și toți oamenii, 
ca să ajungem a fi recunoscători către Dumne- 
nezeu și oameni, şi ascultători, și ca să viețuim 
în iubire subt ochii-tăi, cât om trăi». 

Aci Niklas trebueă să se oprească. Ghertruda 
apoi, după ce aminteă întâmplările săptămânii, îi 
puneă totdeauna să zică după dinsa mai departe. 
De data asta le grăi astfel:
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«Mulţumimu-ți ție, Doamne, că în săptămâna 
asta ai ușurat iubiților noștri părinți grijile cele: 
apăsătoare pentru pânea de toate zilele și pen- 
tru casa lor, și ai dat tatei lucru bun și aducător 
de câștig. Mulţumimu-ţi ţie, Doamne, că stăpâni- 
rea noastră e ocrotirea și mângâerea și ajutorul 
nostru în ori-ce nenorocire şi la ori-ce păs, cu 
adevărată inimă de părinte. Îți mulțumim pentru 
milostenia bunului nostru stăpân. Vrem să Creș- 
tem mari, și spre cinstirea ta, și spre slujba şi mul- 
țumirea lui; căci el e pentru noi ca un părinte». 

După aceea puse pe Lise să rostească după 
dinsa: «lartă-mi, Doamne, deprinderea mea cea 
rea și învață-mă să pun streajă gurii mele, să tac, 
când nu este cu cale să vorbesc, și să răspund 
cu chibzuinţă și cu luare aminte, câid mă întreabă 
cinevâ». 

Apoi puse pe Niklas să spună după dinsa: «Pă- 
zește-mă, Doamne, de aci încolo, de firea mea cea 
svăpăiată, și învață-mă să fiu cu luare a minte la 
ce fac și la cine e în jurul mieu și lângă mine». 

În urmă pe Anneli: «Imi pare rău, Doamne, că 
am lăsat singur pe frățiorul mieu cu atâta ușurință, 
Şi cu asta am speriat atât de rău pe mama. N'o să 
mai fac asta niciodată, în viața mea, Doamne». 

lar după ce mama puse pe copii să zică astfel 
după dinsa, se rugă singură: 

«Doamne, auzi-ne; Doamne, iartă-ne; lisuse, 
fie-ţi milă de noi!» 

Apoi Niklas zise «Tatăl nostru», și după el 
Anneli: «Păzește-mi, Doamne, pe tata și pe mama 
și frații și surorile, și și pe bunul nostru stăpân din 
Arnheim și pe toţi oamenii cei buni de pe pământ!» 
„Pe urmă Lise: 

«In numele Tatălui, și al Fiiului, și al sfântu- —. -. 
lui Duh!»



  

“Apoi mama: 
«Acum, Dumnezeu să fie cu voi, Dumnezeu 

să vă aibă în sfânta sa pază, Dumnezeu să lumi- 
neze peste voi cu sfânta sa față și să pogoare 

_mila sa spre voi!» 
Copiii și mama mai șezură apoi o seamă de 

vreme în tăcerea adâncă, în care se cufundă toți 
oamenii după o adevărată rugă. 

36. 

Alte cătevă învățături de mamă, O adevărată rugăciune 
și înnălțare a sufletului spre Dumnezeire, 

Lise curmă tăcerea aceasta. — «Ne arăţi acum 
băncuțele ale nouă?», zise ea către mama. 

«Da, o să vi le-urăt», răspunse mama. «Insă, 
Lise, tot tu ești a care vorbeşti întâi!» 

Niklas sări în sus de la locul unde şedea Și 
se vâri iute lângă Gritli ca să fie mai aproape 
de lumină, să vadă băncuțele mai bine; dar îm- 
brânci pe mititica Gritli, de căzu și incepu a 
plânge. | 

Atunci mama îi zise: «Niklas, nu te porți bine; 
nu e un sfert de oră, de când făgăduiși să fii mai 
cu luare a minte, și acum uite ce faci!» 

Niketas. Ah, mamă, rău îmi pare! N'o să mai 
fac in viața mea. 

Mama. Tocmai asta grăiși chiar adineauri că- 
tre Dumnezeu și iarăși făcuși; nu ţi-e a minte de 
asta. 

WViklas. Ba da, mamă, zău mi-e a minte. lar- 
tă-mă; zău mi-e a minte și-mi pare foarte rău. 

Mama. Şi mie, mamă dragă; însă tu nici ha- 
bar nu mai ai de asta, când nu te pedepsesc. 
Ai să te culci acum nemâncat.



Zicând asta, luă pe Niklas de mână și-l duse 
în cămara lui. Fraţii și surorile umblau trişti prin 
odae; le părea rău, că bietul Niklas nu cină cu ei. 

«Cum nu vreți voi să ascultați cu binele, co- 
"pii!», le zise mama. 

«Te rugăm să-l ierţi de data asta !», grăiră copiii. 
«Nu, dragii miei, trebue desbărat de nebăga- 

rea asta de seamă a lui», răspunse mama. 
«Atunci să nu ne mai arăţi astă-seară băncu- 

țele, ci mâne, ca să le vadă şi el cu noi», zise 
Anneli. 

lar mama: «Foarte bine, Anneli. Da, să le vadă 
și el odată cu voi». Apoi dete copiilor să cineze 
și se duse în urmă cu ei în odaea lor, unde gă- 
siră pe Niklas plângând încă. «Bagă de 'seamă 
altă dată, dragă, dragă Niklas!», îi zise mama. 

lar Niklas: «lartă-mă acuma, dragă mamă, iar- 
tă-mă, te rog, și sărută-mă; de cinat, nu vreau 
nici eu să mai cinez». - 

Atunci Ghertruda sărută pe Niklas al său, și o 
lacrimă caldă îi alunecă pe obraz, când îi zise: «Ah, - 
Niklas, Niklas, fii mai cu luare a minte!» Niklas 
cuprinde pe mamă-sa de gât cu amândouă mâ- 
nile și zice: «Mamă, dragă mamă, iartă-mă !» 

Ghertruda își binecuvântă apoi copiii, şi se în- 
napoi€ in odaea sa. Acum eră singură de tot. O 
lampă mică răspândeă o slabă lumină în cămară, 
şi o tăcere sfântă îi cuprinsese inima, iar tăcerea 
aceasta eră o rugăciune fără cuvinte, care-i mișcă 
sufletul, cum nu pot să spun. O simţire adâncă 
a lui Dumnezeu și a bunătăţii sale, un sentiment 
de speranță în viața cea de veci şi de aceă fe- 
ricire lăuntrică a oamenilor care au credință și 
nădejde în Dumnezeu, — toate astea îi mișcau su- 
fletul atât de mult, în cât căzu în genuchi ȘI o 
podidiră lacrimile.



Frumoase sânt lacrimile copilului, când, mișcat 
de bunătatea tatălui său, se uită suspinând în- 
dărăt, își șterge obrajii și trebue să-și vină în sine, 
înainte de a puteă îngână mulțumirea inimei sale. 
Frumoase sânt lacrimile lui Niklas, pe care le varsă 
în ceasul acesta, fiindcă a supărat pe iubita și 
buna sa mamă, care-i e aşă de dragă. Frumoase 
sânt toate lacrimile omului câte le varsă în acest 
chip, din inimă bună de copil. Dumnezeu din cer 
vede suspinul mulțumirii sale și lacrimile din o- 
chii săi, când omul iubește pe Dumnezeu. 

Dumnezeu din cer văzu lacrimile Ghertrudei 
şi auzi suspinul inimei sale și jertfa mulțumirei 
ei se înnălță până la dinsul. 

Ghertruda plânse mult spre Domnu! și ochii 
îi erau încă plini de lacrimi, când bărbatu-su veni 
a casă. 

«De ce plângi, Ghertrudă? Ochii ţi sânt roșii 
și lăcrămați. Ce te face să plângi azi, Ghertrudă 2», 
o întrebă Leonard. 

Ghertruda răspunse: «Dragul mieu, nu te în- 
griji: astea nu sânt lacrimi de supărare. Am vrut 
să aduc mulțămire lui Dumnezeu pentru săptă- 
mâna asta; atunci inima mi s'a umplut peste mă- 
sură, am căzut în genuchi şi n'am putut scoate 
nici un cuvânt: mi-a venit doar a plânge; dar mi 
s'a părut, că niciodată în viața mea n'am mulță- 
mit lui Dumnezeu mai bine ca acum». 

«Dragă Ghertrudă», răspunse Leonard, «cum 
aș vreă să-mi pot înnălță și eu sufletul spre Dom- 
nul așă de lesne, și să-l aduc până Ia lacrimi! 
Vreau și eu acum din tot sufletul să mă port bine 
și să fiu cum se cade și mulțămitor către Dum- 
nezeu și către oameni; dar nu mă simt în sufle- 
tul mieu niciodată așă de înduioșat, în cât să-mi 
vină să cad în genuchi și să isbucnesc în lacrimi».
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Ghertruda. Numai să-ţi fie a minte cu tot dina- 
dinsul a te purtă cum se cade; atunci ori-ce în- 
colo, e tot una. Unul are o voce slabă, altul una 
puternică; asta nu însemnează nimic; totul e, la 
ce o 'ntrebuințează fie-care, asta e ce e. Dragul 
mieu, lacrimile nu-s nimic și îngenucherea nu-i ni- 
Mic; însă hotărirea de-a fi om de treabă și mul- 
țămitor către Dumnezeu și către oameni, asta e 
totul. Că unul se induioșează mai lesne, iar altul 
mai cu anevoie, astă e tot așă de mult, ca şi cu 
viermele care se târăște în pulbere: unul mai gre- 
oiu, iar altul mai uşor. Numai să-ți fie a minate 
din toată inima, dragul mieu, şi atunci o să-l afli 
„pe dinsul, pe dinsul care e tatăl tuturor oame- 
nilor». 

Leonard, cu lacrimile 'n ochi, își lasă capul 
pe pieptul ei, iar dinsa își pleacă fața peste a 
lui într'o tristețe tăcută. Rămân astfel o seamă de 
vreme nemișcați, pe gânduri și fără a schimbă un 
cuvânt. Ghertruda îi zice în sfârșit: «Nu vrei să 
cinezi ?» — «Nu mi-e a mâncă», răspunse el, «mi-e 
sufletul prea plin: n'aș puteă luă nimic în gură 
acum». 

«Nici mie nu mi-e a mâncă, dragul mieu», răs- 
punse dinsa. «Însă știi ce să facem? Am să duc 
demâncarea la al de bietul Rudi; — i-a murit ma- 
mă-sa astăzi». 

37. 

Duc amânăoi o fiertură de mazăre unui biet sărman. 

Leonard. A scăpat în sfârşit de atâta suferință? 
Ghertruda. Da, s'a îndurat Dumnezeu cu dinsa. 

Dar ar fi trebuit s'o vezi murind, dragă. Inchi- 
puește-ți: în ziua morții descoperă, că Rudeli al.
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ei a furat cartofi de la noi. Tatăl și copilul au 
trebuit apoi să vină la mine şi să se roage să-i iert. 
Le zisese anume să ne roage și din partea ei, s'o 
iertăm că nu ne poate dă cartofii îndărăt, iar bie- 
tul Rudi, îl ştii cât e de bun, a făgăduit din tot 
sufletul că o să-ți muncească cevă pentru asta, 
Inchipuește-ţi, cum mi-eră mie la toate astea, dra- 
gul mieu. Am alergat la patul ei; însă nu-ți pot 
povesti, nu se poate spune, cu câtă întristare, cu 
ce mâhnire adâncă m'a întrebat încă odată, dacă 
i-am iertat; şi văzând cât de mult m'a înduioșat, 
m'a rugat să am grijă de nepoții ei. Cum aproape 
nici nu-i veneă s'o facă și să îndrăsnească a mă 
rugă; cum amânase asta până în clipa cea mai. 
de pe urmă, și cum apoi, simțind că trebue să 
se zorească, a indrăsnit în cele din urmă, Şi cu 
ce smerenie și cu câtă iubire de ai săia făcut-o; 
și cum s'a stins chiar în.timpul când spuneă a- 
cestea, — astea toate nu se pot spune și nu se 
pot povesti. . 

Leonard. Vreau să merg și cu la ei cu tine. 
Ghertruda. Vino, hai' să mergem. 
Ea luă fiertura de mazăre și purceseră amândoi. 
Când sosiră, găsiră pe Rudi șezând lângă moar- 

tă, pe patul ei, plângând și suspinând; iar copilul 
strigă pe tată-su din cămara lui Și-i cereă pâne, — 
ba nu, nu pâne, ci rădăcini crude măcar, sau ori-ce 
ar fi. 

«Ah, n'am nimic, nimic. Pentru Dumnezeu, taci 
odată, așteaptă până mâne; n'am nimic!», îi spu- 
neă tatăl, | 

lar micuțul: «Aoleu, ce foame mi-e, tată! Nu 
pot s'adorm. Vai, ce foame mie, tată!» 

Leonard şi Ghertruda tocmai îl aud strigând: 
«Vai, ce foame mi-e», când deschid ușa; pun 
mâncarea dinaintea bieţilor hămesiţi de foame și



zic către ei: «Mâncaţi repede, până nu se răcește». 
«Ah, Doamne», zise Rudi, «cum vă purtaţi voi 

cu mine! Rudeli, de la dumnealor ai furat tu car- 
tofii, din care am mâncat și eu». 

Ghertruda. Ci nu mai vorbi de asta, Rudi! 
Rudi. Nu sânt vrednic să vă privesc în față, 

atât de mult mă doare în suflet, că a fost să vă 
facem noi una ca asta! 

Leonard. Ci mănâncă acum, Rudi! 
Rudeli. Mănâncă acum, tată; hai” să mâncăm, 

tată, 

Rudi. Zi dar rugăciunea. 
Rudeli. Doamne, hrăneşte; Doamne, mângâe 

la suflet și la trup pe toți copiii sărmani, câți sânt 
pe pământ. Amin! 

Isprăvind rugăciunea, copilul luă lingura, și în- 
cepui a mâncă, cu tremur și lacrimi. 

«Dumnezeu să vă răsplătească înmiit», zise ta- 
tăl, mâncând și el, și lacrimi îi curg pe obraz. 

Insă nu mâncară toată fiertura, ci puseră la o 
parte o strachină plină pentru copiii care ador- 
miseră; apoi, după masă, Rudeli se rugă iarăși: 

«Cine a cinat, să mulțumească lui Dumnezeu, 
care ne-a ospătat încă odată. Lui să-i dăm laudă, 
cântare. și mulțumire, acum și pururea și în ve- 
cii vecilor, amin!» 

Când Rudi voi acum să le mulțumească încă 
odată, un suspin îi scăpă din piept. | 

38. 

Mărirea curată și tăcută a unei inimi făcătoare de bine. 

«Ce. ai, Rudi? Dacă e cevă la care-ţi putem 
fi de vr'un ajutor, spune-ne», îi ziseră Leonard 
şi Ghertruda. |



_«N'am nimic; vă mulțumesc», răspunse Rudi; 
însă se vedeă bine că înnăbușă în sine un suspin 
adânc, care mereu da să se ridice în sus. 

Leonard și Ghertruda se uitau la el cu milă 
şi cu jale și ziseră: «Tu oftezi, Rudi, și vedem 
bine că te-apasă cevă pe inimă». 

«Ci spune-le, te rog, spune-le, tată ; vezi cât sânt 
de buni!», se rugă copilul. 

«Aide, spune-ne, poate ţi-om puteă ajută cu 
cevâ», îl rugară Leonard și Ghertruda. 

«Se cuvine oare să vă spun ?», răspunse sărma- 
nul. «N'am nici ciubote, nici călțuni, și trebue să 
petrec mâne pe mama la mormânt, iar poimâne 
să mă duc la castel». 

Leonard. Şi tu! Te trămânți atâta de un lu- 
cru ca ăsta! De ce nu ne-ai spus-o de-adreptul 
de la 'nceput? Iți pot da eu, și ţi le dau din toată 
inima. 

Rudi. Ah, Doamne, după toate câte s'au în- 
tâmplat între noi, o să mai ai tu oare încredere, 
că o să ţi le dau îndărăt în bună stare și mul- 
țumindu-ţi? 

Leonard. Nu mai vorbi de asta, Rudi; am eu 
încredere în tine și pentru mai mult, nu numai 
pentru atâta; însă pe tine sărăcia și nevoile te-au 
făcut prea sfios. 

Ghertruda. Da, Rudi, fii cu credință în Dumne- 
zeu şi în oameni, și să vezi că o să te simţi mai 
ușurat și o să știi a ieși mai lesne de-asupra ne- 
cazurilor. 

Ruai. Da, Ghertrudă, așă e, ar trebui să am mai 
multă încredere în Tatăl cel ceresc, iar vouă nu 
sânt în stare să vă mulțămesc. 

Leonard. Să nu mai vorbim de asta, Rudi. 
Ghertruda. Aș vreă să mai văd odată pe ma- 

mă-ta.
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Se apropiară cu o lumină slabă de patul ei; și 
Ghertruda și Leonard şi Rudi şi copilul, toți cu 
ochii 'n lacrimi, o privesc mult, fără a zice vreunul 
un cuvânt, o acoperă după aceea iarăși şi își iau 
apoi rămas-bun, aproape fără cuvinte, dar din i- 
nimă. 

Pe drum, Leonard zise către Ghertruda: «M'a 
mișcat până 'n fundul inimei! Ce adâncime a mi- 
zeriei!. Să nu mai poţi tu merge la biserică; să 
nu te mai poți tu duce să te rogi a-ți da de lu- 
cru, să nu mai fii în stare a mulțămi pentru asta, 
fiindcă nu mai ai îmbrăcăminte şi nici măcar în- 
călțăminte și ciorapi în picioare!» Ă 

Ghertruda. Dacă omul ăsta nu s'ar şti fără nici - 
o vină la starea asta a lui, ar trebui să-și ia lu- 
mea 'n cap. 

Leonard. Da, Ghertrudă, ar trebui să-și ia lu- 
mea 'n cap; de bună seamă, ar trebui să-și ia 
lumea 'n cap; Ghertrudă. Când aș auzi eu pe co- 
piii miei strigând așă după pâne, şi n'aș aveă, 
și aș fi vinovat de asta, — mi-aș luă lumea 'n 
cap, Ghertrudă. Și când mă gândesc că apuca- 
sem pe drumul ce duce la mișălătatea asta! 

Ghertruda. Da, ne-a mântuit Dumnezeu dintr'o 
mare primejdie. 

Pe când vorbeau astfel, trecură prin dreptul 
cârciumei, și le ajunse la urechi vuetul cel înnăbu- 
șit al beţivilor şi al desfrânaţilor din năuntru. Lui 
Leonard de departe chiar începuse a-i bate inima; 
însă, când fu mai aproape, un fior îi trecu prin tot 
trupul și par'că-l apucă o neliniște şi o groază. 
Ghertruda se uită la el blând și cu tristeţe, iar 
el răspunse cu o privire rușinată, la privirea tristă 
a Ghertrudei sale, şi zise: «Ah, n'am să uit în viața 
mea, seara asta minunată alături de tine! Și când 
mă gândesc că eră să fiu şi eu aici cu ăștia!»



Înduioșarea Ghertrudei ajunse acum până la 
lacrimi, și ea-și ridică ochii la cer. Elo văzi, și 
şi lui i se umplură ochii de lacrimi și pe față i 
se zugrăvi aceeași înduioșare, ca și iubitei lui. Și 
el își înnalță privirea spre cer, și amândoi răma- 
seră câtva timp cu ochii la cerul instelat. Se ui- 
tară cu lacrimi de bucurie la luna care lumină ca 
ziua, iar o mulțămire lăuntrică mai plăcută încă le 
spuneă că Dumnezeu din cer priimește simţirile 
curate şi nevinovate din inima lor. 

După această scurtă zăbavă intrară în căsuţa 
lor. Ghertruda căută îndată pantofi și ciorapi pen- 
tru Rudi, și Leonard i-i duse chiar în seara aceea. 
"Când veni indărăt, se rugară iarăși la Dumnezeu 
O rugăciune de pregătire pentru sfânta cumine- 
cătură și adormiră în gânduri cucernice. A doua 
zi se sculară des de dimineață cu inima veselă 
întru Domnul, citiră istoria patimilor Mântuito- 
rului și rânduirea cinei cei de taină, și lăudară 
pe Domnul în ceasul din naintea răsăritului soa- 
relui în sfânta zi a Paștelui. Apoi deşteptară co- 
piii, îi puseră să-și facă rugăciunea de dimineață 
şi purceseră la biserică. 

Cu un sfert: de oră înainte de sunatul la bise- 
rică se sculă și vornicul. Nu-și găseă cheea de la 
dulapul cu haine, începu să înjure -cum îi veneă 
la gură, isbi în dulap cu piciorul, să-l deschidă, se 
îmbrăcă, porni la biserică, se aşeză în cel dintâi 
scaun din strană, își puse pălăria la gură, și în- 
cepi a-și roti ochii în toate părțile prin biserică 
și în același timp ziceă și rugăciunile, cu pălăria 
la gură. În scurtă vreme veni și preotul. Atunci 
obștea cântă două bucăţi din cântecul patimilor: 
«Omule, plângi păcatele tale cele mari» și cum 
zice mai departe. După aceea preotul se urcă în
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amvon și țină cuvânt și dădu aceste învățături 
poporului său în ziua aceasta: 

39. - i 

0 predică. 

Fiilor! 

Cel ce se teme de Dumnezeu şi umblă în căile 
Domnului cu evlavie și cu cuget curat, acela um- 
blă în lumină; însă cine uită pe Domnul Dum- 
nezeul său in faptele sale, acela umblă în întu- 
nerec. 

Drept aceea nu vă lăsaţi ispitei; unul singur 
este bun, și acela este Tatăl vostru carele. este 
în cer, 

De ce rătăciți in neştire în uibul locului și orbă- 
căiți prin intunerec? Nimeni altul nu e Tatăl vos- 
tru, lără numai Dumnezeu. 

Feriţi-vă de oameni, ca să nu învățați de la 
ei lucruri care Tatălui vostru nu plac. 

Ferice de omul care poate numi pe Dumnezeu 
părintele său! Fericit cela ce se teme de cel rău şi 
urăște pe cel viclean! Căci nu le merge bine celor 
ce fac răv, iar vicleanul se prinde în viclenia sa. 

Nu le merge bine celor ce împilează și năpăs- 
tuesc pe de. aproapele lor. Nu, nu-i merge bine 
omului, de care săracul se plânge și strigă la' Dum- 
nezeu. 

Vai de mișelul, care iarna ospătează pe cel 
sărac, iar la 'cules ia de la el de două ori pe cât 
i-a dat! | | | 

Vai de cel fâră de lege, care vara imbie pe să- 
rac cu vin cu de-a sila, iar toamna îi cere îndărăt 
de două ori pe-atâta! 

Vai lui, când stoarce de la sărac până și pa-
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iele și nutrețul vitelor lui, în cât nu-și mai poate 
ară pământul. 

Vai lui, când copiii săracului n'au pâne din 
pricina nemilostivirii sale! 

Vai nelegiuitului, care dă bani cu împrumut să- 
racilor, ca să ajungă șerbii lui, să fie la porunca 
lui, să-i muncească fără plată și să fie siliți totuși 
a-i da dobânzi! Vai lui, când săracii dau mărturie 
strâmbă pentru el în fața legii și a judecății, când 
spun neadevăruri și pun jurământ strâmb că el are 
dreptate! Vai lui, când adună haimanale în casa sa 
și pândește împreună cu ei pe cel drept, spre 
a-l duce în ispită, ca să ajungă şi el la fel cu 
dinșii, și să uite de Dumnezeu și de soție și de 
copii, și să risipească cu ei câștigul muncii sale, 
în care își pun toată nădejdea soţia Și copiii săi. 

Și vai și de ticălosul, care se lasă să fie ast- 
fel amăgit de cei fără de lege, și în nebunia lui 
risipește agonisita sa, care eră de trebuință la 
casa lui! 

Vai lui, când femeea sa suspină din pricina lui 
la Dumnezeu, că nu are lapte spre a nutri prun- 
cul de la sân; vai lui, când pruncul se ofilește din 
pricina bețiilor sale! 

Vai lui, când mama nu-și mai usucă ochii de 
lipsa de pâne a copiilor lui și de munca peste 
măsură ce i-a lăsat-o nebunește numai în seama ei 

Vai mișelului, care pierde în cărți banii de în- 
vățătură a fiilor săi! Când va veni bătrâneţea, îi 
vor zice lui: «Tu n'ai fost tatăl nostru, tu nu ne-ai 
învățat să ne câștigăm pânea; cu ce te putem 
noi ajută ?» 

Vai de cei ce umblă cu minciuni și fac lucrul 
strâmb drept, iar pe cel drept strâmb; că aceia 
se vor defăimă. 

Vai vouă, dacă aţi cumpărat pe nimica pămân-



tul văduvei și casa orfanului, vai vouă! Căci ta- 
tăl văduvei și al orfanului e Domnul Dumnezeul 
vostru, și el are milă de săraci și de văduve și 
de orfani, iar de voi îi e groază şi scârbă, căci 
sânteţi răi la inimă şi cumpliți cu săracii! 

" Vai vouă, care aveţi casa voastră plină cu ce 
nu este al vostru! Măcar că vă veseliți la băutul 
vinului care a crescut în viea săracului; măcar că 
râdeți, când nevoiașii și flămânzii toarnă cu sus- 
pine grâul lor în sacii voștri; măcar că vă ba- 
teți joc şi faceţi glume, când cel împilat de voi 
se târăște ca un vierme la picioarele voastre și 
se roagă de voi în numele Domnului să-i dați în- 
dărăt cu împrumut a zecea parte din jacul vos- 
tru; măcar că vă împietriți inima față de toate 
astea, — totuși nici un ceas de la Dumnezeu nu 
vă simțiți bine în fundul inimei voastre. 

Nu, nu-i e bine pe pământ celuia care stoarce 
sângele săracului. 

Poate fi, cine-o pofti; poate fi mai pre sus de 
ori-ce primejdie, de ori-ce răspundere și de ori-ce 
pedeapsă pământească; poate fi în ţară chiar ju- 
decător, și poate aveă puterea să pună la închi- 
soare cu mâna sa și să învinovățească cu gura sa 
nemernici care sânt mai buni ca el; poate chiar 
să-i fie dat a-i judecă și a-i osândi el însuși pe 
viață și pe moarte și a rosti pedeapsa tăierii ca- 
pului şi a frângerii pe roată: — e mai rău ca a- 
ceștia pe care-i osândește. 

Cine asupreşte pe sărac, numai ca să-și arate 
puterea, şi întinde mreje nenorociţilor, și stoarce 
averea văduvelor, — acela este mai rău ca furii 
și tâlharii, a căror răsplată e moartea. | 

Drept aceea, cel care săvârşeşte acestea pe pă- 
mânt nu se simte bine nici un ceas în inima iui. 

EI rătăceşte în lume, împovărat cu blesteniul
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ucigașului de frate, care nu lasă nici o tihnă i- 
nimei sale, i 

EI. rătăcește și vreă şi caută mereu a ascunde 
chiar de sine însuși grozăviile din lăuntrul 'sufle- 
tului său. 

Cu beţii și petreceri, cu obrăznicii şi răutăți, 
cu sfadă și zavistie, cu minciuni și 'nșelătorii, cu 
măscări și cu snoave, cu ocări şi înjurături, cu 
ațățări și vorbiri de rău în dos vreă să omoare 
vremea, care-i e o povară. | 

Ci nu va puteă înnăbuşi totdeauna glasul cuge- 
tului său, nu va puteă scăpă totdeauna de înfrico- 
șarea Domnului, care va cădeă asupra sa pe neaș- 
teptate ca un bărbat întrarmat, și-l veți vedeă 
tremurând și şovăind ca un prins în răsboiu, pe 
care-l așteaptă moartea. 

Ferice însă cela ce nu e părtaș isprăvilor aces- 
tuia! | 

Fericit cel ce nu e vinovat de sărăcia aproa- 
pelui! 

Fericit cel ce nu are în stăpânirea sa câştigul 
vre-unui sărac ori daruri de la el! 

Fericiți sânteți, dacă gura voastră e curată de 
vorbe grele şi ochiul vostru de priviri rele! 

Fericiți sânteți, dacă săracul vă binecuvintează, 
și dacă văduve și orfani varsă lacrime de mul: 
țumire despre voi către Dumnezeu! 
„Ferice cel ce viețueşte în iubire înaintea Dom- 
nului Dumnezeului său și înaintea "'ntregului său 
popor! 

Fericiți voi cei cu frica lui Dumnezeu! Apro- 
piați-vă şi veseliți-vă la cina Domnului iubirii, 

Domnul Dumnezeul vostru e părintele vostru. 
Cei ce au priimit în dar din mâna sa iubirea vă 
vor bucură pre voi, iar mântuirea sufletelor voas- 
tre va crește, fiindcă iubirea voastră de Dumne-
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zeu, tatăl vostru, și de oameni, frații voștri, va 
crește şi se va întări. 

Ci voi, care trăiţi fără iubire, și în faptele voas- 
tre nu luați seama că Dumnezeu e Tatăl vostru, 
că semenii voștri sânt fiii Dumnezeului vostru și 
că săracul e fratele vostru, voi, oameni fără su- 
flet și fără Dumnezeu, ce căutați voi aici? Voi, 
care mâne veți. asupri și veţi impilă iarăși pe să- 
rac ca şi ieri, ce căutaţi voi aici? Vreți oare să 
vă ospătaţi din pânea Domnului și să beţi po- 
tirul lui și să ziceţi că sânteți un trup și un suflet, 
o minte și o inimă cu frații voştri? | 

Ci părăsiți acest lăcaș și feriți-vă de cumine- 
cătura iubirii. Plecaţi, plecați de-aici, pentru ca 
la ospățul Domnului săracul să nu pălească la 
vederea voastră, și să nu cugete în ceasul în- 
viorării sale, că mâne îl veţi sugrumă. Ingădu- 
iți-i, îngăduiți-i doar această oră a păcii, ca să-i 
ticnească din 'partea voastră şi să nu vă mai 
aibă în fața sa! Căci săracul tremură înaintea 
voastră și orfanului îi bate inima, când îi ieșiți 
în cale. 

Ci pentru ce oare mai grăesc vouă? Pierd în 
zadar cuvintele mele. Voi nu plecaţi, de unde 
știți că puteți mâhni pe oameni; acolo unde îi 
vedeţi tremurând și înfricoșaţi înaintea voastră, 
acolo vă e bine vouă și credeți că nimeni nu se 
cade să aibă ca voi liniște în sufletul său. 

Vă înșelaţi însă! Ci eu întorc faţa mea de la 
voi, ca şi când nici n'ați fi aici. 

Iar voi, săracilor și asupriţilor din norodul meu, 
întoarceți fața de la ei, ca și când nici nu i-aţi vedeă, 
ca şi când nici n'ar fi de față. 

Domnul sălășlueşte întru voi, Domnul, în care 
v'ați pus nădejdea. | 

Credeţi și nâdâjduiți într'insul, și rodul mâh- 

Leorard si 'Ghertrucda. <A
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nirilor voastre și al suferințelor voastre va fi spre 
fericirea voastră. 

Credeţi și nădăjduiţi întru Domnul Dumnezeul 
vostru și nu vă temeţi de cei fără de lege; feri- 
ți-vă însă de ei. Mai bine răbdaţi, mai bine îndu- 
rați lipsă, mai bine suferiți pagubă, de cât să cereți 
ajutor la cel nemilostiv; căci vorbele nemilosti- 
vului sânt neadevăruri, iar sprijinul lui e nadă, cu 
care ademenește pe cel sărac, spre a-l obori. 
Drept aceea fugiți de cel fără de lege, când vă dă 
bună-ziua surâzând, când vă întinde mâna și v'o 
strânge. Când el vine să vă deâ tot sprijinul său, 
fugiți; căci cel fâră de lege prinde în cursă pe 
sărac. Fugiţi de el şi nu vă apucaţi la harță cu 
dinsul; nu vă temeți însă de el, când îl vedeţi 
stând neclintit și falnic, ca stejarul cel înnalt ne- 
înfrânt și falnic. Nu vă: temeţi de el! 

Duceţi- vă. în pădurea voastră, iubiții miei, la 
locul unde erau odinioară stejarii. cei bătrâni și 
înnalți, și vedeţi cum au crescut acum copacii cei 

mici, care lâncezeau în umbra lor, și cum înverzesc 
și înfloresc. Soarele îl răsare acum Dumnezeu ia- 
răși peste copacii cei tineri şi roua cerului cade 
asupră-le în toată puterea ei, iar rădăcinile cele 
groase și întinse ale stejarului, care trăgeau din 
pământ tot sucul, acum putrezesc și dau hrană 
tinerilor arbori, care lâncezeau în umbra stejarului. 

Drept aceea nădâjduiţi întru Domnul, căci a- 
jutorul lui nu lipsește niciodată acelora care-și 
pun nădejdea într'insul. 

Ziua Domnului veni-va asupra celui fără de lege 
și în ziua aceea, când va vedeă pe cel asuprit şi 
measer, văită-se-va şi va grăi: «De-aș fi ca acesta!» 

De aceea nădăjduiți întru Domnul, voi cei o- 
bidiți și asupriţi, şi bucurati-vă că cunoaşteţi pe 
Domnul, care a orânduit cuminecarea iubirii; căci



  

prin iubire purtaţi suferințele pământești ca pe un 
har de la Dumnezeu, iar sub poverile voastre se 
măresc puterile şi mântuirea voastră. 

Drept aceea veseliți-vă că cunoașteți pe Dom- 
nul iubirii; căci fără iubire ați fi răpuși și ați a- 
junge ca cei fără de lege, care vă chinue și vă 
înşală. - 

Preamăriți pe Domnul iubirii, că a orânduit 
cuminecătura, și între miile de mii ale sale chie- 
matu-v'a și pe voi la sfânta sa taină. 

Lăudaţi pe Domnul! Arătarea iubirii e ispăşi- 
rea păcatelor lumii. Iubirea e legătura care unește 
toate câte sânt pe pământ. Iubirea e legătura care 
unește pe oameni cu Dumnezeu. 

Fără iubire, omul e fără Dumnezeu, iar fără 
Dumnezeu și fâră iubire, ce mai înseamnă oare 
omul? Cutezare-aţi a o spune? Cutezare-ați a o 
rosti? Cutezare-aţi a cugetă ce e omul fâră Dum- 
mnezeu şi fără iubire? 

Lu nu cutez a o spune, eu nu sint în starea 
o rosti, | 

Nu om, — neom e omul fără Dumnezeu și fără 
iubire. 

Drept aceea bucurați-vă că cunoașteți pe Dom- 
„nul iubirii, care a chiemat lumea de la neome- 
nic la iubire, de la întunerec la lumină și de la 
moarte la .viață vecinică. | 

Și iarăși zic vouă: Bucuraţi-vă că cunoașteți 
pe Domnul și rugați-vă pentru toți cei care nu-l 
cunosc, ca să ajungă la cunoașterea adevărului 
și la mulțumirea ce o simțiți voi. : 

iii miei, veniţi la sfânta -cuminecare a Dom- 
nului vostru! Amin!» e | 

După ce preotul cuvântă acestea, Și aproape o 
oră dădu învățătură creştinească norodului său, 
se rugă impreună cu dinșii, și întreaga obște luă
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sfânta împărtășanie. Vornicul Hummel însă dete 
ajutor preotului la sfânta cuminecătură, și după 
ce toată lumea aduse mulțămită lui Dumnezeu, 
cântară încă un psalm, iar preotul binecuvântă 
poporul și fie-care plecă la casa lui. : 

40. 

O probă că predica a fost bună Aşişderea despre ştiinţă și 
rătăcire, şi despre ceea ce va să zică a asupri pe sărac. 

Vornicul Hummel însă eră supărat la culme în 
sufletul lui de cuvântarea aceasta a preotului, des- 
pre cei fără de lege; și în ziua asta a Domnu- 
lui, pe care o sfințeă tot norodul în prăznuire tă- 
cută, el vărsă foc și pară, înjură și-i ieşeă din 
gură grozăvii despre preot. Cum sosi acasă de 
la împărtășanie, trimise numai de cât vorbă pe la 
tovărășii cei fără de lege ai vieţii sale, să vină 
cât mai neîntârziat la dinsul. Aceștia se și strân- 
seră în curând la vornic și începură a spune îm- 
preună cu el la fel de fel de vorbe desfrânate și 
nesocotite despre preot şi despre predica lui creş- 
tinească. 

Vornicul deschise vorba: « Afurisitele astea de 
ocări și de împunsături nu le pot suferi!» 

«Nici nu e cuviincios, asta e un păcat; mai 
vârtos într'o sfântă zi ca asta e mare păcat a 
face așă cevă», zise Aebi. | 

lar vornicul: «Vezi, știe bine, procletul, că eu 
nu pot suferi asta; dar tocmai de-aea o face și 
mai mult! Trebue să fie pentru el c adevărată 
desfătare, când poate aduce pe oameni la mânie și 
la furie, cu predicele sale, și cu obiceiul de-a răs- 
tâlmăci tot ce nu pricepe el și ce nu-l privește 
de loc».



Aebi. Mai întâi Mântuitorul și evangheliști. şi 
apostolii în noul testament n'au ocărit pe nimeni. 

CAristen. Ba asta să n'o zici; au ocărit și ei 
de-a binele, și încă mai mult ca preotul. 

Aebi. Nu-i adevărat, Christen. 
CAristeu. Eşti un guguman, Aebi. «Voi căpe- 

tenii oarbe, voi șerpi, voi pui de viperă», și multe 
și multe de-al de-astea. Cunoști biblia, Aebi. 

/ărani. Da, Aebi, cu adevărat, și ei au ocărit. 
Christen. Aşă e, însă, pentru pricini pe care nu 

le pricepeau, și pentru socoteli răfuite odată în 
fața stăpânirii şi care sint în regulă, ei nu mus- 
trau; și afară de asta ăia erau altfel de oameni, 
cărora negreșit li se cădeă așă cevă. 

Jârani. Se'nţelege, erau altfel de oameni. 
Christeu. Fireşte, trebue să fi fost altfel de oa- 

meni; căci altminteri n'ar fi cutezat s'o facă. Gân- 
diți-vă numai ce i-au făcut odată... unuia Anna, — 
da, Anna îl chiemă, și la urmă şi muierii lui. Nu- 
mai fiindcă spuseseră o minciună, au căzut de-a'n 
picioarele și au fost morți pe loc. 

fârani. Cu adevărat, numai din pricina unei 
minciuni ? 

Christen. Da, adevărat, cum mă vedeți și vă văd. 
Aebi. Zău, că lrumos lucru mai e, când știe 

cinevă biblia. 
„ Christen. Eu datoresc asta lui răposatu tată-miu. 

Din păcate, Dumnezeu să-l ierte, nu preă eră el 
cine știe. ce poamă. Ne-a tocat întreaga avere de 
la mama, până ntr'o lescae; și asta ca asta: tot m'aș 
mai fi mângâiat eu la urma urmei, de nu s'ar fi 
apucat să se înhăiteze cu Uli spânzuratul; așă cevă 
nu uită lumea nici la fiii, nici la fii fiilor cuivă. Dar 
de citit la biblie, citeă ca un popă; și nc-a pus 
și pe noi să 'nvățăm; aici nu ne slăbeă pe nici 
unul.



  

„edi. De multe ori am star eu și m'am mirat 
în mine, cum a putut ajunge un om ca ăsta un 
ticălos aşă de mare, când știeă atâtea și-atâtea!*) 

fârani. Da, ce-i drept, eră o minune, câte mai 
știeă! a 

Jost. (Un strein, care se află și el în cârciumă). Imi vine 
să râd, măi fraților, că vă prinde mirarea de asta. 
Dacă ştiinţa cea multă ar face pe oamenii de 
treabă, atunci toți advocaţii și advocățeii voştri 
și toți vornicii și judecătorii voştri ar fi totdea- - 
una, să fie cu iertăciune, cei mai de treabă oa- 
meni de pe lume. 

“ ărani. Da, aşă e, mai fârtate, aşă e. 
Josi. Credeţi-mă măi fraților; între a şti și a 

face e o depărtare ca de la cer la pământ. Cine 
nu face altcevă de cât să caute a ști cât de multe, 
ăla trebue să fie cu mare băgare de seamă ca 
să nu se desvețe de a munci. 

/ărani. Da, măi frate, aşă este; dacă nu te 
ţii cum se cade de un lucru, l-ai uitat. 

Jost. Firește; și când unul se proslăvește cu 
șederea nu s'alege nimic de capul lui. Și așă se'n- 
tâmplă cu ăi care, de trândavi și de leneși ce sint, 
se țin numai de palavre şi tot scotocesc pe unul 
și pe altul, că ce mai știe, ce s'a mai întâmplat: nu 
s'alege nimic de capul lor. Să băgaţi de seamă 
numai: cei mai mulți dintre toți lainicii ăștia, care 
au mereu în mână ori în gură ba comâdii de prin 
călindare, ba poveşti din biblie, ba vechiul, ba 
noul testament, sînt niște pierde-vară. Când vrei 
să vorbeşti cu ei cevă despre rânduiala casei, des- 

*) In Christof şi lilsa e următoarea observare interesantă des- 
pre acest fel de oameni: «Se întâmplă foarte adesea, ca unul care 
sc ţine de pungășii să fie luat de lume drept om foarte deştept, 
fără să fie de loc aşă; şi asta numai din pricină că un pungaş iși 
întrebuințează mintea tocmai în lucruri, la care oamenii cum sc 
cade nu se pricep de loc». "
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pre creșterea copiilor, despre negoț şi meserii; 
când ar fi vorba să-ți deă și ei un sfat, cum să 
te-apuci de una ori de alta ce e de trebuință a- 
cum, — atunci rămân ca niște blegi: nu știu ni- 
mic și nu sînt în stare să facă nimic. Unde însă 
e vorba de stat la taclăle, prin cârciumi, pe la 
hori, pe la taifasurile de Dumineca și de sărbă- 
toarea, numai ce-i vezi că vor să-și arate toată 
istețimea. Ce spun însă sint numai mofturi, prostii 
și istorii la care de la 'nceput până la sfârșit nu 
e adevărat nimic. Și totuși s'a întins pretutindeni 
obiceiul ăsta, ca zeci de țărani cum se cade să 
steă ceasuri întregi să caște gura la câte un pa- 
lavragiu de ăștia, care le toarnă la minciuni cu 
ocaua. 

Aebi. Să mă bată Dumnezeu, dacă nu e toc- 
mai așă cum spune dumnealui; măi Christen, ăsta-i 
tat-tu'n picioare: tocmai așă stam noi cu el. Când 
ar fi fost să spună şi el un cuvânt despre pădure 
şi despre câmp, despre vite şi nutreţ, despre arat 
și treerat și despre altele de al de-astea, eră prost 
ca un bou; iar când eră vorba de vreo treabă, 

leneș de n'aveă perechie. Insă la cârciumă și la 
biserică, la șezători și în piața satului îi ieșau vor- 
bele din gură ca la un înțelept din țările răsă- 
ritului: când de doctorul Faust, când de Domnul 
nostru lisus Christos, când de vrăjitoarea de la 
Endor ori de cea de la Hirzau, când iar despre 
luptele. de tauri din Maestricht și de alergările de 
cai din Londra... De și le spuneă toate âlandala, 
de și vedeai bine că toarnă la minciuni gogonate, 
lumea însă îl ascultă mereu cu plăcere, până când 
îu cât pe-aci să fie spânzurat: de-atunci își mân- 

- case lefteria cu poveştile lui. 
„- Zost. Cam târziu v'aţi trezit! | 

Aebi. Da, am fost multă vreme niște proști și
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i-am plătit multe oale de vin pentru brașoave 
goale. 

Jost. Cred că ar fi fost mai bine pentru el să 
nu-i fi plătit nici o ulcică. 

debi. Zău, și eu cred, că dacă nu i-am fi dat 
nici una, n'ar fi ajuns sub furci; ar fi trebuit a- 
tunci să muncească..- 

fost. Tocmai bunătatea voastră n'a fost de loc 
spre binele lui. 

Zărani. Chiar aşă e, zău. 
Jost. Pofta asta de a stă ceasuri întregi să as- 

cultați la snoave, ori să le povestești altora, e o 
ispită afurisită, care te face să-ți pierzi vremea; și e 
o ticăloșie fără seamă să mai amesteci și sfânta- 
scriptură în această petrecere de gură-cască. 

Leupi. Tată-miu m'a bătut odată strajnic, fiindcă 
tot așă, căscând gura la o istorioară de-astea, — 
mi se pare că eră tot din biblie, — uitasem să 
aduc vitele de la păscut. 

/osi. Și aveă dreptate omul. Treaba noastră e 
a face ce e scris în sfânta-scriptură, iar a po- 
vesti din ea — asta “e treaba preotului. Sfânta 
scriptură e un ordin, o poruncă. Ei, ce ţi-ar zice 
oare un comandant, când ar trimete poruncă în 
sat să care oamenii lemne în cetățue, iar tu a- 
tunci, în loc să te duci cu carul la pădure. și 
să'ncarci lemne, ai intră frumușel în cârciumă, ai 
luă ordinul în mână, i-ai da citire cu glas tare, și 
le-ai tot lămuri țăranilor până seara, la un pahar 
de vin, ce arătâri face și ce vreă comandantul? 

Aebi. Ce mi-ar zice? M'ar face cu ou şi cu 
oțet și m'ar vâri la gros, că mi-am bătut joc 
de el. 

Josi. Tocmai asta li s'ar cădeă şi celor care 
citesc în biblie numai ca să-și piardă vremea și 
să poată istorisi apoi la cârciumă povești.
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Christeu. Aşă €, însă ori-cum, de citit trebue 
să citeşti biblia, ca să nu te rătăcești de pe dru- 
mul cel drept. 

Jost. Asta se'nțelege, vezi binc; însă cei ce se 
opresc la toate tufele și se pun la taifas la toate 
fântânele și la toate crucile şi răspântiile ce le'n- 
tâlnesc în cale, ăia nu sânt dintre cei care vor să 
aibă spor la drum*). 

Aebi. Dar atunci cum vine asta, măi vere ? Ci-că 
omul n'o duce greu la ce știe; pare-mi-se însă 
că o poți duce greu și cu prea multa știință, 

Jost. Se'nţelege, măi frate. O duci foarte greu 
cu tot ce te face să pierzi cevă mai bun şi mai 
trebuitor. Ori-ce ştie omul, trebue să-l știe nu- 
mai spre a puteă /ace cevă; cine-şi pune'n cap 
însă să știe multe numai spre a aveă ce trăncăni, 
acela; nici vorbă, nu folosește nimic. Cu știința 
şi cu fapta e tocmai ca și cu un meșteșug. Un 
ciubotar, de pildă, trebue să lucreze: asta e lu- 
crul de căpetenie pentru el; mai trebue însă să 
cunoască și pielea, și să se priceapă la cumpă- 
răturile sale; asta e mijlocul prin care propășește 
în meseria lui. Și așă e măcar la ori-ce. Pune- 
rea în practică și fâptuirca e totdeauna lucrul de 
căpetenie pentru toți oamenii; știința și pricepe- 
rea, astea sint numai mijlocul prin care propă- 
şesc în lucrul lor de căpetenie. 'De aceea dar 
ori-ce știință și învățătură a omului trebue să se 

*) Vă miraţi probabil de seriozitatea convorbirii la care iau 
parte desmetici şi: bețivi unul și unul. Sânt însă puncte de pri- 
vire a lucrurilor care interesează pe oamenii aceștia ca pe ori- 
care dintre noi, și sânt momente în care vorbesc şi judecă des- 
pre toate lucrurile foarte serios şi, în felul lor, foarte naiv şi foarte 
cu minte; şi greşeşte foarte mult, cine-și închipuc pe ţăranul u- 
şor la minte şi chefliu ca pe un beţivan totdeauna beat, fără ju- 
decată și fără interes pentru lucruri serioase. Nu e așă, de cât a- 
tunci. când întradevăr a băut prea mult, şi cazul acesta nu eră 
incă acum. P. . : . !
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îndrepteze la fie-cine după ceea ce are să prac- 
tice şi să facă în viața lui, sau după ceea ce este 
pentru el lucrul său de căpetenie. | 

Aebi. Acuma începe a mi-se lumină şi mie: 
Când ai capul plin cu prea multe şi cu lucruri 
prea streine de îndeletnicirea ta, nu mai ești cu 
toată mintea la munca ta și la ceea ce ţi-e pu- 
rurea mai de trebuință. 

Jost. Tocmai. Mintea și gândurile ar trebui să 
fie la ori-ce om la ceea ce-l -privește pe:el mai 
de aproape. Eu cel puţin așă fac. Eu n'am apă 
la livedea mea, și știu eu prea bine ce trebue 
să fac ca să aduc apă; și până oiu aveă lemnă- 
ria ce-mi trebue, nu stau să-mi frământ mintea, 
cum aș face mai bine; însă putinele în care strâng 
băligarul de la vite nu-mi ies din minte, fiindcă 
cu ele mi'ngraș livedea. Și așă ar merge bine la 
toți, dacă fie-care s'ar gândi pururea la ale sale. 
Cine învață cum trebue să înveţe, acela ajunge 
destul de vreme să știe multe; şi ascultă-mă pe 
mine: îzvă/ătură cum trebue nu învață niciodată 
cine nu începe cu ce e aproape de ale sale și 
de practică. Pe calea asta știința vine în cap cu 
rânduială, și cine începe așă, cu bună seamă că 
ajunge departe în viață; însă stând să-ți pierzi 
vremea cu palavre și cu povești de prin călin- 
dare sau cu câte alte bazaconii din lună şi din 
stele, să știi că nu înveți altcevă de cât să fii 
om fără rost. 

„lebi. Apoi asta o 'ncepi din școală. 
In tot timpul acestei voroave vornicul stă la 

sobă mocnit, se 'ncălzea, abiă auzeă ce spuneau 
ei, şi numai când și când mai scoteă și el câte-un 
cuvânt, și și ăla zăpăcit; uită chiar și vinul, de 
dus ce eră pe gânduri; de aceea s'a şi întins a- 
tâta vorba dintre Aebi și strein. Poate însă că
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n'o fi vrut să-şi verse tot focul până ce nu is- 
prăvise streinul de băut şi nu plecă. Căci atunci 
se porni de-odată, și-i ieșau vorbele din gură, 
par'că 'le'nvățase pe din afară, în vremea cât stă- 
tuse pe gânduri: 

«Preotal ține una, că asuprim pe săraci. Dacă 
n'ar face nimeni ceea ce numeşte el asupreala să- 
racilor, atunci, să mă iă dracul de nu-i așă, — n'ar 

mai fi nici picior de sărac pe lume; unde te 'ntorci 
însă cu ochii, de la vlădică până la opincă, -de: 
la cea d'intâi dregătorie din țară până la cea din 
urmă obște de cătun, tot omul caută interesul 
lui și împinge în lături tot ce-i stă 'n cale. Preotul 
dinaintea ăstuia a ținut şi el cârciumă, ca și mine, 
și a cumpărat și el fân și grâu și ovăz tot așă 
de ieftin ca și mine. Așă e în lumea asta: fie- 
care apasă pe cel de subt el; și eu trebue să 
mă las să m'apese alții. Cine are cevă avere sau 
vreă s'ajungă la cevă, trebue să asuprească, ori 
atunci trebue să dăruiască averea la alții și să 
s'apuce de cerșit. Dacă i-ar cunoaște preotul pe 
săraci, cum îi cunosc eu, n'ar mai aveă atâta milă 

de ei; dar nu-i arde lui de săraci. El vrea nu- 
mai să sudue lumea și să ne judece unul câte 
unul și să ne zăpăcească. Ehei, săracii sânt pos- 
nași! Când oiu aveâ nevoe de zece coţcari, g gă- 
sesc între săraci unsprezece *). Și eu aș vre grozav - 
să-mi curgă și mie venitul a casă regulat în toate 
posturile; la urma-urmei aș învăță şi eu prea bine 
să-l iau din mâna omului cu cucernicie și cu evla- 
vie; însă vezi că în meseria mea, la o cârciumă 

și la o casă de țăran, unde totul trebue socotit 
până într'o pară, şi unde încă te mai jumulesc 
toți din toate: părțile, acolo stau lucrurile altfel. 

*) Tartorul coţcarilor uită că coțcarii cei bogaţi lucrează pen- 
tru ci înşişi şi de aceca nu pot fi tocmiţi de alţii. b..



Mă prind, că dacă unul de-al de noi ar vreă să 
fie îngăduitor și bun la inimă cu lucrătorii cu ziua 
Și cu săracii, acela ar ajunge la covrigi; ăștia sânt 
toți niște pungași». 

Astfel grăi vornicul, întortochind singur în su- 
fletul său glasul conștiinței, care-l nelinișteă și-i 
spuneă lămurit că are dreptate preotul, și că el 
e omul care la toți săracii din sat le îi ȘI ce- 
nușa din vatră; Insă ori-cât ar fi căutat să se a- 
măgească el pe sine însu-și, tot nu se simțeă bine. 

i citeai pe față teama și grijile. Apăsat de neli- 
niște, începu a merge prin odae în sus şi'n jos. 
De la o vreme zise iarăşi: | 

«Predica popii m'a adus în așă stare, de nu 
mai știu ce fac, și şi-altminteri nu mi-e bine de 
loc. E oare așă de frig aici în odae, măi? Pe mine 
m'a apucat cu frig, de cum am venit acasă». 

«Nu e frig de loc», ziseră țăranii; «însă chiar 
din biserică te cunoșteai de pe față, că nu ţi-e 
bine; erai galben ca turta de ceară». | 

Vornicui. Mă cunoșteam, că m'am ingălbenit? 
Da, chiar de la biserică nu mă simțeam bine; o 
să m'apuce frigurile. Par'că-s hăbăuc; trebue să 
mă pun pe băute. Să mergem în odaea din fund 
în timpul predicei. 

+. 

Veghietorul legii face arătare preotului despre 
această destrăbălare. 

Insă veghietorul legii*), care şedeă cu casa lângă 
vornic şi văzuse pe Aebi, pe Christen şi pe cele- 

*) «Veghictorii legii» sau «păzitorii legii> |cu accastă expre- 
sic am tâlmăcit pe Fhegaumer, în înţelesul strins: „păzitor al căs- 
niciei, al credinței casnice“) crau pe atunci în Elveţia cpitropi ai bi- 
scricii, care impreună cu preotul aveau să veghieze la păstrarea 
religiei, a bunelor obiceiuri și a bunci rândueli în sat.
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lalte haimanale ducându-se la cârciumă în timpul 
predicei, se necăji în sufletul său și-și aduse a minte 
în ceasul acesta de jurământul pe care-l făcuse, de 
a luă seama la toate neorânduelile și la toate pur- 
tările nerușinate și de a face arătare de ele preotu- 
lui. Și atunci veghietorul legii puse pe un om cum 
se cade să bage de seamă, dacă derbedeii aceştia 
or plecă de la cârciumă, înainte de predică, ori nu. 
Și fiindcă eră să tragă iar clopotul la biserică, şi 
nici unul din ei nu ieşise din cârciumă, el se duse 
la preot și-i spuse-ce-a văzut și cum a însărcinat 
pe Samoilă Treu să iă seama. Preotul se sperit de 
cele arătate, suspină în tăcere și nu zise mai ni- 
mic. Veghietorul legii gândi atunci în sine: «<Dom- 
nul păstor*) învață încă la predica sa» și, stând 
dinainte cu paharul de vin ce i-l dăduse preotul, 
vorbi mai puţin de cât îi eră obiceiul. 

Când preotul eră să plece la biserică, numai 
iată și Samoilă, iar veghietorul legii îi zise: «Poţi 
povesti acum tu singur tot, cucernicului domnu- 
lui păstor». 

Și Samoilă zise: «Cu multă plecăciune, cins- 
tite părinte». Preotul îi mulțumi și zise: «ce, tot 
n'au plecat acasă oamenii aceia ?» 

Samoilă. Nu, părinte. Din clipa în care m'a pus 
de pază veghictorul legii, am dat mereu ocol câr- 
ciumei şi n'a ieşit nici un om de-ăcolo, afară de 
vorniceasa, care e la biserică. 

Preotul. Ştii bine dar, că sânt tot în cârciumă? 
Samoilă. Da, părinte, ştiu foarte bine. 
Veghietorul legii. Vedeţi dar, cinstite domnule 

paroch, că eu:nu m'am înşelat: și că eram dator 
să fac arătare. 

*) Protestanţii zic preotului: «Domnule pâstor> sau <Domnule 
paroch» |[EHerr Plarrer]; ș şi Românii din Ardeal zic preotului «Dom- 
nule părinte», — poate subt influența Saşilor. ”
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Preotul. E o nenorocire, că într'o sfântă zi ca 
asta trebue să-ți răpească timp și liniște aseme- 
nea lucruri! 

Veghietorul legii. Ceea ce-am făcut, cinstite dom- 
nule paroch, eră datoria noastră cea mai scumpă. 

Preotul. Ştiu prea bine, și vă mulțumesc pen- 
tru grija ce aveţi; însă, oameni buni, pentru o da- 
torie mică, ușoară, nu uitaţi datoriile cele mari 
şi grele: cea d'intâi și cca mai mare datorie a 
unui om este pururea de a luă seama la sine în- 
su-și și a veghiă asupra propriei sale inimi. De 
aceea e totdeauna o nenorocire, când asemenea 
lucruri urâte dau cuivă prilej de petrecere. 

După o bucată de vreme zise apoi iarăşi: «Nu, 
nu mai e de suferit o asemenea destrâbălare fără 
margini, şi cu cât ești mai îngăduitor, desmăţarea 
e și mai mare». 

După acestea porni la biserică împreună cu cei 
doi oameni. 

42. 

Adaos la predica de dimineață 

In istoria patimilor Domnului urmau cuvintele: 
«ȘI când Iuda luă îmbucătura, satana îi intră în 
inimă...» și a. m. d. Și cuvântă atunci poporului 
despre întreaga istorie a lui Iuda vânzătorul, şi 
se aprinse așă de tare, în cât isbi cu pumnul în 
scândura amvonului, ceea ce nu i se întâmplase 
de ani de zile. Și zise, că toți câți fug de la im- 
părtășania Domnului spre a se duce la joc și la 
băutură nu sânt nici cu un fir de păr mai buni 
de cât Iuda, și sfârșitul lor va fi ca sfârșitul vân- 
zătorului. a o o 

lar oamenii din. biserică începură a se miră și
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a-şi bate capul să ghicească, ce-o fi însemnând 
oare pornirea asta strașnică a preotului. Ici și colo 
începură unii a clătină din cap și a șopti, că 
vornicul: are casa plină de deșuchiați. Și numai 
ce începură toți, ba din dreapta, ba din stânga, 
a-și aruncă ochii spre scaunul cel gol al vorni- 
cului și spre vorniceasă. Aceasta băgă de seamă, 
începu să tremure, plecă ochii în jos, nu se mai 
uită la nimeni și ieși din biserică cum se iîncepit 
cântarea. Cum o văzură pornind spre ușă, lumea 
începu și mai mult a şopti, ba încă o și arâtă 
cu degetul, iar în rândurile cele mai din fund 
ale femeilor câtevă chiar se urcară pe bănci spre 
a o vedeă, și murmurul crescui atât de mult, în 
cât turbură chiar cântarea. 

43, 

Țăranilor din cârciumă li se turbură cheful. 

Vorniceasa însă alergă acasă întrun suflet. Şi 
când intră în odae, de mânie aruncă cartea de 
rugăciuni în mijlocul sticlelor și paharelor și în- 
cepu a se văită în gura mare. 

Vornicul şi țăranii întreabă: «Ce e asta?» 
Vorniceasa. Mai mă'ntrebaţi ce e? Nu se cade 

să staţi aici .la chef într'o sfântă zi ca asta. 
Vornicul. De e numai atâta, atunci e puţin lucru. 
[ărani. Şi acum te-auzim și noi întâia oară, 

că te vaeți tu de asta. 
Vornicul. Am crezut că, pe puţin, ai pierdut 

punga cu parale. 
Porniceasa. Nlai faci și pe caraghiozul încă! De-ai 

fi fost la biserică, ți-ar fi pierit pofta de glume. 
Pornicul. Dar ce s'a 'ntâmplat ? Nu te mai boci 

așă și spune! Ce e?



Vorniceasa. Preotul trebue să fi auzit de un- 
devă, că domnii ăștia ai tăi fac chef în timpul 
predicei. 

Vornicul. Asta ar fi o istorie a dracului! 
Vorniceasa. De ştiut, ştie negreșit. 
Pornicul. Cine dracul a putut să fi și alergat 

să-i spună? 
Vorniceasa. Cine dracul, tontule ? Dar ăștia au 

intrat aici pe horn, ori au venit cu pipa 'n gură 
pe stradă? ȘI, pe lângă asta încă, au trecut fru- 
mușel pe la casa veghietorului legii. Ce-a făcut 
preotul în biserică, nici nu se poate spune! Toţi 
oamenii mă arătau cu degetul! 

Vornicul. Asta e încă o drăcie afurisită, pe care 
mi-a făcut-o vr'unul din împelițaţii ăia! 

Vorniceasa. Cine v'a pus să veniți tocmai as- 
tăzi, beţivilor? Știeaţi prea bine, că asta nu se 
cuvine. 

/ărani. Noi nu sântem de vină; dinsul a tri- 
mes stafetă să ne chieme. 

orniceasa. E adevărat asta? 
Jâraui. Da, da, e-adevărat. 
Vornicul. Mă simțeam, cum nu se poate mai 

rău, și mi-eră grozav să fiu singur. 
Vorniceasa. Ce-ai făcut, n'ai făcut bine. Acuma 

însă, oamenilor, strecuraţi-vă pe ușa de din dos. 
și duceţi-vă acasă cât mai în grabă, ca să vă vadă 
lumea pe fiecare la casa voastră, când o ieși de 
la biserică; așă poate ați mai puteă încă acoperi 
lucrul. Nu s'a isprăvit încă slujba la biserică; însă 
plecați chiar acum, cât mai e încă vreme. 

Vornicul. Da, plecaţi, plecați; ascultați sfatul 
nevesti-mi. 

Țăranii plecară. 
Abiă acum începu nevasta a-i spune că preotul 

a vorbit despre Iuda, cum îi intrase satana în i-
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nimă, cum s'a spânzurat, și cum cei care au plecat de la sfânta împărtășanie, ca să bea și să joace „Cărți, vor aveâ un Sfârșit la fel. «Era așă de în- vierșunat», zise nevasta, «în cât a lovit cu pumnii în scândura amvonului, iar mie eră mai să-mi vie amețeală și leșin». 
Vornicul însă se spăimântă așă de tare de ce-i spuse nevastă-sa, în cât nu mai scoase nici o vorbă, 'par'că amuțise. Insă omul acesta mândru, pe care nimeni, de-atâţia ani, nu-l auzise niciodată suspi- nând, începu a oftă adânc şi greu. Iemeea sa îl întrebă de mai multe ori, de ce oftează așă; el tăct ca pământul. Dar în mai multe rânduri se pomeni zicând către sine însuși, oftând neliniștit: «Unde-o s'ajungă lucrurile? Unde-o S'ajung eu?» Astfel se preumblă în sus și'n jos prin odae. In sfârşit grăi către nevastă-sa: «Du-te, de-mi adu un praf de fri- guri de la bărbier; îmi svicnește sângele în vine, de nu mai am nici o liniște. Mâine o să-mi las sânge, dacă nu mi-o fi mai bine după pulberea aea». Nevasta îi aduse pulberea. O luă, și după puţin timp se simți întradevăr mai bine. 

44, 

Povestea unui suflet de om în timpul cumenecării, 

Atunci povesti nevesti-si, cum astăzi pornise la biserică cu sufletul împăcat; cum acolo, pe sca- unul său, se rugase la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lui; cum însă P'a scos din sărite pre- dica preotului și de-atunci încolo n'a mai putut aveă nici un gând bun, și cum apoi în timpul împărtășaniei i-au trecut prin minte lucruri gro- zave și spăimântătoare. «Nu puteam», zise el ne- vesti-si, «nu puteam în timpul grijaniei, nici. să 
Leorard şi Ghertruda, . m.
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mă rog și nici să oftez. Inima mi-eră ca o piatră, 
iar când preotul îmi dădu anafura, mi-aruncă o 
căutătură, cum n'am cuvinte să-ți spun. Nu, n'am 
cuvinte să spun, dar nici căutătura nu i-ociu uita-o! 
Când un judecător trimete pe un biet vinovat la 
roată ori la spânzurătoare și dă semnul să-l ducă la 
moarte, tot nu se uită la el cum s'a uitat preotul 
la mine. Nu pot să-i uit căutătura! O sudoare rece 
îmi curgeă pe frunte și mâna-mi tremură, când am 
luat anafura di mâna lui; și după ce-am mes- 
tecat-o m'a cuprins o mânie infiorătoare, turbată, 
pe preot, de scrâșneam din dinți și mi-eră groază 
să mă mai uit la el. Nevastă, lucruri mai grozave 
mi se perindară apoi prin suflet unul după al- 
tul. M'am spăimântat la gândurile astea, cum mă 
spăimânt la trăsnetele cele mari; însă de alun- 
gat nu le puteam alungă din minte. Tremura car- 
nea pe mine lângă cristelniță*), de nu puteam țineă 
bine potirul, de groază și de fior. 

Numai iată că vine Iosif, cu ciubote rupte în 
picioare, și pleacă în jos înaintea mea ochii lui 
de coțcar.... Și ăi trei taleri ai miei! Mi-a trecut 
un fior prin tot trupul la gândul ălor trei taleri 
ai miei. 

Veni apoi Ghertruda, înnălță ochii la cer și-i 
pogori apoi pe potir, ca și când nu mar vedeă, 
ca și când n'aș fi fost acolo. Femeea asta mă 
urăște şi mă blestemă și vreă să mă nimicească; 
şi s'a putut preface că nu mă vedc, ca și când 
nici n'aș fi fost acolo! 

Veni apoi zidarul, se uită la mine cu o pri- 
vire așă de rugătoare, ca și când ar fi vrut par'că 
să-mi spună din adincul inimei: «lartă-mă, vor- 

*) In Bonnal cei ce se împărtășesc se duc la cristelniță [colim- 
vitră, vasul în care se botează copiii] şi primesc dela preot a- 
nafura, iar dela mai marii satului potirul. P.
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nice!» — el, care, de i-ar sta *n putere, m'ar duce 
la spânzurătoare! 

Veni apoi și Schabenmichel, galben la față și 
speriat, ca și mine, și tremurând, ca și mine. Gân- 
deşte-te, cum îmi eră mie la toate astea, nevastă. 
Mă temeam mereu, că va veni și Hans Wiist; 
atunci n'aș mai fi putut: paharul mi-ar fi scă- 
pat din mână, și aș fi căzut de-a'n picioarele. 
De-abiă mă mai țineam pe picioare. Şi când m'am 
întors indărăt la scâunul mieu, un tremur m'a cu- 
prins în tot trupul, de nu puteam țineă cartea'n 
mână la cântat, 

ȘI în toată vremea asta îmi sună mereu în cap: 
«Arner, Arner e de vină la toate astea!», și în 
inima mea clocoteă mânie și turbare şi răzbunare 
în ceasul acela de slujbă. Gânduri care nu mi-au 
mai venit în minte în viața mea, mi-au năvălit 
atunci în suflet în timpul cuminecării. Nici nu cu- 
tez să le spun; mă înfioară numai când îmi vin în 
cuget.... Mi-a venit gândul să-i prăvălesc de râpă 
piatra cea mare de hotar din vârfal muntelui: ni- 
meni afară de mine nu mai ştie de piatra asta 
hotarnică. 

45, 

Femeea spune bărbatului său mari adevăruri, însă cu 
mulți ani prea târziu, 

Vorniceaşa se îngrozi de vorbele astea ale lui 
bărbatu-su; nu știeă însă ce să zică și tăcă mol- 
com cât timp vorbi el. Și după asta tăcură a- 
mândoi o seamă de vreme. Vorniceasa începu 
însă iarăși de la un timp și-i zise: «Ai băgat frica 
și spaima'n mine cu tot ce mi-ai spus. Trebue să 
te desfaci cu ori-ce preţ de haidăii ăștia ; lucrul
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nu me:ge cum trebue și am îmbătrânit și noi». 
Vornicul. Adevăr grăești; dar nu e așă de ușor. 
Vorniceasa. Uşor, neușor, trebue s'o faci; tre- 

bue să te cortorosești de ei. 
Vornicul. Tu ştii prea bine, câte și mai câte-i 

leagă de mine și câte lucruri știu despre mine. - 
Vorniceasa. Tu ştii însă şi mai multe despre 

ei. La niște hoțomani ca ei nu le dă mâna să 
sufle cevă. Cată să te desfaci de ei neapărat. 

Vornicul oftă din greu, nevastă-sa însă urmă 
mai departe: <Mănâncă și beau într'una la tine, 
şi de plătit nu plătesc niciodată; iar când te'mbeți, 
te mai și păcălesc încă, ca p'un netot ce ești. Gân- 
dește-te numai, pentru Dumnezeu, ce ți s'a "'n- 
tâmplat ieri cu Iosif. Eu am vrut, — Doamns, cu 
ce gând bun veneam spre tine! — eu am vrut 
să-ți dau un sfat. Și cum te-ai purtat tu cu mine! 
Și pe lângă asta s'au mai dus ieri încă doi ta- 
leri din buzunarul tău și nici nu-i văd măcar tre- 
cuți la catastif. Cât or să mai meargă lucrurile 
așă? Când ai socoti ce ţi s'a dus pe de lături 
la daraverile tale ale blestemate, ai vedeă că la 
toate ai fost în pagubă; și totuși de lăsat, nu te 
lași de ele și de nandralăii ăia, și asta mai mult 
numai din pricina afurisitei tale de mândrii! Ba 
pui pe unul din câinii ăștia să spună ce vrei tu, 
ba pe un altul să tacă, unde-ți vine ţie la socs- 
teală; în schimb apoi ei mănâncă și beau la tine, 
cât le poftește inima, iar drept mulțămită, când 
unul din ei poate să te tragă într'o cursă și a- 
poi să te vândă, o face fără doar și poate. Hei, 
mai nainte vreme, când se temeau toți dc tine 
ca de-o sabie, atunci puteai să ţii în frâu pe toți 
derbedeii ăștia; acum însă nu te mai știu de frică. 
Ascultă vorba mea: să știi că ești un om pier- 
dut la bătrânețele tale, dacă nu te-astâmperi. Se
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cleatină toate în jurul nostru. Cum pleci tu, ar- gații s'apucă de risuri și de glume, nu mai mrn- cesc și vor numai să beâ». 
Astfel cuvântă femeea. Vornicul însă nu răspun- se nici un cuvânt la toate astea, ci ședeâ mocnit Și pe gânduri în fața ei, cât vorbi, De la un timp apoi se sculă și se duse 'n grădină, din grădină în livede, de aci în grajd. Neliniştea, și grijile îl mânau astfel de colo colo; șezi însă în grajd o bucată de vreme și vorbi astfel cu sine însuși: 

46. 

Vorbirea cu sine însuși a unui Om, pe care chibzuirea sa îl duce la gânduri pline de păcaţ, 

«Are toată dreptatea, nevastă-mea; dar ce să fac? Cum să ies la liman? Mi-e peste putință să mă Ssmulg din toate în câte sânt încurcat». Vorbind așă, numai ce începi a înjură pe Ar- ner, ca și când el l-ar fi vârit în toate astea, a- poi pe preot, că l-a adus la atâta turburare chiar în biserică. Se'ntoarse apoi iarăși la piatra de ho- tar: <Eu nu m'ating de afurisita aea de piatră, s'o scot din loc; dar dacă s'ar găsi cinevă să facă asta, atunci ar pierde boierul mieu o treime din pădurea lui». 
Apoi iară, după un timp: «Tocmai așă e: a opta și a noua piatră de hotar a stăpânirii i-ar tăiă pădurea în linie dreaptă; dar să mă ferească Dumnezeu de asta, eu de mutat, n'o mut din loc!» Și iar: «Dar dacă n'o fi fiind o piatră de hotar adevărată? Stă acolo, ca și când ar fi de la'po- topul lui Noe; n'are nici un număr și nici un semn pe ea». 
Intră apoi în casă, luă în mână condica cu.în-
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semnările lui, socoti, scrise cevă, răsfoi, alese de-o 
parte niște hârtii, le puse iar la luc, uită ce ci- 
tise, căută din nou ce scrisese, puse condica la 
loc în dulap și începu a umblă prin odae în sus 
și'n jos, gândindu-se și vorbind mereu singur de 
piatra aea de hotar fără număr și fără semn bo- 
ieresc: 

« Altminteri nu se pomenește piatră de hotar 
fără semn. Stai, că-mi aduc eu cevă a minte! Ci-că 
unul dintre Arnerii de demult ar fi rășluit o buca- 
tă sdravană din pădurea domnească. Dac'o fi aici 
tocmai partea aea? Să știi, că-i aici! Ce să caute 
altminteri cotitura asta fără nici un rost, ce intră 

în hotarul stăpânirii? Incolo hotarul merge peste 
două ceasuri în linie mai dreaptă ca aici; iar pia- 
tra n'are nici un semn, și nici un şanţ de des- 
părțire. Dacă pădurea o fi a stăpânirii, aș face 
atunci o faptă bună, aș fi cu credință către dom- 
nitorul țării. Dar dacă m'oiu fi înșelând ?.... Nu, 
nu strămut piatra! Ar trebui s'o desgrop; apoi 
ar trebui s'o târăsc în întunerecul nopţii o buca- 
tă bună până la stâncă, și e grea, nu glumă. Nu o 
poți secă, ca pe-un isvor. Ziua s'ar auzi ori-ce 
lovitură de săpoiu, că-i aproape de drumul mare, 
iar noaptea 3... Nu-mi vine s'o fac; aș tresări la 
ori-ce foșnitură. Când s'ar furișă un dihor pe lângă 
mine, ori ar sări în lături o câprioară, aș leșină 
“acolo.. Și mai ştii, poate m'ar și înhăță vr'o sta- 
fie la un lucru ca ăsta! Noaptea, zău, nu prea 
sânt sigure locurile de prin preajma pietrelor ho- 
tarnice; și e mai bine s'o las în pace». ; 

Dar în scurtă vreme se răsgândi: «Ci sânt a- 
tâția oameni care nu cred nici în draci, nici în 
strigoi! Răposatul grămătic nu credeă nici o boabă 
din toate astea, iar nămesnicul — zău, mare mi- 
nune de-o fi crezut ăla cevă. Grămăticul însă mi-a
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spus verde și de sute de ori gândesc-că: «Când 
oiu muri, s'a sfârșit atunci cu mine, cum se sfâr- 
șește cu câinele și cu calul mieu». Asta eră cre- 
dința lui şi el nu se temeă de nimic şi făceă 
ce vreă. De-aș putcă crede și eu, de-aș putea 
nădăjdui, de mi-aș pute vâri în cap că-i ade- 
vărat, atunci la cea d'intâi vânătoare aș pândi pe 
Arner din dărătul unui stufș şi l-aș culcă la pă- 
mânt; aș pune foc la casa popei; — insă e za- 
darnic, nu pot crede, nu pot nădăjdui; îmi spune 
mie inima, că nu-i adevărat! Sint Smintiți, smin- 
tiți şi rătăciți cei ce cred astfel]; ori poate numai se 
prefac! Da, da, e un Dumnezeu în cer, e un Dum- 
nezeu! Piatră hotarnică, piatră hotarnică, nu te 
mut din loc!» 

Așă vorbeă vornicul și tremură ca varga şi nu-şi 
puteă alungă din minte gândurile astea. O groa- 
ză îl străbăteă până în măduva oaselor. Vrea 
să fugă de sine însuși: ieși în uliţă, se opri la cel 
d'intâi țăran ce-i ieși în cale, îl întrebă de vreme 
și de vânt și de melcii care mâncaseră secara a- 
cum trei ani. Apoi după o bucată de vreme se 
întoarse la cârciumă cu câți-va sugaci, le dădu 
de băut, ca să nu plece, mai luă un praf de fri- 
guri de la bărbier și închei& în sfârșit astfel ziua 
Domnului. | 

47. 

Bucurii de casă în zi de Duminică, 

Și acum te las un răstimp, casă a înfricoșării ! 
Inima mi-eră grea, ochiul mi-eră întunecat, frun- 
tea mi-era înnourată și frică aveam în pieptul mieu 
de. grozăviile tale. Te las acum un răstimp, casă 
a înfricoşării! Ochiul mieu se înseninează iarăși,
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fruntea mea se desnourează și pieptul meu ră- 
suflă iarăși liber și neapăsat: mă apropiiu din nou 
de o casă de.oameni, în care sălășluește bună- 
tatea de suflet. . 

Pe când astăzi Leonard și nevastă-sa se du- 
seseră dimineața la biserică, copiii lor stau cu 
toții cuminţi și liniștiți în cămara de ședere, se ru- 
gau la Dumnezeu, cântau şi spuneau din nou ce 
învățaseră peste săptămână; căci în toate Dumi- 
nicile trebueau seara să spună Ghertrudei încă 
odată cele învățate. 

Lise, ca cea mai mare dintre frați, trebucă să 
aibă grijă totdeauna în timpul bisericei de mica 
Griteli,: să o poarte'n brațe, s'o primenească, să-i 
dea păpara ei; și asta e totdeauna cea mai mare 
bucurie de Duminică a Lisei. De câte-ori o ia ast- 
fel în braţe și-i dă de mâncare mititicei, Lisei i se 
pare că a și ajuns fată-mare. S'o vezi atunci, cum 
face pe mama, cum o maimuțește, cum strânge 
pe micuța la piept de sute de ori, cum dă din cap 
la ea și-i surâde; cum micuța îi răspunde la-su- 
râs, își frânge mânuţele și dă din picioare în poala 
ei; cum ia pe Lise când de tulpănaș, când de 
cosițe, când de nas; apoi cum face «i-e, i-e», 
la băsmăluţa vărgată de Duminecă, de la gâtul 
ei, şi cum Niklas și Anneli îi răspund «i-e»; cum 
mititica își întoarce capul și ochii, căutând su-| 
netul, și zărind pe Niklas îi râde și lui; cum Ni- 
klas sare atunci și cuprinde'n braţe pe surioara 
care-i râde; cum Lise vreă s'o iubească pe ea 
mai mult și nu știe ce să mai facă, ca Griteli să 
râdă la dinsa; cum are apoi grijă de ea, cum îi 
preintâpină plânsul; cum o face să se veselească, 
aci ridicând-o'n sus până'n podele, aci lăsând'o'n 
jos până la pământ cu-același haz și cu aceeași 
îngrijire; cum Griteli dă chiote de bucurie la jo-
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cul ăsta; cum dă să prindă apoi fața și mânile 
fetiţei din oglindă; cum în sfârșit, când vede pe 
mama, ţipă de bucurie, de s'aude 'n stradă; cum 
gungunește și râde la ea și-i întinde mânuţele a- 
mândouă de e mai să se răstoarne din brațele 
surioarei: — toate astea sânt cu adevărat minu- 
nate! Astea sânt bucuriile dimineţii la copiii lui 
Leonard, Dumineca și în zilele de sărbătoare; și 
bucuriile acestea ale unor copii binecuvântați sânt 
într'adevăr frumoase înaintea Domnului Dumne- 
zeului lor. E! privește cu mulțămire spre nevino- 
văția copiilor, când se bucură astfel de viața lor, 
şi-i binecuvintează să le meargă lor bine toată 
viața, de-or fi ascultători și s'or purtă bine. 

Ghertruda eră azi mulțumită de copiii săi: f4- 
cuseră cu bună rânduială tot ce le poruncise. 

E cea mai mare bucurie de pe pământ pen- 
tru copiii bine-crescuţi, când tata și mama sânt 
mulțumiți de dinșii. 

Copiii Ghertrudei aveau acum această bucurie. 
Cum văzură pe părinții lor, alergară la ei, înce- 
pură a strigă când pe mama, când pe tata, a le 
luă mânile, a li se sui în braţe Și a-i cuprinde 
de gât. | 

Asta eră pentru Leonard și Ghertruda, în ziua 
Domnului, o fericire nespusă. De cânde mamă, 
bucuria cea.mai mare a Ghertrudei e bucuria de 
copiii săi și de dorul lor copilăresc de mama şi 
de tata; de-aea, poate, i-a și dat Dumnezeu co- 
pii buni și așezați. Pe Leonard îl treceau lacri- - 
mile astăzi, că-și răpise el singur de-atâtea ori 
bucuria asta a vieții. Sa 

Bucuriile de-a casă ale omului sânt cele mai 
. frumoase din câte-a lăsat Dumnezeu; iar bucu- 

ria părinților de copiii lor e cea mai sfântă bu- 
curie a omenirii. Ea face inima părinților bună



  

și evlavioasă; ea înnalță omenirea spre părintele 
ei cel ceresc. De aceea Dumnezeu binecuvintează 
lacrimile unor asemenea bucurii și răsplăteşte o- 
mului în copiii săi ori-ce străduință de tată și ori-ce 
îngrijire de mamă. 

Insă cel fără de lege, care socotește copiii săi 
întru nimic; cel fără de lege, căruia copiii săi îi . 
sânt o povară şi o sarcină; cel fără de lege, care 
peste săptămână fuge de ei, iar Dumineca se as- 
cunde de ei; cel fără de lege, care fuge de ne- 
vinovăția și de veselia lor, ca să aibă liniște, și 
nu-i poate suteri, până ce nu pierd nevinovăția 
și veselia lor copilărească, până ce nu sânt cres- 
cuți la fel cu el; — omul fără de lege, care se 
poartă astfel, dă cu piciorul în cea mai curată 
fericire de pe lume; ci el de copiii săi nici o bu- 
curie nu va aveă și la dinșii nu va găsi nici o 
liniște. | 

In această veselie a inimei lor, Leonard și Gher- 
truda vorbiră cu copiii în această sfântă zi a lui 
Dumnezeu despre bunul părinte din cer și despre 
patimile Mântuitorului. Copiii ascultau cuminţi și 
cu luare aminte, și ora prânzului trecă iute Și 
cu voie bună, ca ora unei nunți. 

Dar clopotul chiemă iar pe credincioși și Leo- 
nard și Ghertruda porniră din nou la biserică. In 
drum trecură iarăși pe la casa vornicului, și Leo- 
nard zise către Ghertruda: «Azi în biserică vor- 
nicul eră ca pământul la față; în viața mea nu 
l-am văzut în starea asta. Sudoarea îi curgeă de 
pe frunte, când ajută preotului la cuminecătură; 
ai băgit de seamă, Ghertrudă ? Tremură ca varga, 
când mi-a întins paharul». 

«N'am băgat, de seamă», zise Ghertruda. 
Leonard. Mi s'a făcut milă de el, când l-am 

văzut în halul ăsta. De nu mi-ar fi fost rușine,
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Ghertrudă, i-aș fi spus în gura mare: «lartă-mă, 
vornice!» Și dacă i-aș putea arătă cu cevă că n'am 

"nici o supărate pe el, aș face-o din toată inima. 
Ghertruada. Să-ţi dea Dumnezeu după inima ta, 

dragă! E bine s'o faci, când ăi aveă prilej; însă 
copiii lui Rudi, care sânt muritori de foame, şi 
alții încă, cer răzbunare la Dumnezeu asupra omu- 
lui acestuia; și de răzbunarea asta n'o să scape 
el, fii sigur. 

Leonard. Nli-c grozav de milă de el; e cât nu 
se poate mai nenorocit! De mult am băgat eu 
de seamă în mijlocul larmei din casa lui, căele 
ros de neliniște. 

Ghertruda. Dragul mieu, cine se abate de la 
o viață tihnită, nesgomotoasă şi cuvioasă, ace- 
luia nu-i poate fi niciodată bine în inima lui. 

Leonard. Dacă am învăţat şi am văzut și eu 
vr'odată lămurit cevă în viața mea, apoi e asta: 
nimic din ceea ce se sfâtuiau în casa vornicu- 
lui cetașii săi cei aprigi, din ce puneau la cale, 
din ce dobândeau prin amăgire sau cu sila, ni- 
mic din toate acestea nu le dedeă măcar un ceas 
de mulțumire și de linişte! 

In vorbele acestea ajunseră la biserică și acolo 
fură fsarte mișcaţi de focul cu care vorbeă preotul 
despre istoria lui luda vinzătorul. 

48. 

Cevă despre păcat. 

Ghertruda auzise și dinsa vorba ce se răspân- 
dise în biserică în rândurile femeilor, că cârciuma 
vornicului e iar plină de haimanălele lui și i-o 
spuse lui Leonard după ieşirea din biserică. 

Leonard răspunse: «Par'că nici nu-mi vine să 
cred: în vremea bisericii, la o sfântă zi ca asta!»



172 

    

„ Ghertruda. E Srozav, ce-i drept; însă îimple- titurile unei vieți fâră de lege duc pe om la toate, îl duc chiar și la lucrul cel mai groaznic. Leonard oftă; Ghertruda urmă mai departe: «O să-mi aduc a minte toată viața de icoana ce ne-a înfățișat-o despre păcat răposatul preot, când ne-a pregătit spre sfânta cuminecătură pen- tru cea din urmă oară. Asemănă păcatul cu un lac, care începe a se umflă încet-încet, când dau ploi mari. Creșterea lacului, ziceă dinsul, nu se bagă de seamă de loc; însă pe fiece zi și pe fiece oră el se mărește într'una. Lacu] se înnalță din ce în ce și primejdia e tot aşă de mare, ca și când lar umflă dintr'odată o furtună, De aceea înțeleptul şi priceputul aleargă de Ja început la zăgazuri și la iezături, să le cerceteze de sânt în regulă, spre a se impotrivi la năvala apei. Neînţeleptul însă și nepriceputul nu iau seama la umflarea lacului, până ce stăvilarele nu sânt rupte, câmpiile și live- zile pustiite și până ce n'aude clopotele bisericelor chiemând la apărare în potriva urgiei. Tot așă e, ziceă dinsul, cu Păcatul şi cu prăpădul ce-l face. «Sânt încă femee tinără; însă pân'acuma am vă- zut,*de sute de ori, că duhovnicul nostru cel bun aveă dreptate, și că ori-cine stăruește intr'un pă- cat își împietrește așă de mult inima, în cât nu mai bagă de seamă cum cresc grozăviile acestui păcat, până când se trezește într'o bună zi cu pustiirea și groaza în sufletul său». 

49. 

Fire de copii și învățături de copii. 

In vorbele acestea, ajunseră iar acasă. Copiii, cum îi zăriră, fuga toți pe scară înaintea tatălui și a mamei, strigând și rugându-se, care mai de
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care: «Vrem să spunem îndată ce-am învățat în 
săptămâna asta; vino iute, mamă, să isprăvim mai 
repede». 

Ghertruda. Ce e zorul ăsta pe voi astăzi, copii? 
De ce atâta grabă? 

Copiii. Dac'om ști, mamă, atunci ne lași să 
ne ducem să dăm pânea noastră de gustare — 
nu-i așă, mamă, ne dai voie? Ne-ai făgăduit ieri 
că ne lași, 

Mama. Foarte bine. Să vedem, cum știți ce-ați 
învățat. 

Copiii. Dar pe urmă ne dai voie, mamă? 
Mama. Da, după ce-oţi fi isprăvit. 
Copiii se bucurară din inimă și spuseră foarte 

bine și repede ce învățaseră peste săptămână. 
Atunci mama le dete pânea lor de după amiază 
și două strachine cu lapte, de la care nu luase 
smântâna, fiindcă eră sărbătoare. Luă și pe Gri- 
teli la sin și nu mai putea de bucurie, când au- 
zeă cum povesteau copiii unul altuia în timpul 
mâncării cui o să dea fiecare felia lui de pâne. 
Nici unul riu puse gura pe pâne, nici unul nu dumi- 
că nici o fărimiță din ea în lapte, ci toți mâncară 
laptele gol, și fiecare se bucură de pânea sa, ară- 
tând-o celorlaiți și vrând ca a lui să fie mai mare. 

Isprăviră de mâncat laptele; pânea eră încă 
lângă mama.: Niklas se furișă lângă ea, îi luă mâna 
şi-i zise: <lmi mai dai o bucăţică de pâne pen- 
tru mine, mamă, nu-i așă?» 

Mama. Dar bine, îți dăduiu partea ta. 
Wiklas. Pe-asta vreau s'o dau lui Rudeli. 
Mama. Eu nu ţi-am spus să i-o dai; poți s'o 

mănânci, dacă vrei. 
Niklas. Nu, nu vreau s'o mănânc; dar îmi mai 

dai o bucăţică, nu-i așă? 
Mama. .Nu, Doamne fereşte!
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Viklas. Ee, mamă, de ce nu-mi dai? 
Mama. Ca să nu socotești, că numai după ce 

ți-ei umflă tu pântecele bine, de n'ăi mai puteă 
mâncă nimic, abiă atunci trebue să te mai gân- 
dești și la săraci. 

Viklas. Va să zică de asta, mamă? 
Mama. Ei, acum'o să-i dai tu toată pânea? 
iViklas. Da, mamă, i-o dau toată negreșit, ne- 

greșit. Știu că moare de foame, săracul, iar noi tot 
mai stăm odată la masă, de seară la șase ceasuri, 

Mama. Şi gândesc câ el nici atunci ri'are ni- 
mic de mâncare, Niklas. 

Villas. Da, mamă, de bună seamă că nici seara 
nu mănâncă nimic, sărmanul! 

Mama. Da, dragul mieu, mare e nevoea în care 
trăiesc săracii, şi trebue să fie cinevă crud și pie- 
tros la inimă, ca să nu economisească bucuros ce 
poate, din ce pune pe dinsul şi în gură, spre a le 
ușură și lor, cât de cât, sărăcia grozavă în care - 
trăiesc! 

Lui Niklas i se udară ochii de lacrimi. Mama 
întrebă apoi și pe ceilalți copii: «Lise, dai și tu 
pânea ta toată? 

Lise. Da, mamă, o dau toată. 
Mama. Şi tu, Anneli, tot aşă? 
Annei. Da, mamă, fireşte. 
Mama. Şi tu, lonă? 
Jonă. Așă am de gând, mamă. 
Mama. Asta-i foarte frumos din partea voa- 

stră, copii; însă, ia spuneți-mi voi acum, cum 
vreţi să orânduiți treaba asta? Toate sint cu so- 
coteala lor, și ori-cât ai vreă să faci bine, te po- 
menești totuși că nemerești rău cu cevă. Niklas, 
ia să vedem, cum ai de gând să faci tu cu pâ- 
nea ta? 

Wihlas. O să dau o fugă, cât oiu puteă eu mai
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repede, şo să-l strig pe Rudeli; nici n'o vâr în 
buzunar, ca să i-o pot da mai repede. Pot plecă, 
acum mamă? 

Mama. Mai stai niţeluş, Niklas. Și tu, Lise, 
cum ai de gând să faci? 

Lise. Eu nam să fac ca Niklas. Eu am să-i 
fac semn Bethelii să vină 'ntr'un colț; pânea o 
țin ascunsă sub șorț, și i-o dau să n'o vadă ni- 
meni, nici măcar tată-su, 

Mama. Şi tu, Anneli, cum vrei să faci? 
Anneli. Ştiu eu cum oiu întâlni pe Heireli? O 

să i-o dau, cum mi-o veni mai la'ndămână. 
Mama. Şi tu, lonă, tu, hoț mic, care umbli cu 

şiretlicuri, ia spune, tu cum vrei să faci? 
Jonă. l-o vâr de-a dreptul în gură, mamă, cum 

îmi faci tu, când glumești cu mine. «Cască gura 
și 'nchide ochii!>, o să-i zic; apoi îi vâr pânea 
între dinți. [El o să râdă; nu-i așă, mamă, o să 
râdă? | 

Mama. Foarte bine, copii; însă trebue să vă 
spun cevă: când dați copiilor pânea, să le-o dați 
fără gălăgie și când oți fi voi singuri pe acolo, 
să nu vă vadă nimeni, ca să nu creadă cinevă 
că vreţi să vă făliți cu asta. 

Wikias. Drace! Va să zică trebue să pun și eu 
pânea'n buzunar, mamă? 

Mama. Se "'nţelege, Niklas. 
Lise. Mi-am închipuit eu asta, mamă, și de-aea 

am zis adineauri că n'o să fac ca el. 
Mama. Tu ești totdeauna a mai isteață, Lise. 

Uitaiu numai să te laud pentru asta; faci dar foarte 
bine, că mi-aduci singură aminte de lucrul ăsta. 

Lise se roși și tăcu, iar mama zise către copii: 
a Acum puteți plecă, dar n: uitaţi ce vă spuseiu». 

Copiii plecari. Niklas porneşte .la vale într'un 
suflet în spre casa lui Rudi; când colo; Rudi nu



  

eră afară. Niklas începe a tuși, flueră, strigă, — 
dar în deșert: nu se-arată nimeni, nici afară, nici la fereastră. Niklas zice în sins: «Ce e de fă- 
cut acum? Să intru 'n casă? Vezi că trebue însă 
să fiu numai eu cu el, când i-oiu da-o. Tot mă 
duc înnăuntru, dar numai ca să-i spun să iasă pân'afară». . 

Pe Rudeli îl găsi șezând cu tată-su și cu fra- 
ţii și surorile sale lângă sicriul deschis al bunicii 
lui moarte, pe care erau s'o petreacă la groapă peste câteva ceasuri; tatăl vorbeă cu copiii des- pre credința și iubirea cea mare ce le-o arătase în viață răposata, și erau toți cu lacrimile'n ochi; plângeau că i-au pricinuit necaz cu cartofii ăia a- proape de sfârșitul vieții şi se fâgăduiau la Dum- nezeu in fața raclei deschise să nu mai ture ni- mic dela nimeni, nici în cea mai mare lipsă, chiar când ar fi să fie pieritori de foame. | Tocmai atunci deschise și Niklas ușa, și vă- zând pe moarta, se sperie şi se trase îndărăt din 
odae. Rudi insă, care-l Văzuse, crezi că poate a trimes Leonard să-i spună cevă, și alergă după copil să-l întrebe ce vreă. «Nimic, nimic», răs- punse Niklas, «aveam numai cevă cu Rudeli; însă văd că e la rugăciune acum». 

Rudi. Nu face nimic, dacă ai cevă cu el. 
Viklas. Spune-i, te TOg, să vină niţel pân'afară. 
Rudi. E frig afară, Niklas, și apoi el nu vrea să se Aeslipească de lângă bunică-sa. Mai bine vino tu în casă. | 
WViflas. Nu, nu vin înnăuntru, lasă-l să vină afară, doar un minut. 
«Despre mine, poate veni», răspunse Rudi, şi se întoarse să intre'n casă. Niklas veni după el până la ușă și strigă lui Rudeli: «Vino, te rog, încoace, un minut numai!»



177 

  

Rudeli. N'am chef de venit acum afară, Niklas. 
Stau mai bine lângă mama-buna, că o să ne-o 
iă în curând. - 

WViklas. Ci vino numai un minut! 
Rudi. Du-te, şi vezi ce vrea. 
Rudeli ieși afară; Niklas îl luă de braț și-i zise: 

« Vino'ncoă, am să-ți spun cevă» ;-apoi îl duse în- 
trun col:, îi băgă iute pânea în buzunar Și O șter- 
se la fugă. Rudeli îi mulțumi și-i strigă din urmă: 
«Spune și lui tată-tu și mamei tale că le mulțu- 
mesc!» Niklas se întoarse spre el, îi făcu semn 
cu mâna să tacă și-i zise: «Nu trebue să știe ni- 
meni!> și o luă la fugă. 

50. 

Necuminţenia, și relele deprinderi îi strică omului şi orele cele plăcute, în care face .vr'un bine, 

In vremea asta Lise o pornise domol, în pa- 
sul ei, în susul satului, la Betheli a lui Marx de 
pe curătură. Betheli tocmai eră la fereastră; Lise 
îi fâci semn și ea se furișă încet afară; tată-su 
însă, care băgase de seamă semnele, ieși binișor 
după ea şi se ascunse după poarta de la arie*). 
Fetele, de dincolo de poartă, n'au habar de nici 
un tată și incep a vorbi după pofta inimei. 

Lise. la uite, Betheli, ce ţi-am adus. 
_- Betheli. (care întinde mâna după pânc, tremurând). Eşti 
foarte bună, Lise; sânt leșinată de foame; dar ce 
te face să-mi 'aduci tu pâne? 

Lise. Fiindcă mi-ești dragă, Betheli. Noi acum 
avem pâne berechet; tată-miu e la clădirea bi- 
sericei. 

  

*) Casele țăranilor germani sânt pe alocurea astfel împărţite, în cât au aria la intrare, chiar în cuprinsul casei, spre a puteă lucră acolo şi pe vreme rea. - ! 

Leorard şi Ghertruda, 
12.
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Betheli. Și tată-miu tot așă, 
Lise. Da, însă tat-tu e numai muncitor cu ziua. 

Betheli. Tot una €, dacă și cu asta își scoate 
pânea. “ 

Lise. Şi gândesc că de mult oți fi ducând-o 
voi tot cu răbdări prăjite! 

Betheli. Ah, n'aș mai zice nimic, numai să deâ 
* Dumnezeu să fie mai bine de-aici încolo! 

Lise. Ce-aţi avut la prânz? 
Belheli. Nu pot să-ți spun. 
Lise. De ce? 
Betheli. Când ar auzi tată-miu, vai de pielea mea! 
Lise. Dar eu n'am altă treabă de cât să-i spun lui? 
Pet/heli (scoate un nap crud din buzunar) Uite ce-am 

avut. | 
Lise. Doamne sfinte, şi altcevă nimic? | 
DBetheli. Nimic, zău, de alaltăieri încoace. 
Lise. Şi n'ai voie să spui nimănui, nici să ceri 

cevă de la cinevâ? | 
Berheli.. Da de unde! Să ştie cumvă ce-ţi spu- 

seiu eu acum, vai de mama mea, ce-ași păți! 

Lise. Nănâncă atunci pânea acum, înainte de 
a te întoarce în casă. 

Abiă începuse a mușcă din pâne biata fată, și 
cucernicul Marx de pe curătură şi deschise por- 
tița a mică de la arie şi zise: «Ce mănânci tu a- 
colo, fata tatii?» Fata tatii, speriată cu desăvâr- 
șire de iubitul său tată, înghiți pe nemestecate, 
înnecându-se, și răspunse: «Nimic, tată, nimic!» 

Mara. Aşă, nimic? Așteaptă tu niţel. Și tu, 
Lise, să știi că nu-mi face nici o plăcere, când dă 
cinevă copiilor miei pâne pe subt ascuns, ca să 
povestească ce mâncăm și ce bem la masă, și 
să mintă așă de nerușinat. Nam mâncat noi azi 
la prânz, nelegiuită ce eşti, jumări de ouă? 

Cât de încet venise Lise, așă de repede se



    

duse.acum. Pe Betheli însă, iubitul său tată, ui- tându-se la ea s'o bage'n pământ, o smuci de braț 
și o duse în casă. Lise îi auzi încă țipetele, chiar după ce se depărtase mult de casa lor. | 

Anneli găsi pe Heireli la poartă și-i zise: «Vrei pâne?» 
/Icireli. Da, dacă ai. | 
Anneli îi dete pânea; el îi mulțumi și începi a mâncă, iar Anneli porni îndărăt spre casă. 
lonă se tot învârti pe lângă casa lui Schaben- 

michel, până când îl văzu Băbeli, Și veni afară. 
«Ce faci acolo, lonă?» 
Jonă. Aş vreă să ne jucăm de-a cevă, 
Dăbeli. Vreau şi eu să ne jucăm, lonă. | 
Jonă. Vrei să faci ce ţi-oiu spune eu, Băbeli? O să fie foarte nostim. | 
Păbeli. Spune și mie, ce vrei să faci? 
/onă. Ascultă: tu să caști gura și să închizi ochii. Băbeti. Da, ca să-mi vâri tu în gură, cine știe ce! 
fonă. Nu, zău, nu-ți fac asta, crede-mă! 
Găbeli. Hai atunci,—dar vai de tine, pe urmă, 

daci m'âi păcăli. Deschide gura, dar ochii îi închide nu- nai pe jumătate) 
Jona. Inchide ochii bine; aminteri nu se prinde. Băveli. Bine, îi. închid; dar dacă ăi umblă cu 

șiretenii,..... (Acum închide ochii de tot). 
lonă îi vâră repede pânea'n gură și apoi o rupe la fugă; Biibeli, scoțând pânea din gură, zice: «Asta-i nostim!» și se așează jos să mănânce. 

51. 

Nimănui nu-i poate dă prin gând, co urmări bune poate avea o faptă bună, cât de mică să fe, 
Tatal lui Băbeli, Michel, vedeă de la fereastră jocul copiilor. Cunoscă pe lonă al lui Leonard, și un junghiu îi trecă prin inimă, «Ce nemernic
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sânt!» își zice el în inima sa. «Mă năimesc vor- 
nicului ca vânzător al zidarului, de pe urma că- 
ruia am pâne şi câştig, și acum îmi fu dat încă să 
văd că și copilașul ăsta al lui are o inimă înge- 
rească! N'o să fac nici un rău oamenilor ăstora. 
Vornicul e pentru mine o iazmă, de ieri incoace; 
nu pot să uit, ce față aveă, când mi-a dat paharul 
cu împărtășanie» ! Zicând acestea, Michel rămase 
pe gânduri şi nu mai plecă de-acasă toată seara, 
cugetând cu tot dinadinsul la viața lui de până 
acum. 

Copiii lui Leonard se întorseseră acum acasă 
și povesteau tatălui și mamei lor, cu multă ve- 
selie, ceea ce li se întâmplase la fie-care; numai 
Lise nu prea eră cu chef, dar se căznea să pară 
și ea veselă și povesteă cu un potop de vorbe, 
ce bucurie mare i-a făcut Bethelii. 

«Ție ţi s'a întâmplat de bună seamă cevă», 
zise “Ghertruda. 

«Nu, nu mi s'a întâmplat nimic, iar - Bethelii i-a 
făcut mare plăcere, zău, mamă», răspunse Lise. 

Mama n'o descusi mai departe, ci făcu ru gă- 
ciunea împreună cu copiii, le dădu cina lor și-i 
duse la culcare. Ghertruda și Leonard mai citiră 
în sfânta scriptură vreme de o oră, vorbind îm- 
preună .despre ceea ce citeau; și le eră bine în 
sufletul lor în noaptea aceasta a Paștelor. 

52. 

A doua zi, câţ de dimineaţă, tot e prea târziu pentru 
ducrul ce trebueă făcut în seara din ajun.. 

A doua zi, în răvărsatul zorilor, zidarul se deş- 
teptă în glasul cuivă care-l strigă la fereastră. Se 
sculă repede și deschise ușa. Eră Flink, doro- 
banțul de la castel, care-i dete bună-dimineața și
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zise: «Meştere, trebueă de eri încă să-ți aduc 
porunca să începi azi, negreșit, la spartul pie- 
trei». | 

Zidarul. Pe cât am auzit, știu că vornicul a - 
spus la lucrători să se ducă azi toți la castel; e 
destul' de dimineață însă acum, și cred că n'or 
fi plecat încă; mă și duc să le spun. 

Porni îndată la Lenk, care şedea cu casa a- 
proape de el, și-l strigă la fereastră; dar nu răs- 
punse nimeni. După o bucată de vreme ieși a- 
fară Killer, care stă cu Lenk subt un acoperiș, 
și zise: «Lenk a plecat de vr'o jumătate de ceas 
la castel, cu ceilalți. Vornicul le-a trimes vorbă 
ieri pe înnoptate să plece negreșit azi înnainte 
de ceasurile patru, fiindcă pe la prânz el ar vreă 

„Să şi fie îndărăt acasă». 
Dorobantului îi sări inima la auzul acestora 

și zise: «Am păţit-o atunci de-a bună»! 
«Ce e de făcut?», întrebă zidarul. 
Flink. Laş putea oare ajunge din urmă? 
Zidarul. De pe movila lui Marti îi poți ve- 

deă cale de o jumătate de ceas; vântul bate în- 
tr'acolo; îi poți strigă dar îndărăt, cât de depar- 
te-i vezi. 

Flink și porni, de cuvânt, sosi în fuga la movilă 
şi începu a strigă, a flueră și a șueră, de dă du- 
hul dintr'insul; dar de geaba: Lucrătorii nu-l 
aud, își văd de drum și în curând îi pierdi din 
ochi. LL 

Vornicul însă, care nu eră așă de departe, a- - 
uzi strigarea de pe movilă, întoarse capul, cu- 
noscu că e dorobanţul, după strălucirea armei lui 

- în razele soarelui de dimineață, și se miră ce-o 
fi vrând dorobanțul. Se întoarse din drum, îar 
dorobanţul porni în spre el ȘI, ajungându-l, îi spu- 
se, cum aseară, din pricina unei dureri de cap,
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de gândeă că moare, a amânat să înştiințeze pe 
zidar că trebue să înceapă chiar azi la spartul 

„pietrei. 

53. 

Cu cât omul e mai plin de greșeli, cu atât se. poartă 
mai nerușinat cu cei care greşesc și ei, 

«Tu, trântore afurisit! Ce boroboață mi-ai f(ă- 
cut!», zise vornicul. 

Flink. Ei, lasă, că aşă rău de tot, n'o să fie. 
De unde dracul eră să știu eu, că azi înainte de 
răvărsatul zorilor n'o să mai găsesc în sat pe nici 
unul din marțafoii ăștia? Le-ai dat tu poruncă? 

Vornicul. Le-am dat, vezi bine, nătărăule! A- 
cuma să mănânc eu papara pentru tine! 

Flink. Nici eu n'o să scap cu față curată, 
n'ai grijă. 

Vornicul. Am pățit-o, atunci, cât de bună! 
Flink. Chiar aşă ziseiu și eu, când auziiu de ple- 

carea lor. 
Vornicul. Nu mi-e aminte acum de glumă, trân- 

tore! 
Pink. Nici mie, zău; dar ce e de facut? 
Vornicul. Să ne gândim, tontule! 
Flink. Pentru 'capul mieu, asta e cu o jumă- 

tate de ceas prea târziu. 
Vornicul. Stai, nu trebue să-ți pierzi corajul 

niciodată. Mi-a venit o idee. Ştii ce? Tu să spui 
cu îndrăzneală și cu tot dinadinsul, că ai. adus 
porunca de cu seara nevestii zidarului sau la un 
copil de-al lui. Ei nu pot face nimic în potriva ta, 
dacă tu te-oi țineă bine, în ce-ai apucat să spui. 

Flink. Ideea ta nu face nici două parale; asta 
nu s'ar prinde.
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Vornicul. Ba nu, ar prinde minunat, dacă tu 
te-ai țineă bine. Insă acum îmi veni în minte 
altcevă mai bun. 

Flink. la să vedem, ce? 
Vornicul. Să alergi îndărăt la zidar, să te vaeri 

și să te boceşti, și să-i spui că ţi se poate în- 
tâmplă cine știe ce, fiindcă ai zăbovit pân'a doua 
zi cu porunca; că el însă te-ar puteă scoate din 
beleă cu un singur cuvânt, dacă bunioară ar spune 
boierului că a primit răvașul chiar de ieri, dar 
că dintr'o neînțelegere, fiind seara de Paște, a- 
veă de gând să deă de știre lucrătorilor abia azi. 
Asta n'o să-i aducă pagubă zidarului nici cât ne- 
gru subt unghie; şi de-o face-o, atunci am scă- 
pat de bucluc amândoi. 

Flink. Ai dreptate; cred că asta o să meargă. 
Pornicul. O să prindă neapărat, | 
Flink. Mă duc, că mai am și alte scrisori de 

dat; însă o să trec chiar în dimineața asta pe 
la zidar. Rămâi sănătos, vornice. (Pleacă). 

Vornicul singur: «O să spun acum la castel, 
cum ne'nvoirăm. De nu s'o prinde, zic și eu a- 
tunci că așă mi-a spus dorobanţul». 

54, 

Străgăneală zadarnică a unor bicți săraci, 

Pe când se petreceau acestea, muncitorii ajun- 
seseră la castel, se așezaseră pe băncile de lângă 
șopron, şi aşteptau acolo până i-o chiemă cinevă, 
ori 0 veni. vornicul, care le spusese că-i va a- 
junge după urmă. Când însă îi văzu sluga din 
casă la Șopron, se cobori la ei și le zise: «Dar 
ce căutați aici, măi oamenilor? Boierul crede că 
voi sânteți la lucru la biserică».
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Oamenii îi răspunseră, că vornicul le-a dat po- 
runcă să vină încoace, spre a mulțumi boierului 
pentru lucru. «Asta nu eră de nevoie», răspunse 
argatul, «o să vă mâne îndărăt, cum ați venit; eu 
îmi fac însă datoria, să-l înștiințez că ați venit». 
Argatul îi vesti boierului. Boierul îi şi chiemă ne- 
întârziat și-i întrebă cu blândeţe, ce vor? După 
ce spuseră și îngăimară cu mare greu mai nu Știu . 
ce, despre dorința ce-ar aveă ei de a-i mulțumi, 
boierul le zise: «Cine v'a dat poruncă, să veniți 
încoace pentru atâta lucru?» «Vornicul», răspun- 
seră oamenii și dădură să mulțumească încă odată. 
«Asta s'a făcut în potriva voinței mele», zise Ar- 
ner. «Acum duceți-vă cu Dumnezeu și munciți cu 
osârdie și cu credinţă, iar eu o să mă bucur, dacă 
unul ori altul dintre voi va puteă ieși de-asupra 
nevoilor cu câștigul de-aici. Dar spuneți mește- 
rului să se apuce chiar azi de scosul pietrei». 

Și atunci oamenii se iau și se întoarnă. iar spre 
casă, 

55. 

Un făţarnic își face prieten pe un coțear. 

Pe drum vorbeau între dinșii:: «Bun suflet de 
om e stăpânul ăsta al nostru, boierul ăl tânăr!» 

«Și ăl bătrân ar fi fost tot așă, dacă nu l-ar 
fi înșelat și nu l-ar fi păcălit atâția, în fel de fel 
de chipuri!» ziseră ăi mai în vârstă, într'un glas. 

«Tată-miu mi-a spus, nu mai ţin minte de câte 
ori, că tot așă eră și el în tinerețe, până când 
la urmă a prins dragoste de vornic», zise Aebi. 

«De-atunci s'a isprăvit cu bunătatea boierului; 
ea curgeă numai în lada vornicului, care-l duceâ 
de nas, cum pofteă, cum duce țiganul ursul de 
lanț», zise Leemann.
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«Ce porc-de-câne mai e și vornicul ăsta, că 
ne poartă pe drumuri fără să fi avut poruncă, și 
pe urmă ne mai lasă și singuri», zise Lenk. 

«Așă are el obiceiu 'să facă», zise Kienast. 
«Da, dar un obiceiu de porc- -de- -câne», răspun- 

se Lenk. 
«Ba e un om foarte de trebă, jupân vornicul; 

cine ştie, ce i s'o fi întâmplat», zise Kriecher, cât 
putii mai tare, căci zărise pe vornic, cum veneâ 
pe plaiu şi.se apropiă de ei. 

«De treabă, al dracului! Poţi tu să-l lauzi, cât 
ţi-o plăceă; eu unul laud pe boier», zise Lenk 
tot așa de tare, căci nu văzuse pe vornic. 

Tocmai când -ziceă el asta, iată și vornicul din 
tufiș; dădu bună ziua țăranilor și întrebă apoi pe 

„Lenk: «Dar de ce lauzi tu pe boier așă de gro- 
zav 2» 

Lenk răspunse, fâstâcit: «la, vorbeam și noi în- 
tre noi, cât a fost de bun și de blajin cu noi». 

«Dar par'că mai eră vorba și de altcevă?», răs- 
punse vornicul. , 

«Eu nu mai știu altcevâ», zise Lenk. 
«Nu e frumos, Lenk, să te lepezi de ce-ai spus», 

zise Kriecher, și urmă: «Dar n'a zis numai el, ju- 
“pân vornice; dondăneau -ei mai mulți, că i-ai lă- 
sat singuri; eu am zis însă, că cine ştie, ce ţi s'o 

fi 'ntâmplat.. La asta răspunse Lenk, ne'ntrebat, 
că eu pot să laud pe vornic, cât mi-o plăceă, el 
laudă pe boier». 

«Ahă, va să zică eu eram ăl pe care-l puneați 
în cumpănă cu boierul», zise vornicul, râzând cu 
hohot. 

«Dar n'a spus-o omul de loc cu gândul ăsta, 
cum 0 luaţi d-voastră acuma», ziseră câțiva, clă- 
tinând din cap și murmurând în potriva lui Krie- 
cher.
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«Lasă că nu-i nimica, nu i-o iă nimeni în nu- 
me de rău. Știți că e o vorbă vechie: «A cui 
pâne o mănânc, cântecul ăluia îl cânt», zise vor- 
nicul, strângând mâna lui Kriecher; însă nu mai 
vorbi apoi nici un cuvânt despre asta, ci întrebă 
pe oameni, dacă Arner a fost mâniat. 

«Nu», răspunseră oamenii, «câtuși de puţin! 
Ne-a zis numai să pornim repede îndărăt ȘI să'n- 
cepem lucrul fâră zăbavă, chiar astăzi». 

«Spuneţi-i asta zidarului și mai “spuneţi-i să 
n'aibă nici o grijă de încurcătura ce-a fost; spune- 
ţi-i multă sănătate din parte mea», le zise vorni- 
cul, și-și văzu de drumul lui, iar oamenii de-al lor. 

Dorcbanţul fusese în vremea asta pe la zidar 
şi doar nu-i dăduse'n genuchi, rugându-l să-i facă 
binele ăsta și să spună că a primit porunca chiar 
de Duminică. 

Zidarul prinse bucuros să îndatoreze pe vor- 
nic și pe dorobanţ, și vorbi despre asta cu ne- 
vastă-sa. 

«Eu una mă tem de tot ce nu e adevărat», 
răspunse nevasta, «și pun rămăşag, că vornicul 
s'a și desvinuit de pe-acum cu asta. Sânt de pă- 
rere, că dacă te întreabă boierul, să-i spui ade- 
vărat; dacă însă nu mai întreabă nimeni de is- 
toria asta, cum se prea poate, atunci las'o să ră- 
mână așă cum zic ei, că n'aduce nimănui nici o 
pagubă». 

Leonard spuse apoi dorobanțului ce gând are, 
după sfatul nevestii. In vremea asta numai iată 
și oamenii, care veneau îndărât de la Arnburg. 

«Dar curând vă întoarserăţi?», le zise zidarul. 
Ei răspunseră: «Ne puteam scuti chiar de tot 

de drumul ăsta». 
Leonard. Ei, a fost supărat boierul de zăba- 

va asta? i
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Oamenii. Nu, de fel. A fost foarte prietenos 
și plin de bunătate și ne-a zis să pornim de sârg 
înlărăt și să incepem chiar azi lucrul. 

Flink. Ei, vezi tu singur acum, că pentru tine 
eră o nimica toată, pe când pentru mine se schim- 
bă socoteala; și măcar și pentru vornic. 

«A, fiindcă pomeniși de vornic», îi luă vorba 
din gură Rudi de pe muchie, «eră mai să uităm: 
îți trimete multă sănătate şi a zis să nai nici o 
grijă de încurcătura ce-a. fost». 

Leonard. Bine, da a şi fost la boier de l-aţi 
întâlnit voi? 

Oamenii. Nu, l-am întâlnit ducându-se în spre 
castel. | 

Leonard. Nu ştie dar nici el altcevă de cât ce 
i-ați spus voi și ce știu și eu acum? | 

Oamenii. De bună seamă, că nici n'aveă de 
unde ști altcevă. 

Flink. Te ţii de fâgăduială, Leonarde, nu-i asa? 
Zidarul. Da, însă așă cum ţi-am spus. 
Zidarul porunci oamenilor să fie la lucru fără 

de zăbavă și mai orândui câtevă unelte; apoi im- 
bucă cevă și plecă cu oamenii la lucru, pentru 
întâia oară. 

«Dumnezeu să-ţi binecuvinteze munca!» îi zise 
Ghertruda la plecare. 

«Dumnezeu să i-o binecuvinteze !» zic și eu de 
asemenea, la plecarea lui. 

56. 

Se îngroașă gluma, Vornicului nu-i mai e îngăăuit 
a fi şi cârciumar. 

Sosind vornicul la curte, Arner îl lăsă să aș- 
tepte multicel; în sfârșit ieși în foişor şi-l întâm- 

"pină cu asprime: «Ce însemnează asta? De ce -:
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te-ai apucat să pornești azi oamenii la castel, 
fără să-ți fi poruncit eu?» 

«Am crezut că e de datoria mea să sfătuese 
pe oameni a veni să mulțumească Luminării voa- 
stre, pentrucă le-aţi dat de Jucru», răspunse vor- 
nicul. 

Arner îi răspunse: «Datoria ta e de a face ce 
e de folos mie și oamenilor de pe moșia mea, 
şi ce-ţi poruncesc eu, dar nu să pui pe drumuri 
pe bieții oameni și să-i înveți a face temenele, 
care nu-s de nici un folos, și pe care eu nu le 
caut. Lucrul pentru care te-am chiemat însă e ca 
să te înștiințez, că nu mai las vornicia Și cârciu- 
măria într'aceeași mână». 

Vornicului i se făcu negru înaintea ochilor, 
începu să tremure și îi pieri graiul, căci la toate 
se așteptă, dar la una ca asta, — Doamne fe- 
reşte! 

Arner urmă vorba: «Las la alegerea ta, pe care 
din amândouă ai vreă mai bine să o păstrezi, însă 
de azi în două săptămâni vreau să știu, cum te-ai 
hotărit». 

Vornicului îi mai veni niţel inima la loc Și în- 
găimă câtevă vorbe de mulțumire pentru timpul 
de răsgândire ce i-a dat. 

Arner răspunse: «Mie nu-mi place să zoresc 
pe nimeni și pe tine nu caut să te urgisesc 
la bătrânețele tale; însă două meserii ca astea 
nu pot merge bine împreună». 

Bunătatea lui Arner fâcii pe vornic să prindă 
inimă. El răspunse: «Până acum însă toți vor- 
nicii stăpânirii voastre au avut și cârciumă, și 
asta e un cbiceiu obştesc în toate ținuturile Dom- 
nitorului nostru». 

Arner însă îi răspunse scurt: «Așă, cum ţi-am 
spus». Luă apoi calendarul și zise după aceea:
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«Astăzi avem în două-zeci Martie, și peste două 
săptămâni o să avem în trei Aprilie; așa dar la 
trei Aprilie te aştept cu răspunsul; altcevă nu 
mai am de spus deocamdată». Arner însemnă 
ziua în calendarul său și intră în casă. 

57. 

Cum se sbate vornicul, 

Cu sufletul plin de neliniște și cu inima strân- 
să plecă și vornicul. Lovitura asta îl buimăcise 
atât de mult, în cât treci pe lângă oamenii din 
pridvor și de pe scară, fâră să-i. vadă și fără 
să-i cunoască. Aproape în neștire se pomeni la 
poteca prăpăstioasă de lângă nucul cel bătrân. 
Acolo se opri și zise în sine: «Trebue să răsuflu... 
Cum. îmi mai bate inima!... Nu, știu unde-mi mai | 
stă capul... Așă, cu topuzul... fără să mă judece 
şi fără să dovedească cevă în.potriva mea, nu- 
mai fiind-că așă-i place........ cată să nu. mai fiu 
ori vornic, ori cârciumar....... ; asta întrece ori-ce 
măsură |... Mă poate adică sili el la asta?.... Nu 
cred....... Zeghea de vornic nu mi-o poate luă fără 
judecată,.... iar dreptul de cârciumărit e cumpă- 
rat.... Insă dacă cumvă caută,.... dacă cuniva ca- 
ută pâră obștească? Atunci găsește tot ce-o vreă.... 
Dintre toți blestemaţii de pungaşi cărora le-am 
făcut atâtea ș'atâtea, nici unul nu mi-e cu cre- 
dință, nici unicul“). Ce să mă fac?.... Ori-cum, 
două săptămâni tot e cevă, la .urma urmei....... 
De multe ori pus-am eu la cale multe lucruri 
într'un răstimp ca ăsta.... Numai de n: mi s'ar 
mueă corajul!.... Toate mi se trag numai de la zi- 

*). De ce oare? Ghiciţi, copii. P,
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dar.... De l-oiu puteă dobori pe ăsta, atunci bine; 
găsesc eu <rum .de scăpare. din toate...» 

«Dar ce sfârșit și ameţit mă simt!» Scoase o 
sticlă de rachiu din buzunar, se dete la umbra 
pomului, duse sticla la gură şi dete peste cap 
ca la o litră, pe nerăsuflate. Nici pe un fur sau 
pe un ucigaș, pe care-i gonește din urmă po- 
tera, gândesc — că nu-i înviorează mai tare întâia 
gură de apă ce o beau când au pus piciorul pe 
pământul libertății, cât îl înviorează pe vornic sti- 
cla sa de rachiu la uneltirile lui. Se simți acum 
iarăși mai bine, mai în putere, și pe dată începu 
a-i crește și îndrăzneala. «Strașnic m'a mai în- 
viorat asta!» gândi el, și unde luă iarăși înfâțișa- 
rea unui om fără frică, și care te privește de sus. 
« Adineauri», zise el, «gândeam că până deseară 
or să mă şi mănânce fript; acum mă simt iar așă 
de bine, de par'c'aş stă să strivesc cu degetul 
ăl mic pe zidăraş şi chiar pe cuconul Arncr, pe 
hoţul de boier; să mi ţi-i strâng să zică: «lasă-mă, 
mamă!» Ce bine fuse, că nu miam uitat sticla! 
Dar și eu: ce mai ispravă de om aş fi fâră ea!» 

Astfel grăeă vornicul în sine. Frica de-adinea- 
uri pierise acum cu totul în faţa mânici și a mân- 
driei sale și în fața sticlei lui de rachiu. Pâșea 
iar tot așă de falnic și de dușmânos, ca mai 'na- 
inte. Oamenilor de pe câmp, care-i dedeau bu- 
nă-ziua, le răspundeă numai puţin din cap, plin 
de trufia puterii lui vornicești. “Țineă mâna ușă 
de sus și de poruncitor pe toiagul lui cel nodu- 
TOS, ca şi când ar fi avut de poruncit în țară mai 
mult decât zece Arneri. ] se lungise faţa ca la o 
mârțoagă bătrâză și fâceă nişte ochi cât stra- 
china. | 

Astfel mergeă becisnicul, tocmai acum, când a- 
veă mai puțin cuvânt.
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58. 

Cine mai eră cu el, 

Lângă dinsul mergea «Turcul» său: un dulău, 
care la un semn al vornicului îţi arătă colții, iar 
la un al doilea semn te înhăță pe viață și pe 
moarte. Cânele ăsta, care eră spaima bieților cer- 
şetori de prin meleagurile acestea, tot așă de mult 
pre cât stăpân-su e spaima tuturor bieţilor asu- 
priți și datornici din întreg ţinutul, —dulăul ăsta 
năpraznic pășeă lângă vornic tot așă de țanțoș 
ca și dinsul. Dar să nu mai spun ce-mi veni 
până pe limbă. Fără îndoială însă, că vornicul, 
care fierbeă de mânie, aveă acum în figura lui 
cevă dintr'a cânelui. 

59. 

Deslegarea unei îndoeli »). 

Poate pe vreunul din acei oameni puţini-la- 
minte, care nu te mai slăbesc cu întrebările, la 

ori-ce, îl prinde mirarea, că după pățania jalnică 
de ieri și după spaima de azi vornicul calcă tot 
așă de țanțoș; un țăran cu scaun la cap pricepe 

asta de la sine. Trufia nu e niciodată mai mare 

*). Într'o altă carte aș scrie titlul acestui capitol astfel: «Grija 
autorului despre temerile criticilor de artă>. P. 

E vădit lucru, că Pestalozzi scrie acest întreg capitol de po- 
lemică literară şi nota asta la cl, ca un răspuns îa criticele aduse .- 
acestei părţi a romanului său, la prima sa publicare. După cât pot 
află, din ediţiile critice ale operelor lui Pestalozzi, despre dările de 
seamă din revistele de pe vremea aceea, bănuesc că acest răspuns 
se adresă în deosebi unei reviste din Ziirich,—orașul unde Pesta- 
lozzi îşi petrecuse tinerețea și unde aveă mulţi pricteni. Revista a- 
ceea (se numeă «Biblioteca celei mai noi literaturi teologice, filo- 
sofice şi beletristice») publicase o dare de seamă amănunţită despre 
«Leonard şi Ghertruda», unde se recunoșteau, ce-i drept, frumuse- 
țile cărţii, dar se vorbea mai cu dinadinsul de slăbiciunile ci.
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la om de cât tocmai atunci când a căzut în no- - 
roiu. Câtă vreme merg bine toate și nimeni nu 
se îndoește că ești în capul bucatelor, nu prea 
faci pe grozavul; când însă începe să se răspân- 
dească cu bucurie în dreapta și în stânga vorba 
că nu mai stai ca altă-dată,—atunci ți s'aprinde 
sângele în tine, fierbe şi .clocoteşte ca untul cel 
fierbinte în tigae: și tocmai în starea asta sufle- 
tească se află vornicul nostru. E dar foarte fi- 
resc lucru şi lesne de priceput și de cel mai să- 
rac cu duhul, că vornicul, după ce-și venise iar 
în sine, la potecă, din spaima prin care trecuse, 
a putut păși atât de mândru, cum am spus mai 
sus. Pe lângă asta încă, cu cele două prafuri de 
friguri şi cu băutura puțină de cu ziua, avusese 
somn bun peste noapte, și azi dimineață, când 
s'a sculat, mai nici nu-și aduceă aminte de spai- 
-ma și de grija de ieri. 

Eu povestesc lucrurile, cum s'au întâmplat și 
cum mi-au ajuns și mie la urechi; dar n'aș pu- 
teă și nici n'aș aveă de loc chef să dau răspuns, 
ca acum, la toate întrebările fără rost. 

60. 

0. mică abatere din firul poveștii, 

Ce-i drept, ar fi fost mai bine să fi trântit sti- 
cla cu rachiu de nucul sub care se odihnise, și 
să se fi întors la stăpânu-su să-i destăinuiască 
cum stă; să-i fi spus, că nu e om cu stare, că 
din pricina datoriilor în care e îngropat are ne- 
voie de slujba de vornic și de dreptul de a ți- 
nea cârciumă, şi că-l roagă să aibă milă și în- 
durare de el: știu prea bine că Arner, aflând 
toate astea, n'ar fi isgonit de la sine pe omul care 
albise în slujbă. |
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Dar tocmai asta e nenorocirea celor fără de 
lege: patimile ce au îi fac să-și piardă capul, 
în cât se poartă ca orbii' chiar în afacerile lor 
cele mai de seamă, și prin toată fapta lor aleargă 
spre pierzanie, ca niște smintiți; din potrivă, oa- 
menii cinstiți și cum se cade, cu sufletul curat Și 
nevinovat, tocmai când dă vre-o nenorocire peste 
dinșii, atunci sânt mai stăpâni pe judecata lor, 
și de aceea știu de obiceiu mult mai bine de cât 
cei fără-de-lege, ce să facă şi cum să se poarte - 
în întâmplările ce le-aduce viaţa. Sânt 'smeriţi în 
nenorocire; se roagă de iertare, când au greșit 
cu cevă; când sânt în nevoie, își îndreaptă pri- 
virile către mâna care se întinde totdeauna mi- 
lostivă asupra meseretăţii celor care caută aju- 
tor cu inimă curată. Pacea Domnului, care în- 
trece ori-ce minte omenească, este lor pavăză și 
călăuză în cărările vieții; și trec totdeauna în așă 
fel prin lume, în cât la sfârșit dau har lui Dum- 
nezeu, din toată inima. ! 

Ci pe cel fără-de-lege îl duce fără-de-legea lui 
dintr'o genune într'alta. EI, mintea câtă o are, n'o 
întrebuințează niciodată pe căile cele drepte ale 
cinstei celei temătoare de Dumnezeu: să umble 
după liniște, după dreptate și după pace; ci o 
întrebuințează numai pe drumeagurile cele cotite 
ale răutăţii 'de suflet: să pricinuiască jale . și să 
cășuneze neliniște; de aceea dă totdeauna de ne- 
norociri. Când îl împresoară nevoile, e dârz; când 
greșește, minte; când cade în ticăloșie, e trufaș. 
Ajutor și scăpare vrea să: capete sau prin fă- 
țărnicie și minciună, sau prin siluire și furt. Se 
bizue pe judecata lui buimăcită Şi avană, împinge 
înlături de la sine mâna tatălui celui ceresc, care 
se întinde asupră-i; iar când Dumnezeu îi strigă: 
«Pleacă-te, fiul mieu; eu, părintele tău, eu sânt: 

Leonard și Ghertruda. 
13.



194 

  

„cel care te ceartă și te ajută, eu, tatăl tău»,— 
el iă în râs glasul mântuitorului și zice: «Eu, cu 
mâna asta a mea și cu capul ăsta al mieu, o să 
ies de la aman, cum mă taie capul». 

De acea cel fără-de-lege sfârșește pururea în: 
ticăloșia cea mai adâncă și în mișălătatea cea mai 
jalnică. 

61. 

Bătrânul din Bonnal își descarcă inima *). - 

Fost-am și eu tânăr odinioară, îmbătrânit-am 
acum şi m'am uitat și eu în jurul mieu cu luare 
aminte, de multe și multe ori, să văd cum îi 
merge celui cu frica lui Dumnezeu și celui fâră- 
de-lege. Copilărit-am cu băieții din satul mieu 
ȘI i-am văzut crescând cu mine; văzutu-i-am a- 
jungând bărbați maturi, având copii și nepoți, și 
mi-a fost dat a petrece până la mormânt pe toți 
cei de-o vârstă cu mine, afară de șapte! Doam- - 
ne, tu știi ceasul când va să vin pe urma fra- 
ților miei! Puterile îmi scad; însă ochiul mieu 
caută spre tine, Doamne. Viaţa noastră e ca floa- 
rea câmpului, care dimineața înflorește, iar seara: 
se ofileşte! O, Doamne, stăpânul nostru, tu eşti * 
bun și mult milostiv cu oamenii care-și pun nădej- 
dea în tine; de aceea sufletul mieu nădăjduește 
întru tine; ci calea păcătosului la pierzanie duce. 
„Copii ai satului mieu, dragii -miei, luaţi învă- 

țătură, cum îi merge celui fără-de-lege, ca să fiți 
cu frica lui Dumnezeu. Văzut-am copii, care se 
împotriveau părinților și desprețuiau iubirea lor: 
tuturor, tuturor le-a mers rău în cele de pe urmă. 
Cunoșteam pe tatăl nefericitului Uli; am lăcuit cu 

  

*). Vezi nota 1 la capitolul 1.
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el subt un acoperământ și am văzut cu ochii miei, 
cum fiul acesta nemernic necăjeă şi batjocoreă 
pe bietul tată-su; și n'o să uit în viața mea, cum 
plângeă sărmanul bătrân din pricina lui, chiar 
cu un ceas înnaintea morţii. Văzut-am pe: a- 
cest copil înrăit râzând la înmormântarea lui ta- 
tă-su. Cum îl mai rabdă oare Dumnezeu pe pă- 
mânt, pe acest nelegiuit?—gândeam eu în mine. 
Ce s'a întâmplat? Luă o nevastă bogată, Și în sat 
el eră acum unul dintre cei mai cu stare, și, în 
îngâmfarea și răutatea lui de inimă, se purtă ca 
şi când n'ar fi fost nimeni ca el, nici în cer, nici 
pe pământ. | 

Treci un an, și văzuiu pe Uli ăl trufaș plân- 
gând și bocindu-se la ingropăciunea soției lui. A- 
„verea dinșii trebui s'o întoarcă rudelor ei până 
într'o lescae: ajunsese iar, dintr'o dată, sărac li- 
pit pământului. In calicia lui îl împinse păcatul 
să lure, și știți care i-a fost sfârșitul! Astfel vă- 
zut-am totdeauna, copii, că sfârşitul celor fără-de- 
lege e pururea jale şi încrâncenare. 

Am mai văzut însă şi înmiita binecuvântare și 
pace din casele cele liniștite ale celor cu frica 
lui Dumnezeu. Sânt mulțumiți cu ce au; când au 
puțin, se mulțumesc cu atât, iar când au mult, sânt 
cumpătați. Muncă în mânile lor și linişte în sufle- 
tul lor, asta e partea vieții lor. Se bucură vo- : 

"ioși de ce e al lor și nu râvnesc la ce e al a- 
proapelui. Mândria nu le roade sufletul și pizmu- 
irea nu le amărâşte viața; de aceea în toată vre- 
mea sânt mai veseli și mai mulțumiți decât cei fără- 
de-lege şi de cele mai multe.ori și mai sănătoși; 
iar cele trebuitoare vieții le câștigă mai sigur și 
mai în linişte, căci lor nu le stă inima și capul 
spre răutăți, ci spre munca lor și spre cei scumpi 
ai lor din casa lor tihnită.: Drept care le e lor 

x
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bine în viață. Domnul din cer priveşte la grijile 
și la obida lor și le trimete ajutor. 

Copii ai satului mieu, dragii miei, văzut-am la 
ceasul morţii pe mulți săraci cu frica lui Dum- 
nezeu, şi n'am aflat pe nici unul, pe nici unicul 
dintre atâţia, care să se fi plâns în ceasul acela de 
sărăcia și de strimtoarea în care a viețuit. Toţi, 
toți dau har lui Dumnezeu pentru miile de do- 
vezi: ale bunătății sale părintești, de care se în- 
fruptaseră în cursul vieţii lor. 

O, feții miei, fiți iubitori de Dumnezeu și ră- 
mâncţi nevicleni și nevinovaţi! Văzut-am cum și- 
retenia și viclenia se înfundă în cele din urmă. 
Hummel și cetașii lui erau cu mult mai iscusiți 
decât toți ceilalți; ei știeau totdeauna mii de lu- 
cruri de care noi ăilalți nici nu visam. Asta îi 
umpleă de semeție și socoteau că cel nevicleari nu- 
mai de asta e lăsat pe lume, ca să-și bată ei joc de 
dinsul. Multă vreme mâncat-au ei pânea vădu- 
velor și -a orfanilor și vărsau foc și pară pe cei 
care nu dau în genuche înnaintea lor. Insă sfâr- 
șitul lor apropiatu-sa. Domnul din cer auzit-a sus- 
pinele văduvelor și ale orfanilor. El a văzut lacri- 
mele vărsate de mame și de copii, din pricina 
acestor oameni fâră-de-lege, care amăgiseră la 
rele şi asupriseră pe bărbaţii și pe părinții lor, 

-şi Domnul din cer ajutat-a pe cel năpăstuit și pe 
cel orfan, care nu mai aveau nici o nădejde, să-și . 
capete drepturile sale. 

62. 

Grozăvia mustrării de cuget. 

Când Hans Wiist se întoarse acasă de la Vor- 
nic Sâmbătă seara, chinurile jurământului celui 
strâmb începură a-l munci și mai strașnic, de se
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tăvăleă pe pământ și sbieră, ca un dobitoc că- 
ruia niște junghiuri grozave în pântece i-ar sfâ- 
şieă măruntaele. Astfel se sbuciumă toată noap- 
tea și sfânta sărbătoare de a doua zi, își smulse 
părul din cap, se isbi cu pumnii, de-și făcă vâ- 
nătăi, nu luă în gură nici mâncare, nici băutură, 
ci numai alergă nebun de colo până colo și zi- 
ceă: «Vai, vai, livedea 'lui Rudi! Vai, vai, live- 
dea, livedea! Mă arde la inimă!.... Diavolul, a- 
oleo, diavolul în carne şi oase a pus stăpânire 
pe mine! Vai, vai mie, vai de sărmanul sufletul 
micu!» 

Astfel umblă ca un apucat de colo până colo, 
chinuit și muncit de grijile jurământului celui 
strâmb, și strigă și se olicăeă de starea înfricoșată 
a ticăloşiei sale fără margini. Istovit de chinurile 
acestor frământări, îl cuprinse însfârșit somnul 
Duminecă noaptea spre Luni, | 

A doua zi dimineaţa se simți mai ușurat și luă 
hotărârea să nu mai țină într'însul chinurile sale 
sufletești, ci să se mărturisească preotului. Luă 
haina lui de sărbătoare şi ce mai găsi în casă 
și le înfâșură pe toate într'o legătură, ca să se 
împrumute pe ele cu cât eră dator vornicului. 
Porni cu legătura la subțioară, tremurând, se 
duse până'n, curtea caselor preoțești, dar acolo 
'se opri, vru să se întoarcă îndărăt, stătu iar pe 
loc, aruncă legătura în tindă și începu a dă din 
mâni, ca un om care nu mai e în toate mințile. 

63. 

Cum că prin iubire și prin compătimire se poate praîntâm- pină buimăcirea, desăvârșită a celor cuprinși de spaimă. 

Preotul îl văzi în starea asta, se 'cobori în 
curte și-l întrebă: «Ce este, Wust? Ce ai.tu?
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Vino cu mine sus în odae, dacă vrei să vorbim 
cevă împreună». 

Atunci Wiist se sui cu preotul în cămara lui. 
Și preotul fi cât se poate de prietenos şi de 
bun cu Wiist; căci văzuse, cât e de spăimat şi 
de neliniștit și auzise de ieri vorba care umblă 
prin sat, că e aproape să-și facă singur seama 
din pricina jurământului. Wust însă, văzând pe 
preot așa de binevoitor și de prietenos cu el, îşi 
veni încet încet în fire și grăi: «Părinte, sânt în 
părere, că am. dat un jurământ mincinos, și asta 
mă face aproape să-mi vie nebunie. Nu mai pot 
îndură atâta chin; vreau să sufer bucuros ori-ce 
pedeapsă ce mi se cuvine, dacă mai pot nădăj- 
dui milă și îndurare de la Dumnezeu». 

64. 

Un preot, care ştie cum să umble cu o afacere de conștiință. 

Preotul răspunse: «Dacă te căiești din toată 
inima de greșeala ce-ai făcut, atunci nici te mai 
îndoi de mila lui Dumnezeu.» 

Wiist. Mai mi-e îngăduit, părinte, mai mi-e în- 
găduit la o greșală ca asta, să mai nădăjduesc 
în mila Domnului și să aștept iertarea păcatelor? 

Preotul. Când Dumnezeu a adus pe un om 
până acolo, că se căește din toată inima de ce-a 
făcut și suspină cu tot dinudinsul după iertarea 
păcatelor sale, i-a și arătat calea spre iertare și 
spre priimirea harului dumnezeesc. Crede. ce-ţi 
spun eu, Wiist, și dacă pocăința ta e din toată 
curăţenia inimii, n'aveă nici o îndoială că va fi 
priimită de Dumnezeu. 

IViist. Dar aș putea şti, dacă va fi priimită cu 
adevărat?
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Preotul. Poţi şti asta prea bine din tine însuți, 
dacă iei seama cu tot dinadinsul asupra ta, de e 
căire din tot sufletul și de purcede din inimă; şi 
dacă e din toată inima, atunci e priimită de Dum- 
.nezeu: asta e tot ce-ţi pot spune. Vezi, Wiist, când 
unul a cutropit cu plugul o brazdă din pămăntul 
vecinului, și se căește apoi, — se duce, fără şti- 
rea vecinului, fără ca acesta să-i fi cerut, ci de 
la sine şi în taină, de trage iar brazda la loc la 
pământul vecinului, și mai lesne dă încă cevă de 
la el, decât să întoarcă îndărăt mai puţin: a- 
tunci trebue să cred că pocăinţa lui e din toată 
inima. Dacă însă nu dă îndărăt ce e al omului, 
sau nu i-l dă în întregime; dacă vrei să tragă 
tot el folos la înnapoierea asta; dacă se îngri- 
jeşte numai să nu i se deă pe față furtul și-i 
arde numai de sine, iar nu de vecinul căruia i-a fă- 
cut nedreptate, — atunci toată căința lui şi toată 
darea îndărăt a brazdei e numai un fel de joc, 
cu care, ticălosul, se amăgește singur. Wiist, dacă 
tu nu cauţi și nu vrei în inima ta nimic altcevă 
„decât ca toată dauna ce a pricinuit-o fapta ta 
a rea și toată obida ce a purces de la ea să în- 
ceteze, și să fie uitată, și ca Dumnezeu şi oame- 
nii să te ierte; dacă nu dorești nimic altcevă; 
dacă înduri și faci ori-ce din toată inima, numai 
să îndrepți greșala ta, pe cât mai e cu. putin- 
ță, — atunci pocăința ta e negreșit adevărată și 
nici să te mai îndoeșşti că va fi priimită de Dum- 
nezeu. | | . 

WViist. Părinte, vreau bucuros să îndur și să 
fac tot ce-mi stă în putință pe lumea asta, nu- 
mai să mi se iă piatra asta de pe inimă. Cât de 
greu mă apasă! Părinte, incotro mă întorc, tre- 
mur de păcatul ăsta! | 

Preotul. Nu te teme. Purcede smerit, cu cu-
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getul drept și cinstit, în nenorocirea asta a ta, și te vei simți de bună seamă mai ușurat, Wiist. O, numai de-aș puteă nădăjdui asta, pă- rinte! 
„Preotul. Nu te teme! Ai credință într'unul Dum- nezeu; el e Domnul păcătosului care-l caută. Fă numai din toată inima Și în cuget curat, ce poți. Nenorocirea cea mai mare ce a purces din ju- rământul tău e starea de cumplită sărăcie în care a ajuns printr'asta bietul Rudi; însă eu trag nă- dejde, că boierul, dacă i-ei mărturisi tu greșala, va dă însuși mână de ajutor, ca bietul om să poată fi mângâiat cu cevă în nenorocirea lui. 

Wiist. Da, tocmai asta vream să spun și eu: tocmai sărmanul Rudi îmi stă și mie mereu pe inimă. Părinte, crezi d-ta, că boierul poate. să-l ajute a-și căpătă îndărăt livedea? 
Preotul. De, sigur, sigur nu știu. Vornicul, fi- rește, o să facă tot ce-o puteă, ca mărturia ta de acum să fie bănuită; însă boierul, din potri- vă, o să facă și el tot ce-o puteă, ca să ajute bietului om să-și capete dreptul lui. 
IViist. Dar o să isbutească oare? 
Preotul. Eu doresc din suflet și am bună nă- dejde că o să isbutească; însă meargă-i lui Rudi cum i-o merge, — pentru tine însuţi și pentru liniștea sufletului tău e neapărată nevoie să te duci să -mărturisești boierului tot. 
IViist. O fac din toată in:ma, părinte. 
Preotul. Asta e drumul cel drept, şi mă bu- cur că vrei s'apuci pe el de bună voia ta; o să-ți aducă liniștea şi pacea în suflet; însă gânditu- te-ai, că mărturisirea ta o să-ți aducă batjocură Și ruşine și închisoare și meserătate adâncă? IViist. O, părinte, asta nu e nimic pe lângă grozăvia de a nu mai ave nici o nădejde, şi pe
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lângă teama, că Dumnezeu nu se va îndură cu 
tine în vecii vecilor. 

Preotul. În nenorocirea ta, tu vezi lucrurile așă 
de cinstit și de cuminte, în cât mă faci să am 
o adevărată bucurie de asta. Roagă-te la bunul 
Dumnezeu, care ţi-a dat atâtea gânduri drepte și 
atâta tărie spre hotărâri bune Și cinstite, să-ți 
dăruiască și mai departe acest har, și atunci te 
vei află într'adevăr pe calea cea dreaptă și vei 
puteă, cu ajutorul lui Dumnezeu, să suferi cu sme- 
renie și cu răbdare tot ce te așteaptă. Și ori-ce 
ți s'o întâmpla, ai încredere în mine și mai de- 
parte; eu n'o să te părăsesc nici odată. 

„ Wiist. Ah, Doamne, cât de bun și de îngădu- 
itor ești, părinte, cu un păcătos ca mine! 

Preotul. Dumnezeu însuși e numai îngăduință 
şi iubire în fapta sa către noi oamenii; iar eu aș fi 
o slugă necredincioasă a Domnului Dumnezeului 
mieu celui bun, când aș tăbări cu ocări, cu ceartă 
și cu sfadă pe unul din fraţii mici de șerbie, care 
ar fi greşit, — fie-i păcatul ori cât de mare. 

Cu acest fel de vorbe părintești grăi preotul 
cu Wiist, care începu a plânge cu șiroae de la- 
crimi în fața sa și multă vreme nu mai scoase 
nici un cuvânt. Preotul încă tăcti un cârd de vre- 
me; Wiist însă începu iarăși și zise: «Părinte, aș 
mai aveă cevă de spus». 

Preotul. Ce anume? 
TViisz. De când cu procesul ăla, am mai ră-. 

mas dator la vornic opt zloți. Ce-i drept, alaltă- 
ieri el ziceă că o să rupă chitanța, dar nu vreau 
să priimesc -de la el nici cinci parale: vreau să-i 
plătesc tot. | 

„Preotul. Ai mare dreptate; asta trebue s'o faci 
fără doar și poate, și încă înnainte de a destăi- 
nui lucrul lui Arner.



202 
  

IViisț. Lăsaiu jos la scară o legătură: în ea e 
haina mea de sărbătoare și încă cevă, care cred 
că împreună prețuesc opt zloți. Trebue să mă 
împrumut de unde-vă cu ăi opt zloți cu ori-ce 
preț; ș'am crezut, că n'o să vă mâniați, de vă voiu 
rugă să mi-i dați cu imprumut pe amanetul ăsta. 

Preotul. Nu iau nici odată nici o garanţie de 
la nimeni, şi de multe ori, ori-cât, mi-ar păreă de 
rău, mă văd nevoit să nu fac binele ăsta; dar de 
data asta, cu tine, stă lucrul altfel și nu te refuz. 

li dete apoi îndată banii şi-i zise: «Du-i nu- 
mai decât vornicului, iar bocceaua ia-ți-o în- 
dărăt». 

65. 

Guma că și la poporul cel mai de rând e o delicateţe de suflet, 
chiar și la primirea binefacerilor pentru care s'a fost rugat. 

Wist, când luă paralele din mâna preotului, 
începi să tremure, îi mulțumi și zise: «Legătura . 
însă o las aici, părinte». 

«Bine, atunci o să ţi-o trimet eu acasă, : dacă 
nu-ți vine bine s'o iei tu însu-ți», răspunse pre- 
otul surâzând. 

Wiist. Mă rog, părinte, păstraţi legătura, ca 
să n'aveți nici o teamă despre plată. 

Preotul. Grija aea las'o tu în seama mea, Wiist. 
„Nu-ţi mai bate capul cu asta acum, ci cugetă mai 
bine la ce te-așteaptă, că asta e cu mult mai de 
seamă pentru tine. O să scriu chiar astăseară bo- 
ierului, și-ți dau ție scrisoarea să i-o duci mâne. 

IViist. Vă mulţumesc, părinte; dar, pentru nu- 
mele lui Dumnezeu, opriți legătura; altminteri 
nu-mi vine să iau paralele; zău, nu-mi vine. 

Preotul. Să nu te mai aud cu asta; du-te fără
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întârziere cu banii la vornic, şi mâne, cam pe la 
nouă ceasuri, să vii iar la mine; dar să nu te mai 
aud o vorbă despre legătură. 

Mist, ușurat și împăcat în cugetul său, plecă 
atunci de la preot drept la vornic și dădu paralele 
nevesti-si, fiindcă el nu era acasă. 

Vorniceasa îl întrebă: «Da de unde atâtea pa- 
rale dintr'o dată, Wiist?» 

Wiist răspunse pierit și scurt: «Am făcut și 
eu, cum am putut. Mulţumesc lui Dumnezeu, că 
am ajuns să le văd în mâna ta!» 

Vorniceasa zise: «Noi însă nu te-am zorit de 
ele nici odată». | - 

Wiiist. Ştiu prea bine; însă poate tocmai de 
aea nu e mai bine pentru mine. - - 

Vorniceasa. Ciudat răspuns, Wist. Ce ai tu? 
De la un timp încoace, par'că nu prea ţi-e bine. 

Wiist. Ah, Doamne, o să afli în curând ce am; 
dar numără paralele, rogu-te, că nu mai pot stă. 

„ Vorniceasa numără banii și zise: «Tocmai a- 
tâția sânt». 

Wiist. Acuma, dă-i-i vornicului, cum 0 veni. 
Rămâi sănătoasă, jupâneasă vorniceasă. 

Vorniceasa. De nu se poate altfel, atunci um- 
blă sănătos, Wiist. 

66. 

Un pădurar, care nu crede în stai, 

Vornicul, în drumul lui de la Arnheim spre casă, 
poposi la ratoșul din Hirzau. Acolo începi a beă 
și a se făli către țărani. Le povesti despre pro- 
cesele câștigate de el, despre puterea lui în zi- 
lele boierului celui bătrân, cum atunci el, și nu- 
mai €l singur, țineă în regulă pe toți și cum a-
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cum e destrăbălare pretutindeni. Apoi dădă lui «Turcu» tainul obicinuit: cât mănâncă la prânz o calfă de meseriaș, care stă binișor cu punga; își bătăi apoi joc de un biet creştin, care scoase un oftat, când văzu că dă cânelui bunătate de fier- tură și bunătate de pâne. «Nu-i așă, ţi-ai linge și tu buzele, ca el?», zise vornicul către sărac, desmierdându-și zăvoiul, și se lăudă și bău iar şi se furlandisi astfel între țărani până spre seară. 
Atunci numai iată și pădurarul boieresc cel bă- trân, în treacăt pe-acolo, și luă și el un pahar de 

vin, iar vornicul, care nu se simțea bine nici o clipă, de cum rămânea singur, îi zise: «Mergem 
atunci împreună spre casă». 

«Dacă mergi chiar acum», răspunse pădurarul ; . «trebue să adulmec o urmă». 
<Un minut numai!», răspunse vornicul, dând peste cap ce mai avei de băut; plăti apoi so- coteala şi plecară împreună. 
Mergând ei așă singuri pe drum, vornicul puse întrebare pădurarului, oare prin pădure n'or fi umblând stafii noaptea? 
Pâdurarul. Dar de ce mă 'ntrebi asta? 
Vornicul. Așă doară, fiindcă-aș vreă să aflu 

și eu. 
Pădurarul. Ai îmbătrânit de geaba! De trei- 

zeci de ani vornic, şi să întrebi tu asemenea pro- 
stii? Rușine să-ți fie! 

Vornicul. Nu, fără glumă, cu stafiile astea nu știu eu singur cum stau: de trebue să cred în 
ele, ori nu; și totuși, de văzut, n'am văzut încă 
nici una. 

Pâdurarul. Bine atunci; fiindcă mă întrebi așă 
de prieteneşte, să te scot din nedomirire. Dar o 
să bem cândvă o sticlă de vin pe socoteala ta 
pentru lămuririle ce ţi-oiu dă.
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Vornicul. Şi două, dacă m'ăi lumină de-a bi- nele. . 
Pădurarul. Port slujba mea de patruzeci de ani, și de la patru ani m'a crescut tată-mieu în 

pădure. Dinsul, când apucă țărani prin hanuri și 
pe la cârciumi, numai începeă a le spune de sta- 
fii și de toate gogorițele ce mișună prin pădure; 
însă el doar” vreă numai să-i păcâlească pe ei; 
cu mine avea cu totul altă vorbă. Eu trebueăâ 
să mă fac pădurar, și prin urmare cătă nici să 
cred asemenea mofturi, nici să mă tem de ele. 
De aceea noaptea, când nu eră nici lună, nici 
stele, când haueă codrul de vijelie, prin post şi 
pe la Crăciun, numai mă luă cu el în pădure. 
Cum zăreă vr'un foc, ori vr'o licărire de lumină, 
sau auzeă vr'un freamăt, o porneam cu el, pușcă 
într'acolo, peste bălării și cioturi, peste gropi și 
mocirle, și trebueă să mă vâr cu el pe toate po- 
tecile și prin toate desișurile, pe urma sgomotu- 
lui; și totdeauna erau ori țigani, ori niscaiva hoți, 
ori cerșetori. Cum îi vedeă, începeă să strige la. 
ei cu vocea lui înfiorătoare: «Staţi voi, hoțoma- 
nilor!» 

Și să fi fost şi zece, și douăzeci, o luau la 
sănătoasa totdeauna și adesea lăsau încă în urma 
lor oale și tigăi și friptură, de eră mai mare ha- 
zul. Dese ori 'sgomotul eră numai de la vânatul 
din pădure, care uneori scoate mugete ciudate 
de tot, iar trunchiurile cele putrede, vechi, au 
noaptea un fel de licărire și iau nişte înfățișări, . 
care pot băgă în sperieţi pe ori-cine intră în. 
pădure pe furiș. Și astea-s. toate stafiile ce-am 
întâlnit eu în codru, în viața mea; totdeauna însă. 
o să mi se tragă și mie un folos la slujba mea 
din credința asta neclintită a țăranilor, că pădu-. 
rea e împănată cu strigoi și cu draci. Căci, vezi.
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tu, îmbătrânești, și ești bucuros să nu mai ai ne- 
voie s'o pornești prin pădure după hoți, în nop- 
țile cele întunecoase. 

61. 

Un om, care are grozav poftă de a strămută o piatră 
de hotar, ar vreă din toată inima ca nici el să nu 

creadă în stafii, dar nu poate, 

In vorbele :acestea, ajunseră la poteca pădu- 
rii, pe care pădurarul apucă în codru, iar vor- 
nicul, rămas acum singur, zise în sine: «El e de 
patruzeci de ani pădurar, și n'a văzut încă nici 
o stafie şi nici nu crede în ele, iar eu, dobito- 
cul, cred în ele, și nu îndrăsnesc nici să mă 
gândesc, că aș puteă stă în pădure un sfert de 
ceas, să desgrop o păcătoasă de piatră! EI îmi 
iă mie dreptul de cârciumă, hoțul și coțcarul! 
Iar afurisitul ăla de pietroiu de pe stâncă se vede 
bine că nu e piatră de hotar adevărată; nu e, 
Doamne ferește!... Și chiar dacă ar fi? Adică ar 
aveă el mai mare drept decât am eu cu hanul 
mieu? Să smulgi unui om dreptul lui aşă cu to- 
puzul, numai satana l-a putut îndemnă la una 
ca asta!. Și de vreme ce el nu cruță casa mea, 
nici eu n'am nici un cuvânt să-i cruț afurisitul 
de pietroiu al lui... Dar nu îndrăznesc! Noaptea, 
să mă duc acolo, nici vorbă; iar ziua, nu se poa- 
te, că e lângă drumul mare». 

Vorbind așă în sine, se pomeni îni scurtă vre- 
me la movila Ciobanului, care e aproape de sat. 
Văzi pe zidari. lucrând la pietrele ce sânt răs- 
pândite de jur împrejur pe şes, căci nu bătuse 
încă ceasurile şase. Şi numai ce-l apucă o mâ- 
nie năpraznică și zise în sine: «Ori-ce oiu începe
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și ori-ce giu pune eu la cale, ori-ce, par'că e 
blestemat: nimic nu mi se izbândeşte, nimic, ni- 
mic! Și acuma va să trec încă pe lângă bleste” 
matul de Iosif și să tac? Nu, asta n'o pot. Să 
trec pe lângă el și să tac? — asta nu pot. Mai 
bine aştept aici pân'or plecă spre casă». 

Se așeză la pământ; de la o vreme se sculă 
iar şi zise: «Nu pot să mă uit la ei cum lucrează, 
îmi vine rău;-mă duc mai bine de partea ailaltă 
a movilei. O, afurisite de Iosif!» — Se ridică, 
făci câți-va pași îndărăt la spatele movilei şi se 
aşeză iar jos. 

68. 

Soarele la asânțit şi un biet ticălos pierâut, 

Tocmai apuneă soarele și lumină cu razele sale 
. cele de pe urmă partea movilei unde ședeă el. 
De jur împrejur câmpul de la picioarele lui Și poa- 
lele colinei se și cufundaseră în umbră. Soarele lui 
Dumnezeu asfințeă mândru și frumos, fâră vânt 
și fără pic de nori; iar vornicul, care priveă la 
lumina dumnezeească a celor din urmă raze, ce 
cădeau asupră-i, zise în sine: «Ce frumos apu- 
ne!» şi nu-și, mai luă ochii dintr'acolo, până ce 

“soarele scăpătă după munte. 
«Acum toate sânt în umbră și curând se va 

face noapte.... O suflete al mieu! Umbră, noapte 
şi fior e de jur împrejurul tău. Ţie nu-ți mai ră- 
sare soarele!» — Astfel trebui să-și zică Șie-și, 
cu vrere, fără 'vrere, căci gândul acesta îi trecu ca 
un junghiu prin inimă și-l fâci a scrâșni din dinți: 
în loc să cadă în genuche și să se roage la Dom- 
nul din cer, care chieamă iarăşi soarele din noap- 
te, — în loc să: nădăjduească întru Domnul, care
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mântue din pulbere și izbăvește din noianuri, el scrâșneă din dinţi! . * Atunci clopotul din Bonnalşbăti șase și zida- rii porniră din câmp spre casă, iar vornicul pur- cese în urma lor. 

69. 

Cum trebue să te porți cu lumea, când vrei să izbăveşti cevă, 
Cei mai. mulți lucrători ai zidarului prinseseră dragoste de el chiar din seara asta, când făcură ruptoarea lucrului la el. El munceă toată vremea cu dânșii, ca și ei, puneă mâna el însuși la pie- trele cele mai grele, unde erâ nevoie, se vâră în noroiu și în 'apă, ca ori-care dintre ei, ba încă chiar înnaintea lor. Și fiindcă ei erau cu totul nedeprinși la un lucru ca ăsta, el le arătă cu bunătate și cu răbdare, cum și ce fel să lucreze | și cum să facă mai bine, și chiar către cei ne- îndemânateci nu vedeai la el nici cea mai mică nerăbdare. N'auzeai să iasă din gura lui: «Pros- tule! Boule!», către nici unul, de și ar fi avut de sute de ori îndreptăţire. și prilej pentru asta. Răbdarea asta, și grija asta sfioasă a meșteru- lui, și râvna lui de a munci și el de-a valma cu dinșii, fâcură ca lucrul să se urnească foarte bine in loc. 

70. 

Un om, care e un. coțear și un lotru, se poartă mărini- mos, iar femeea zidarului e înțeleaptă, 

Michel, ca unul ce eră dintre cei mai vânjoși și mai pricepuți, fă toată după amiaza pe lângă meșter și văzu toată dragostea cea din inimă și toată bunătatea cu care se purtă el chiar față de cei mai stângaci; și Michel, care e un coţ-
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car și un lotru, prinse dragoste de Leonard, tocmai 
din pricina firii ăştia a lui, drepte și cinstite, și Mi- 
chel fă pătruns la inimă. Către omul acesta bun 
și de ispravă să se poarte el ca un nemernic? 

Insă lui Kriecher şi evlaviosului Marx de pe 
curătură nu prea le plăceă meșterul, că prea nu fă- 
ceă nici o deosebire între oameni, ba încă se pur- 
tă foarte prietenos până și cu hoțomanul ăla de Mi- 

“chel. Așișderea și Lenk nu mai știu de câte ori 
clătină din cap, zicând în sine: «E un prost; să 
fi luat el oameni pricepuţi la treabă, ca mine și 
ca frate-miu, n'ar aveă nici pe jumătate atâta tru- 
dă!» Insă cei mai mulți, pe care el cu iubire şi cu 
răbdare îi învăţă întâia oară la lucrul acesta, îi mul- 
țumeau din adâncul inimii lor, și ici colo se ridicau 
suspine tainice către tatăl oamenilor, care răsplă- 
teşte și binecuvintează ori-ce răbdare și ori-ce bu- 
nătate ce o are un om către frații săi mai slabi. 
Michel nu puteă purtă mai mult pe suflet învo- 
iala cea blestemată ce-o făcuse Sâmbătă cu vor- 
nicul, şi numai ce, în drumul spre casă, se deschi- 
se către meșter: «Am cevă de vorbit cu tine; aș 
vreă să mergem împreună acasă». | 

«Să mergem atunci!», răspunse Leonard. Și Mi- - 
„chel se duse cu meșterul la el acasă și-i povesti, 
cum Sâmbăta trecută, vornicul l-a fost năimit 
pentru blestemăţii și cum i-a fost dat doi taleri 

“arvună pentru frumuseţea asta de faptă. Leonard 
rămase uimit de spaimă, iar Ghertrudei i se făcu 
negru înnaintea ochilor la istoria asta. 

«Asta-i îngrozitor!», zise Leonard. 
«Da, e îngrozitor!» răspunse Ghertruda. 
«Te rog, Ghertrudă, nu-ți mai face inimă rea 

pentru asta; nu-ți mai fie în grijă de asta, meș- 
tere, te rog», zise Michel; «vedeţi bine, că de voi 
nu m'ating eu, de asta puteți fi siguri». 

Leonard şi Ghertruda. E | 14,
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.. Leonard, Iți mulţumesc, Michel; dar la una ca asta nu m'așteptam din partea vornicului! Michel. E mai diavol de cât diavolul, Nici ia- dul nu izvodește ce-i trăsnește lui prin cap, când cloceşte răzbunarea într'insul, 
Leonard. Tremură Și-acum carnea pe mine! Ghertruda. Mie eră mai, să-mi vie leșin. Michel. Nu fiți copii; toate au o margine, . 
Ghertruda și Leonard (amândoi deodată). Să te-a-: udă Dumnezeu! Să te-audă Dumnezeu! 
Michel. Uite, acuma vă stă în mână, Dacă vreți, cu las pe vornic să creadă că-i sânt credincios, și chiar mâne ori poimâne iau scule de la: clădire și le duc la el. Tu te duci apoi în taină la Ar- ner, iei un bilet de împuternicire să ai voie a cercetă toate casele, începi cu a vornicului, și pă- trunzi pe neașteptate în cămara de din dos, unde O să le găsești de bună seamă pe toate. Insă bagă de seamă: în clipa în care-i arăţi biletul de îm- puternicire să și dai năvală în odae; altminteri n'ai făcut nimic. Sânt în'stare să ți le iă de subt ochi, să le svârle pe fereastră afară, sau să le ascundă subt învelitoarea patului. Dacă tu ăi um-. blă atunci :cu binișorul și n'ăi scotoci în toate Părțile, intrăm într'o daraveră a dracului. Mai că-mi vine însă a crede, că ar fi mai bine pen- tru tine să trimeţi pe altcinevă; asta nu-i treabă de tine. 

| „. „Leonard. Da, Michel, la o treabă ca asta nu mă 'mpinge inima. | 
Michel. Nu-i nimic; găsesc eu pe cinevă, care să îndeplinească lucrul ăsta cum trebue. 
Ghertruda. Michel, eu: cred că ar trebu; să mul- fumim lui Dumnezeu, că ne-a scăpat de primej- «lia ce atârnă de-asupra capului nostru și să nu întindem vornicului nici c cursă, din răzbunare.



2 

Michel. Las' că i se cade: după plată și răs- 
plată; nu-ți mai face tu nici o bătae de cap din- 
tr'asta. " 

Ghertruda. Ce i se cade, şi ce nu i se cade 
—asta nu e în căderea noastră să judecăm; dar 
că nu trebue să ne: răzbunăm, asta e în căde- 
rea noastră, și e singura cale dreaptă, pe care 
putem apucă de data asta. 

Michel. Cată să mărturisesc că ai dreptate, 
Ghertrudă, și e mare lucru, că te:poți stăpâni a- 
tâta; da, ai dreptate, o să-și găsească el răsplata 
odată ș'odată; și lucrul ăl mai bun e să nu fi 
amestecat în nimic, nicăieri, și să n'ai aface cu 
vornicul nici. în clin nici în mânecă. Și eu am de 
gând s'o rup de tot cu el și să-i dau îndărăt ăi doi 
taleri ce mi-a dat; acum însă nu mai am dinei 
de cât unul și jumătate (Ii scoate din buzunar, îi pune 
pe masă, îi numără şi zice apoi:) Nu ştiu acum, cum e 
mai bine: să-i duc deocamdată numai un taler 
şi jumătate, ori să aştept până Sâmbătă, când 'oiu 
luă plata de peste săptămână, ca să-i dau odată tot? 

Leonard. Pentru mine e tot una: dacă vrei, îţi 
pot dă de acum o jumătate de taler înainte. 

Michel. Dacă se poate, m'aș bucură atunci din 
inimă, că scap chiar de azi de omul ăsta. Chiar 
în ceasul ăsta pornesc la el să i-i întorc, dacă-mi 
dai tu cât îmi lipsește. Meştere, chiar.de ieri de la 
sfânta împărtășanie începuse a mă apăsă pe cu- 
get, că m'am legat a săvârşi asemenea blestemății. 
In. spre seară veni apoi și lonă al tău și dădu bă- 
iatului mieu pânea sa de după amiază, și când 
am mai văzut şi asta, mi s'a strâns inima, gân-' 
dindu-mă că. eu vrusesem să mă port hoțeşte că- 
tre tine. Până acum nu te-am cunoscut bine, Le-. 
"onarde,: şi nici nu prea ne întâlneam noi des u- 
nul cu altul; azi însă, văzuiu cum vrei să ajuţi și



212 

  

să sfătuești tu pe fiecare, cu răbdare şi cu dra- goste, și mi-am zis atunci, că n'o să mă rabde Dumnezeu, dacă răsplătesc unui om de inimă, așa de bun, binele cu rău. (Ochii îi sânt scăldaţi în Ja- crimi). Vedeţi dar, dacă mi-e aminte, ori nu. 
Leonard. Bine-er fi să nu mai faci nici un rău nimănui! 
Michel. Cu voia lui Dnmnezeu, o să te-ascult. Ghertruda. Şi fii încredințat, că atunci o să-ți meargă mai bine în toate, 
Leonard. Vrei să te duci la vornic chiar în seara asta? a | Michel. Da, dacă aș puteă, 
Zidarul îi dete jumătatea de taler și-i zise: «Vezi, fereşte-te cât poți de a-l aduce la mânie». 
Ghertruda. ȘI să nu cumvă să-i spui, că am aflat noi cevă de asta; 
Michel. O să fiu cât mai scurt la vorbă; mă reped chiar acum la el, să mă știu scăpat cât mai neintârziat. Rămâi sănătoasă, Ghertrudă! ţi “mulțumesc, Leonarde. Noapte bună! 
Leonard. Fă cum ziseiu, Michel. Noapte bună! 

(Michel plecă), 

71. 

Scenele de căpetenie se apropie, 

Acasă, vornicul găsi pe nevastă-sa singură în odae; puteă să:și verse acum toată furia și: mâ- nia pe care le strânsese peste zi. Pe câmp, la “castel și în Hirzau, eră altcevă. In-lume nu prea arăţi așă de ușor, ce: fierbe în- tine, 
Unui vornic, care n'ar fi fost în stare a face nici atâta lucru, i-ar fi zis lumea că e nedestoi- nic ca un mocan de la oi; și asta n'a spus-o
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niciodată nimeni despre Hummel. El eră ?'n stare 
să 'nghită zile întregi la mânie şi ciudă și ură și 
„necaz, și totuși să surâdă necurmat, să spună la 
palavre şi să beâ. Dar când veneă acasă și din fe- 
Ticire, ori din nefericire, găseă odaea goală, atunci 
îşi descărcă ca un năbădios toată furia pe care 
o strânsese'n sine în lume. | | 

Nevastă-sa plângea întrun colț și zise: «Pen- 
tru Dumnezeu, nu mai strigă așă! Cu năbădăile 
astea ale tale mai rău întărâți pe Arner. El nu 
se lasă, până când nu tei plecă». 

«De lăsat, nu se lasă el, să fac eu ce-oiu face; 
n'o să se lase, până când nu mă va răpune; e 
un coțcar, un fur, un mișel, afurisitul afurisiţilor!», 
zise vornicul.. - 
“Tar nevasta: «Doamne Dumnezeule, ce vorbe 
ți-es din gură! Eşti smintit!» 

Vornicul. Oare n'am de ce? N'ai aflat încă? 
Până în două săptămâni îmi ia ori dreptul de 
cârciumă, ori vornicia. | | 

Porniceasa. Ba am aflat; dar pentru numele 
lui Dumnezeu, nu mai strigă așă! Tot satul o ştie. 
Grămăticul boierului a spus-o vătășelului, iar ăsta 
-a trâmbițat-o în toate părţile. Nu știeam nimic - 
până pe seară, când m'am dus să adăp vitele; a- 
tunci am văzut cu mirare, că oamenii stau în 
poartă pe la toate casele, pe-o parte și pe alta 
a uliței, și râd; Mărgărita, care dedeă Și ea vi- 
tele la apă, m'a tras la o parte și mi-a spus nă- 
pastea ce ne-a lovit. Și încă cevă: Hans Wiist 
a adus datoria aea de opt zloți. De unde şi până 
unde să aibă acum golanul ăsta opt zloți? Ş'aici 
şi-a” vârit coada Arner. Ah, Doamne, Doamne! 
De pretutindenea stă să se urnească asupră-ne 
vijelia !» | 

Ca un trăsnet căzu pe capul vornicului vorba:
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«Hans Wiist a adus datoria de opt zloți!» Stătu 
înlemnit de-odată, rămase cu gura căscată la ne- 
vastă-sa și zise apoi: «Unde-s parălele? Unde-s 
ăi opt zloți?» Femeea i-i puse dinainte într'un pahar spart de pe masă. Vornicul holbă ochii 
la ei câtva timp, îi numără și zise după aceea: «Nu-s de la castel; boierul nu dă bani ames- 
tecați*)». 

Vorniceasa. Imi veni inima la loc, că nu-s de 
la castel. 

Pornicul. Cevă tot trebue să se-ascundă în is- 
toria asta. N'ar fi trebuit să-i primeşti. 

Vorniceasa. Pentru ce? | 
- - Vornicul. Aş fi vrut să-l descos eu, să văd de unde-i are. | 

Porniceasa. M'am gândit şi eu la asta, dar n'a 
vrut să aștepte; și nici nu cred .că ai fi scos cevă 
dintr'însul, așă de scurt și de apăsat eră la vorbă. 

"Vornicul. Din toate părțile vine furtuna asu- 
Pră-mi; nu știu unde-mi mai e capul! — Dă-mi 
să beau. 

Ea i 'ntinde garafa cu vin, iar el începe a 
umblă de colo până colo în odae, varsă foc şi 
pară, gâfâe, beă și vorbeşte singur: «Vreau să pierd pe zidar; întâi și 'ntâi pe el, coste-mă mă- 
car și o sută de taleri. Are Michel ac de COjo- 
cul lui! Și după asta o să regulez eu și piatra 
aea de hotar». 

In vorba asta a lui tocmai bătăi la ușă Michel. 
Ca mușcat de șarpe sări vornicul în sus: «Cine-i 
acolo, aşă de târziu rioaptea?: —și fuga la fereas- 
tră, să vadă cine e, 

«Deschide, vornice», strigă Michel. 

  

_%) Adică din mai multe țări: atunci umblau în Elveţia şi bani din țările nemţești.



  

Se duce și-cea mai de pe urmă a vornicului nădejde, 

<Par'că l-aș fi chiemat eu: îmi vine tocmai la 
vreme», grăește vornicul, alergând să deschidă 
ușa; dete bună-seara lui Michel şi-i zise: «Bine-ai 
venit Michel! Da ce vânt te-aduce? 

Michel. Nu mare lucru! Vream numai să-ți 
spun... 

Vornicul. Ce Dumnezeu, n'ăi fi vrând doar să 
vorbim în ușă? Nu mă duc la culcare așă de devre- 
me; vino 'nnăuntru. 

Michel. Păi trebue să mă duc şi eu acasă, vor- 
nice. Vream numai să-ți spun, că m'am căit de 
cele ce vorbisem Sâmbătă. 

Vornicui. Ba că chiar! Asta ar fi frumos! De ce 
să te căești? Dacă socoteşti că nu-i de ajuns, eu 
îți mai dau. Hai'in casă. N'o fi capul lui craiu: 
ne 'nvoim noi, cu bună seamă. 

Michel. Pentru nimic in lume, vornice! Poftim 
ăi doi taleri, ce mi-ai dat arvună. 

Vornicul. Nu ţi-i primesc îndărăt nici de fel, 
Michel. Nu fi prost. Daravera asta n'o să-ți a- 
ducă nici o pagubă, și dacă ţi se pare prea pu- 
țin doi taleri, vino 'nnăuntru să vorbim.. 

Michel. Nu vreau să mai aud nimic, vornice. 
Na-ţi parâlele. | 

Vornicul.. Să: mă bată Dumnezeu, de-i primesc 
îndărăt! Vezi că mă și jur. Nu te las, pân' n'ăi 
veni cu mine în casă, Doamne ferește! 

Michel. Mai la urmă, să și intru. (Intră 'nnăuntru 
cu el). Uite-mă și în odae, și poftim și parălele. 
(Le pune pe masă). Și acum, mai rămâneți sănătoși, . 
vornice! 

Și cu vorbele astea îi întoarse spatele şi plecă.
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73. 

Vornicul purcede la piatra cea hotarnică, 

Vornicul rămase o clipă mut și fără graiu, se uită aiurit în toate părțile, fâcu spume la gură, începu a tremură, apoi bătu din picior și strigă: <Nevastă, adu-mi rachiu. Tot o fac, plec». 
Lemeea. Incotrd vrei s*o pornești pe întune- recul ăsta, omule, încotră? E Vornicul. Mă duc,... mă duc să desgrop pie- troiul. Dă-mi sticla! | - 

„ Femeea. Pentru numele Domnului, nu face una ca asta! 
Vornicul. Trebue s'o fac, trebue, fie ce-o fi! | Mă duc. 
Femeea. E întunerec besnă, omule! E aproape de miezul nopții; și în săptămâna luminată uci- gă-l-toaca are multă putere! , 
Vornicul. Tot are el calul, să iă incaile şi că- păstrul! Adu-mi sticla; plec! 
Repede își luă la spinare o casmă și lopată și târnăcop și o porni pe munte de zor, prin întu- necimea nopții, spre a strămută piatra de hotar a stăpânului său, Ameţeala băuturii Și setea de răzbunare și furia îi dau îndrăzneală; când însă zăreă vr'o lucoare de la lemnele putregăcioase care licăresc noaptea în codru, ori auzeă vr'un iepure foșnind, începeă să tremure ca varga, stă pe loc o clipă și o porncă apoi mânios mai de- parte, și tot așă, până ce ajunse în sfârșit la pietroiul cu pricina. Acolo se și puse de sârg pe lucru, săpă pământul și începu a-l asvârli în lături.
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74. 

Noaptea amăgeşta pe oamenii beţi şi pe coțcarii cuprinși de frică, mai mult ca pe ori-cine, 

Insă de-o dată un sgomot îi înghiață sângele în vine, De dincolo de tufiș vine în spre el o mătăhală neagră; împrejurul ei o roată de lumină „taie întunerecul nopții, iar pe cap îi arde o pară „de foc. «Asta-i chiar diavolul împelițat!», gândi vornicul și o rupse la fugă, urlând groaznic Și lăsând la pământ şi cazmă și lopată Și târnăcop și pălăria și sticla de rachiu goală. 
Eră Cristof, strângătorul de găini al castelu- lui, care cumpărase cu toptanul ouă de prin O- berhofen, Lunkofen, Hirzau și alte sate și veneâ acum spre casă. Peste panerul lui cu ouă aveă | o piele de capră neagră, iar de asta atârnase un felinar, ca să vadă drumul prin întuneric. Strân- gătorul de găini cunosci glasul vornicului, care fugeă de-i scăpărau picioarele; și fiindcă şi 'nchi- pui că, de bună seamă, la vremea asta lucru bun n'aveă el de gând să facă, se necăji în .sine și zise: «Să i-o fac eu blestematului ăstuia | El e încredințat că sânt dracul aevea». Repede puse 

coșul la pământ, luă cazmăua, sapa și lopata vorni- cului și toiagul său de drum, ferecat cu fier, le legă pe toate într'un mănuchiu, și lăsându-le să se târie după sine, de huruiau pe stâncă îngro-: zitor, numai ce începu a alergă astfel după vor- 
nic şi a-l strigă pe nume cu un glas scorburos, de urlet: «Oho! aho! Hummel! ohol... oho!... Ești 
al mieu! Sta-ai!... Hu-Hummel!...» - 

Bietul vornic fugeă de-i sfârâeau călcâele, și răc- neâ în fugă, de ţi-eră mai mare mila de el: «A- jutor! Săriţi!... Paznice!,.. Mă ia diavolul...»
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lar strângătorul de găini chiueă mereu în urma 
lui: «Oho!... aho!... Vo-ornice!... Sta-ai nițel!... 
Vo-ornice!... Eşti al mieu, vo-ornice!...» 

75. 

Tot sațul e'n picioare. 

Priveghietorul de noapte auzi din sat alergă- 
tura și răcnetele de pe deal și prinse toate vor- 
bele; insă îi eră frică și se duse de băti în fereas- 
tră la câţivă oameni: «Sculaţi-vă, oamenilor, și a- 
uziți ce e pe deal. Par'că, nici mai mult, nici mai 
puțin, ucigă-l crucea ar vreă să iă pe vornic. Au- 
ziţi, cum sbiară din răsputeri «ajutor, săriți!» ; și, 
să mă bată Dumnezeu, dacă eu nu-l știu acasă 
cu nevastă-sa: nu sânt nici două ceasuri, de când 
l-am văzut la fereastră». 

Când se strânseră ca la vr'o zece oameni la 
un loc, 'se sfătuiră să pornească cu toţii laolaltă 
în spre partea de unde veneau strigătele, cu puști 
în mână, vezi-bine, şi cu felinare de vânt, dar să 
iă cu ei în buzunar și pâne, psaltirea și noul tes- 
tament, ca să nu se poată atinge de ei diavolul. 
O și porniră, de cuvânt; se opriră însă mai întâi 
la casa vornicului, să vadă de e acasă. 

Vorniceasa aşteptă, moartă de frică, să vadă 
cum i-o merge pe deal lui bărbatu-su; și când 
auzi larma asta în puterea nopții și oamenii cu 
felinare bătând la ușa ei, înghieță inima în ea și 
strigă: «Dumnezeule! Ce vreţi?» 

«Să iasă o leacă vornicul pân” afară». 
«Nu-i acasă. Dar ce s'a întâmplat, Doamne, 

de-ați venit cu toţii?», zise femeea. 
lar oamenii: «E prost lucru atunci, dacă nu-i 

acasă. Auzi-l cum răcnește «ajutor! săriți !», par'că 
l-ar goni încornoratul după urmă».
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Femeea atunci alergă într'acolo cu oamenii, ca. ieșită din minți. Paznicul o întrebă pe drum: «Ce naiba caută bărbat-tu la ceasul ăsta în codru? Adineauri eră încă acasă». — Ea nu răspunse nici un cuvânt, ci se văită înfricoșat, iar cânele vornicului, care eră în lanț, începu a urlă nă- praznic. | 
Când strângătorul de găini văzu că se apro- pie lumea care alergă în ajutorul vornicului, și auzi urletul spăimântător al zăvoiului, pe loc în- dărăptă și urcă iar dealul, până la panerul său, într'o fugă și cât putu de tiptil, aruncă frumu- șel de-asupra prada ce o făcuse și pe-aci ţi-e drumul, băiete! 
Kunz însă, care eră cu câţi-va pași inaintea ce- lorlalți, împreună cu vorniceasa, văzu bine, că cine eră, nu eră dracul, Și înșfăcă pe vornic de braţ, zicându-i:, «Ce-i asta? Ce. urli.așă, nerodule ?» « Aoleo, lasă-mă! Aoleo, drace, lasă-mă !», în- cepi..a sbieră vornicul, care nu mai auzeă și nu mai vedeă nimic înnaintea ochilor, de groază ce-i eră. 
«Netotule, eu sânt, Kunz, vecinul tău şi asta-i nevastă-ta», îi zise Kunz, 
Ceilalți se uitară întâi cu grijă împrejur, să.nu cumvă să se fi ascuns necuratul pe undevă pe-a- colea, iar cel cu felinarul lumină cu băgare de seamă în sus, și pe pământ, și în câte-și patru părțile, și fiecare din ei vâri repede mâna dreap- tă în buzunarul stâng, unde eră pânea proaspătă, : noul testament şi psaltirea. Stătură ei așă o leacă și, nearătându-se nimic, le. veni inima la loc în= cet-încet, ba câțivă prinseră și chef incă, și în- cepură a întrebă pe vornic: «Te-a Sgâriat aghi- uță cu ghiarele, ori te-a călcat în picioare, de sângerezi așă?» Alţii însă săriră cu vorba: «Nu-i
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loc de glumă acum; că doar auzirăm cu toții 
" glasul ăla înfiorător». 

Dar Kunz grăi: «Eu. bănuesc însă, că vrun 
hoţ de vânaturi, ori vr'un rășinar, ne-a prostit, și 
pe noi și pe vornic. Cum m'am apropiat eu de el, 
a și contenit urletul, și am văzut un om croin-.. 
d-o la fugă la deal, cât putea. Mi-a părut straș- 
nic de rău, că nu m'am luat după el, și am fost 
toți niște zevzeci, că nu luarăm cu noi cânele 
vornicului». . 

«Eşti un guguman, măi Kunz; nu eră ăla glas 
de om, cât lumea și pământul! Te înfioră, nu 
altcevă, te înghieță până'n măduva oaselor, și 
gândesc că nici un car încărcat cu drugi de fier 
mar hurui așă pe drum, cum fu huruitul ăşta!» 

Kunz. Nu vreau să fac împotrivire ziselor voa- 
stre; m'a încrâncenat și pe mine, auzindu-l; dar 
nu-mi scoate mie nimeni din cap, că am auzit pe 
cinevă rupând-o la fugă îndărăt, în susul dealului. 

«Ce, nu cumvă crezi oare, că dracul nu poate 
fugi și el, ca să-l audă cinevă?», ziseră oamenii. 

Vornicul însă par'că eră pe altă lume, și când 
ajunse acasă, rugă pe oameni să fie buni să ră- 
mână la el în noaptea asta; iar oamenii rămaseră 
foarte bucuroși la cârciumă. | 

76. 

Preoţul vine la han. 

In răstimp, vuetul ăsta în mijlocul nopții deș- 
teptase tot satul. Și la casele preoțești se scu- 
laseră toți, bănuind vr'o nenorocire. Preotul tri- 
mese să întrebe, ce e larma asta; și-i veniră veşti 
spăimântătoare despre grozava întâmplare. Atunci 
preotul socoti că e bine să se folosească de spai-
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ma asta a vornicului, ori cât de neroadă ar fi pricina ei, și purcese așă noaptea la han. | Cât ai bate din palme, se și făcură nevăzute oalele cu vin de pe toate mesele, cum intră pre- otul pe ușă. Țăranii se sculară și ziseră: «Bla- gosloveşte, cinstite părinte !» 
Preotul mulțumi Și zise țăranilor: «E frumos. din partea voastră, că sânteţi așă de săritori, când se întâmplă vr'o nenorocire. Dar ați fi buni să mă. lăsați acum niţel singur cu vornicul?» 
Văranii. E datorința noastră, cinstite părinte. Vă dorim noapte bună! | Preolut. Asemenea, fiilor. Dar o să vă rog, să luați aminte la ce povestiți despre întâmplarea. asta. E totdeauna neplăcut, când se face vorbă. multă despre un lucru și se izvodeşte pe urmă. că nu .erâ nimic adevărat, sau că eră cu totul altcevă. Deocamdată nu știe nimeni ce s'a în-. tâmplat, la dreptul vorbind, și știți prea bine, fi-. ilor, că noaptea amăgește. 

<Aşă e, cinstite părinte!», ziseră țăranii din u-. Șă; iar afară: «Așă-i el totdeauna, un căpiu, și. nu vrea si creadă nimic!». 

77. 

 Mancă de păstor sufletesc, 

Preotul vorbi vornicului cu blândețe: «Vorni- ce, am auzit. că ţi. s'a 'ntâmplat cevă, și am ve-. nit să-ți fiu de ajutor cu: mângâerea mea, cât îmi. stă în putință. Spune-mi drept, ce ți s'a întâm-- plat anume?». | 
Pornicul. Sânt un biet ticălos nefericit! Diavo-- lul împelițat a.vrut să mă îă! Aa Preotul . Cum așă, vornice? In ce: loc ţi s'a în-. tâmplat asta? | i
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Vornicul. Sus pe deal. De 
Preotul. Ai văzut tu într'adevăr pe cinevă? S'a 

năpustit cinevă asupră-ți? 
Vornicul. L-am văzut, l-am văzut cu ochii miei, 

'cum veneă spre mine alergând. Eră un om ne- 
” gru, înalt, și aveă lumină pe cap; m'a fugărit până 

la poalele dealului. 
Preotul. De ce ești sângerat la cap? 
Pornicul. M'am împiedicat și am venit de-a 

bușele, când fugeam la vale. 
Preotul. Va să zică, nu: te-a atins nimeni cu 

mâna, nimeni? 
Vornicul. Nu; însă de văzut, l-am văzut cu o- 

-chii miei. | 
Preotul. Bine, vornice, să trecem mai departe. 

-Nu pot pricepe, ce anume a fost. Fie ce-o fi fost 
însă, tot una e; căci este o viață vecinică, vor- 
nice, unde, de bună seamă, cei fără-de-lege vor 
-cădeă în ghiarele satanei; iar vecinicia aceasta Și 
primejdia de a cădeă după moarte în ghiarele 
-satanei, ce-i drept, ar trebui să te neliniștească 
“și să te îngrijască pe tine, la vârsta ta și la vi- 
aţa ce ai dus-o. 

Pornicul. Ah, părinte, de griji şi neliniște nu 
mai știu ce fac! Pentru Dumnezeu, ce pot face, 
ce cată să fac, spre a mă lepădă iarăși de sa- 
tana? Oare nu sânt de pe-acum cu totul ȘI cu 
totul în puterea lui? 

Preotul. Vornice, nu te mai chinui cu fleacuri 
"băbeşti și cu vorbe neroade. Eşti om .în toată fi- 
rea și în toate: minţile și te găseşti deci cu to- 
tul în puterea ta însă-ţi. Fă ceea ce e drept și 
-ce-ţi spune. cugetul. tău că eşti dator a. face că- 
tre Dumnezeu .și .către oameni; 0 să vezi atunci 
-curând-curând, că diavolul nu are nici o putere 
-asupră-ți. | |
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Vornicul. Ah, părinte, ce pot oare să fac, ce sânt dator să fac, ca să mă învrednicesc iarăși : de harul lui Dumnezeu? 
Preotul. Să te căiești cu tot dinadinsul de gre- șelile tale, să te îndrepți, și să dai îndărăt ave- rea luată cu hapca de la alții. 
Vornicul. Lumea crede că-s bogat, părinte; dar nu sânt, știe unul Dumnezeu! 
Preotul. Asta n'are a face. Stăpânești ps ne- dreptul livedea lui Rudi, iar Wst și Keibacher au pus jurământ strâmb pentru tine. Eu le știu toate, și n'o să mă las, până ce Rudi nu va in- tră iarăși în dreptul său, 
Vornicul. O, părinte! Pentru numele lui Dum- nezeu, aveți milă de mine!. 
Preotul. Cea mai bună milă ce-o poate aveăâ cinevă cu tine e asta: să te-aducă a face ceea ce eşti dator a săvârși către Dumnezeu și către oameni. | _ Vornicul. Fac, fac tot ce vreți, părinte! Preotul. Vrei să-i: dai indărăt lui Rudi livedea? Vornicul. Fie voia lui Dumnezeu! Da, părinte, o dau. . | 
Preotul. Mărturisești dar, că ai pus stăpânire pe ea pe nedrept? | 
Vornicul. In numele lui Dumnezeu! Da, pă- rinte, sânt nevoit-a mărturisi; dar ajung în sapă «de lemn, 'dacă oiu pierde-o. | Preotul. Vornice, e mai bine să cerșești, de cât să ţii. în stăpânirea. ta.pe nedrept averea u- nor sărmani (Vornicul oftează). Dar ce căutai pe mun= te în temeiul nopții? . e ae Vornicul. Pentru Dumnezeu, nu mă întrebă de asta, părinte! Nu. pot, nu pot spune! Aveţi milă de mine; altminteri. sânt pierdut. - *- : Preotul. Nu.e gândul mieu să-ți cer a-mi: des-
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tăinui cevă ce nu ţi-e cu voie. De-o faci.de bu- 

nă-voia ta, atunci te-oiu sfâtui ca un părinte; nu 

vrei,—atunci, pentru Dumnezeu, eu nu te silesc; 

dar să știi că vina ta-e, dacă n'oiu puteă să-ți 

dau sfat, poate tocmai când ai aveă mai multă 

nevoie de el. Insă, de vreme ce eu nu voiu dă 

pe față fără voia ta nimic din cele ce-mi vei 

“spune, nu văd ce câştigi, dacă îmi ascunzi cevă. 

Vornicul. Nu veţi dă în vileag nimic, nimic în 

potriva voinței mele, fie măcar ce-ar fi? 

Preotul. Fireşte că nu, vornice. 

Vornicul. Atunci, facă-se voia lui Dumnezeu; 

o să vă mărturisesc: Vream să strămut o piatră 

de hotar a boierului. . | 
Preotul. Doamne, Dumnezeule! Dar de ce oare 

tocmai boierului, care-i așă de bun la suflet și 
de îndatoritor? 

Vornicul. Ah, vrea să-mi iă ori dreptul de câr- 

ciumă, ori slujba de vornic: asta m'a adus'la ne- 

bunie. 
Preotul. Eşti un om nenorocit, vornice. O fă- 

ceă fără nici un gând rău. Vrea să-ți dea altcevă 

în schimb, dacă ai fi lăsat vornicia de bună voie. 

Vornicul. Adevărat, părinte? 

Preotul. Da, vornice, ţi-o pot spune fără nici 

o îndoială, căci o știu chiar din gura lui. Sâm- 

bătă seara a fost la vânătoare în munte și l-am 

întâlnit pe drumul din spre Reutihof, unde mă 

dusesem la femeea cea bătrână. Atunci. mi-a spus 

anume, că Meier ăl tânăr, pe care vrea să-l pună 

vornic în locul tău; să-ți deă pe fiecare an o sută 

de fiorini ca despăgubire, ca să n'ai a te plânge. 

Vornicul. Ah, Doamne, să fi ştiut asta, părinte, 

n'aş fi căzut în năpastea de-acum! . 

- Preotul. Omul trebue să aibă încredere în Dum- 

nezeu, chiar atunci când nu vede încotro se va a-
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rătă bunătatea lui părintească; și de la un stă- 
pân cum se cade trebue să te-aştepți la bine, 
chiar și atunci când nu vezi încă, cum și încotră 
are de gând a-și dă pe față inima lui cea bună. 
Asta te face să-i rămâi credincios și supus, și 
să găsești atunci inima lui deschisă ori-când spre 
ori-ce milă și spre ori-ce bunețe de părinte. 

Vornicul. Ah, Doamne, ce nenorocit sânt! Să 
fi ştiut măcar pe jumătate din toate astea! 

Preotul. Ce s'a făcut, nu se mai poate des- 
face! Dar ce ai de gând să faci acum, vornice? 

Vornicul.. Nu ştiu,. nu ştiu ce să fac! De-oiu 
mărturisi, s'a.isprăvit cu mine! Ce mă'ndemni să 
fac, părinte? | 

Preotul. Iţi spun încă odată, ce-ţi spuseiu a- 
dineauri. Nu vreau să te silesc la nici o mărtu- 
risire. Ceea ce-ţi spun e -numai un sfat. Dar pă- 
rerea mea este, că drumul cel drept n'a dus pe 
nimeni la pierzanie. Arner e milostiv, iar tu eşti 
vinovat. Fă, cum -te 'ndeamnă inima; eu m'aş 
lăsă însă în seama milii lui. Văd prea bine, că 
pasul e greu; dar e tot așă de greu să ţii as- 

“cunsă de el greșala asta, dacă vrei să ai liniște 
și pace adevărată în sufletul tău. 

Vornicul oftă și nu zise nimic; preotul însă 
urmă, grăind iarăși: «Fă cu Dumnezeu, ce te'n- 
deamnă inima, vornice; eu nu vreau să te silesc 
la nimic; dar cu cât mă gândesc mai mult, cu 
atât imi pare că drumul cel mai bun este să te 
lași în seama îndurării lui Arner; căci trebue să-ți 
mai spun, că nu se poate ca boierul să nu facă: 
cercetare, să afle ce ai căutat tu pe drum lao 
vreme așă de târzie din noapte.: 

Vornicul. Vai de mine, părinte, acuma mi-aduc 
aminte! Am lăsat acolo, la piatra aea, cazmaua și 
lopata și târnăcopul şi ce-o mai fi fost, iar piatra” 

Leonard şi Ghertruda. Sa 13.
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e pe jumătate desgropată; asta poate să deâ totul 

la iveală. Mă cuprinde din pricina cazmalei și a 

târnăcopului o groază și un fior, că-mi vine ne- 

bunie, părinte! | 

„- Preotul. Vornice, dacă te cuprinde pe tine o 

spaimă ca asta din cauza unei păcătoase de caz- 

male și de lopeţi, pe care uşor le-ar putea luă 

şi ascunde cinevă chiar acum, înainte de-a se cră- 

pă de ziuă, ia gândeşte-te, câte sute și mii de 

cazuri şi de întâmplări de-al de-astea o să dea 

peste tine! Și, de dat, or să deă de bună seamă, 

dacă nu mărturisești greșala de acum; iar întâm- 

plările astea îţi vor face din zilele ce mai ai de 

trăit zile de neliniște adâncă și de griji amare și 

necurmate.... Liniște în suflet nu vei găsi, vor- 

nice, dacă nu-ți mărturisești păcatul. 

Vornicul. Şi nici la Dumnezeu nu voiu află în- 

durare, dacă nu spun ce-am făcut? 

Preotul. Când tu însuți cugeţi astfel, vornice, 

şi însuţi te îngrijești şi ai teamă, și totuși taci, 

în potriva glasului cugetului tău, în potriva a ce-ţi 

spune ţie inima că e bine, cum ar puteă fi oare 

cu putință, ca purtarea ta să placă lui Dumne- 

zeu şi să aducă iar asupră-ți mila și îndurarea sa? 

Vornicul. Atunci, trebue dar să mărturisesc? 

Preotul. Dumnezeu fie cu tine cu harul său, 

dacă faci ceea ce-ţi poruncește cugetul tău. 

Vornicul. Am să mărturisesc. 

Auzind acestea, preotul se rugă astfel, de față 

cu el: | 

«Laudă și mulțămire și închinare ție, părinte 

din cer! Întinsu-ai asupră-i mâna ta și părutu-i-a 

lui mânie și groază mâna iubirii și a îndurării 

tale! Însă ea i-a îndemnat inima, să nu. mai fie 

surdă la glasul dreptăţii, cum fost-a până acum 

“atâta amar de vreme. Tu, care ești mângâere și
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milă și îndurare, priimește cu bunătate jertfa măr- 
-turisirii sale și nu întoarce mâna ta de la din- 
sul. Împlinește, Doamne, lucrul milosârdiei tale 
și fă-l să fie iarăși fiul tău, cel iertat de tine! 
Părinte ceresc, viața omului pe pământ e rătă- 
cire şi păcat; drept care tu ești îndurător cu fiii 
oamenilor și le ierți lor călcările de lege şi pă- 
catele lor, când vezi că se îndreaptă. Laudă și 
închinare ţie, părinte ceresc! Întins- -ai mâna ta 
asupră-i, ca el să te caute. Împlini-vei lucrul mi- 
lostivirii tale, iar el te va află, lăudă-va numele 
tău și vesti-va mila ta între frații săi*)». 

Vornicul eră acum înduioșat până în fundul su- 
fletului, și-i dădură lacrimile. 
__«O, Doamne... Părinte, vreau să mărturisesc 
fapta mea și să fac tot ce mi se cere. Vreau să 
aflu linişte pentru sufletul mieu și să capăt mila 
Domnului». 

Preotul mai vorbi niţel cu dinsul, îi spuse cu- 
vinte de mângâere ȘI plecă apoi spre casă. Erau 
aproape ceasurile cinci, când ajunse acasă. Şi de 
sârg se apucă să scrie lui Arner. Scrisoarea scrisă 
ieri și cea de acum glăsuiau astfel: 

78. 

Două scrisori ale preotului către Arner, 
Scrisoarea dintâi. 

Prea nobile și mărite stăpâne, 

Aducătorul acesteia, Hans Wiist, mi-a mărtu- 
visit ieri un lucru care e de așă fel, în cât n'am 
putut face altcum, de cât să-l sfătuesc a se des- 

=). Autorul, vrea să anunțe aici, că are de gând a dă în cu- 

rând şi povestea despre, închisoarea lui Hummel și despre... ca - 
nonul bisericesc orânduit lui. - P. 

Făgăduinţa aceasta o îndeplineşte Pestalozzi, în: partea a doua 
din lucrarea de față. După ce terminase de scris „partea întâie, el
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tăinui Domniei voastre, ca unuia ce-i sânteți ju- 
decător. Anume, €l crede în cugetul său, că ju- 
rământul, pe care el și Keibacher l-au făcut acum 
zece ani în pricina dintre Rudi de pe muchie şi 

„vornic, e neadevărat. E o istârie foarte tristă și 
cu prilejul acesta ies la lumină lucruri foarte gra- 
ve despre răposatul grămătic boieresc și des- 
pre nenorocitul de vicar al răposatului mieu pre- 
mergător, și mă înfior de tot necazul ce va că- 
șună această mărturisire. Pe de altă parte însă 
dau har lui Dumnezeu, că cel mai sărac dintre 

„mulții săraci din poporul mieu, năpăstuitul şi o- 
biditul de Rudi, cu o casă de copii, ar puteă in- 
tră iarăși în dreptul său. Răutatea vornicului, ce 
crește pe fiecare zi, și sfruntarea lui, care nu mai 
cruță acum nici sfintele sărbători, mă fac să cred 
că vremea umilinței sale se apropie. Pentru ne- 
fericitul bietul Wiist rogu-mă smerit și cu stă- 
ruință să aveți toată îndurarea și toată milosti- 
virea, pe care datoriile dreptății le pot îngădui 
inimii iubitoare de oameni a Domniei voastre. 

Nevastă-mea salută respectuos pe nobila voa- 
stră soţie, iar copiii miei pe bunele d-voastră fiice. 
Le trimet mii de mulțămiri pentru răsadele de 
flori, cu care vor împodobi grădina noastră de 
legume. Copiii le vor îngriji cu multă osârdie, 
căci au o plăcere de flori, de nedescris. 

Ingăduiţi, prea nobile și înnălțate stăpâne, să 
mă numesc cu datorită supunere 

Bonnal, în 20 Martie al Domniei voastre 

180. - prea plecat servitor 

Joachim Ernst, paroch. 

socoteă isprăvită povestea aceasta (după cum o spune insuși în 
prefața de la partea a doua). Nota de mai sus arată însă că, cel 
puțin în cursul tipăririi părții întâie, Pestalozzi făurise planul unci 
continuări,—pe care a și dat-o apoi îndată.
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A doua scrisoare. 

Prea nobile și mărite stăpâne, 

De ieri seară, când prin scrisoarea alăturată, 
pe care o şi pecetluisem, vream să vă aduc la 
cunoștință, după cum mă calcă datorința, întâm- 
plarea cu Hans Wiist, pronia cerească a tot câr- 
muitoare a întărit, într'un chip pe care nici acum 
nu-l pot încă pătrunde şi desluși, speranțele și 
dorinţele mele pentru Rudi precum și. prepusu- 
rile mele în privința vornicului. 

Azi noapte se iscă o larmă obștească în tot 
satul, în cât am crezut că s'a întâmplat vr'o ne- 
norocire. Am trimes să văd ce e și am primit 
știrea că diavolul vreă să iă pe vornic, că ace- 
sta strigă de pe deal ca din gură de şarpe «<a- 
jutor!», şi că toți auziseră zornetul cel îngrozi- 
„tor al diavolului, care alergă după vornic. Când 
am. auzit astea, Dumnezeu să mă ierte, nu m'am 

putut ţinea să nu râd din toată inima. Veniră 
însă în urmă din ce în ce mai mulți oameni, în- 
credințându-mă toți că povestirea despre groaz- 
nica întâmplare e aevea şi aducându-mi apoi ves- 
tea, că vornicul s'a și intors acasă însoțit de oa- 
menii care-i alergaseră într'ajutor, dar că a fost 
așă de rău tărbăcit și dichisit de împelițatul de 
satana, în cât de bună seamă că-și va dă sfârșitul. 

Toate astea, știeam eu prea bine că sânt ne- 
rozii; dar ce să faci? Cată să iei lumea așă cum 
e, de vrei să fuci vr'o treabă cu ea, căci de schim- 
bat n'o poți schimbă. 

Mi-am zis: «Fie ce-o fi fost, ori- cum, vornicul ' 
poate e muiat la suflet acum; trebue dar să nu." 
las să treacă clipa asta așă de potrivită», și de 
aceea porniiu în grabi la el. L-am găsit într'o
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stare de plâns. Crede din toate puterile, că dra- 
cul a vrut să-l iă. Am întrebat eu pe unul și pe 
altul, ca să dau cumvă de vr'o urmă a lucrului, 
însă până acum nu pricep nimic din toată isto- 
ria asta. Atâta numai e sigur, că nu l-a atins ni- 
meni și că rana de la cap, ușoară de altminteri, 
vine dintr'o căzătură. Ba încă, diavolul ci-că a con- 
tenit cu zurăitul și cu urlatul său, îndată ce sa 
fost apropiat ceata oamenilor. 

E însă timpul să vin la lucrul cel de căpete- 
nie. Vornicul eră umilit și mi-a mărturisit două 
fapte înfiorătoare, pe care de bună voea lui mi-a 
îngăduit să le destăinuesc Domniei voastre. In- 
tâi, că e adevărat ce mi s'a plâns ieri Hans Wiist, 
anume că el, vornicul, a amăgit pe răposatul bu- 
nicul Domniei voastre în procesul cu Rudi, și li- 
vedea e pe nedreptul în mânile lui. Al doilea, că 
azi noapte a vrut să mute din loc o piatră de 
hotar a Domniei voastre şi se și apucase într'a- 
devăr de treaba astu, când i s'a întâmplat gro- 
zăvia aceea. 

Rog smerit pe Domnia voastră să aibă milă și 
îndurare și de acest nefericit, care, fie numele 
Domnului binecuvântat, pare și el că vrea să se 
întoarcă la umilință și pocăință. 

Deoarece s'a schimbat întru atâta fața lu- 
crurilor de ieri până azi, nu mai mân pe Hans 
Wiist cu scrisoarea sa, ci le trimet pe amândouă 
prin Wilhelm Acbi, și aștept poruncile ce va găsi 
cu cale a-mi trimete Domnia voastră în afacerea 
aceasta, rămânând, cu cea mai înnaltă stimă, 

Bonnal, în 21 Martie al Domniei Voastre 

1780. prea supus servitor 

Ioachim Ernst, paroch.



Darea de seamă a strângătorului de găini. 

XVilhelm Aebi porni grabnic la Arnburg cu scri- 

sorile; însă Christof strângătorul de găini fusese 

la castel înaintea lui şi povestise boierului tot ce 

se întâmplase, din fir în păr. lar boierul, care îl 

ascultase din jețul său, a fost râs cu lacrimi de 

istoria asta, de spaima vornicului și de «Oho! 

Aho! Uu!» ale strângătorului de găini, în cât sa 

fost ținând de pântece cu amândouă mânile. * 

Tereza, soția sa, care eră încă în pat în odaea 

de alături, auzind hohotele de râs și «Oho! Ahol. 

Uu I»-urile lui Christof, strigă: «Ce e asta, Carol? 

Vino 'mnăuntru și spune-mi și mie ce e». 

Boierul zise atunci strângătorului de găini: «Ne- 

__xvastă-mea vrea să afle și dinsa, cum ai făcut tu 

pe dracul; vino 'nnăuntru». Și se duse cu el în 

iatacul soţiei sale. Acolo povesti din nou, cum 

a fugărit pe vornic până jos la poalele dealului, 

cum sătenii alergaseră cu zecile în ajutorul bie- 

tului vornic, cu frigări și ciomege şi cu felinare 

de vânt, şi cum el apoi s'a furișat iar frumuşel 

în codru, la deal. 

Tereza și Carol râseră ca niște copii şi îmbi- 

ară pe strângătorul de găini să bea cât o pofti 

din vinul cel minunat al boierului, care rămăsese 

de ieri acolo). Pe de altă parte însă, Arner îl 

opri de a. suflă cuivă vr'o vorbă de istoria asta. 

In vremea asta numai iată și Wilhelm Aebi cu 

*). «Vai de mine! Ce faci, bărbate? Mărgărită, dă din vinul slu- 

gilor, nu dintr'al nostrul»—-ar fi zis multe cucoane pe care le ştiu cu. 

“Tot lucrul la vremea lui! Când strângătorul de găini aduce nu- . 

mai găini, de ce să-i dai din vinul cel mai bun? Cine să beaa-. 

tunci pe cel mai prost? Însă în anume cazuri cetățeanul poate şi 

chiar trebue să facă ceea ce boierul cu drept cuvânt opreşte slu- 

gilor sale. P.
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scrisorile preotului. Arner le citi și fu înduioșat 
mai ales de povestea lui Hans Waiist. Nebăga- 
rea de seamă a bunicului său și nefericirea lui 
Rudi îl mișcară în adâncul sufletului; dar înțe- 
leapta purtare a preotului îl bucură până'n fun- 
dul inimei. El dădi numaidecât Terezei sale 
scrisorile și zise: «Ce om minunat 'e parochul 
mieu din Bonnal! Mai cu iubire de oameni Și 
mai cu chibzuinţă de cât așă n'ar fi putut lucră!» | 

Tereza citi scrisorile și zise: «E lucru de spai- 
mă cu bietul Wiist! Trebue neapărat să ajuţi pe 
Rudi să-și capete iar dreptul său. Fă-o fâră ză- 
bavă, și dacă vornicul se impotriveşte de a dă 
livedea îndărăt, aruncă-l la gros, să-i putrezească 
oasele. E un tartor, pe care nu se cuvine să-l 
cruți». 

«O să pun să-l spânzure», răspunse Arner. 
«Ah, nu, știu eu că tu nu omori pe nimeni», 

zise Tereza. 
«Crezi, Terezo?», zise Carol surâzând. 
«Da, sânt sigură», răspunse Tereza Și sărută 

pe Carol al ei. - 
«Cred că nu m'ai mai sărută, Terezo, dacă aș 

face una ca asta?», zise Carol. 
lar Tereza râzând: «Cred și eul!» 
Arner plecă în cabinetul său, să răspundă pre- 

otului. 

80. 

Răspunsul boierului către preot, 

Prea cinstite și iubite domnule pastor, 

Intâmplarea cu vornicul mi-a fost adusă la cu- 
„noștință, cu o oră înaintea scrisorii D-tale, de că- 
tre însuși dracul care a gonit la vale pe vornic 
și care drac este iubitul meu strângător de găini
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Christof, pe care d-ta îl cunoşti prea bine. O să-ţi 
povestesc întreaga istorie, care e foarte nostimă, 

chiar astăzi; căci voiu veni la .d-voastră, fiind-că 
vreau să adun obştea satului pentru piatra de ho- 
tar și totdeodată vreau să joc cu țăranii miei, din 
pricina credinţei lor în stafii, o comedie, iar d-ta, 
iubite domnule pastor, va trebui să ai, ca şi mine, 

un rol în această comedie. Cred că n'ai luat parte 
la multe până acum: altminteri, de bună seamă, 
n'ai fi aşă de sfios, poate însă că nici așă de bun 
la sufiet și de mulțămit. 

__ Îţi trimet odată cu asta câteva sticle din vi- 
nul micu cel mai bun, spre salutare și spre mul- 

"ţămire din inimă, că mi-ai ajutat aşă de cinstit şi 
de frumos să repar greșala iubitului mieu bunic. 
Să cinstim deseară împreună câte un pahar din el 
întru amintirea lui. Nu-i așă, iubite domnule pas- 
tor, că el eră un om de treabă în sufletul lui, de 
şi şarlatanii au abuzat aşă de des de încrederea 
sa și de inima lui cea bună? 

Îți mulțămesc, iubite domnule pastor, de os- 
- teneala și de grija d-tale pentru Rudi de pe mu- 

chie. Negreşit, o să-i vin în ajutor. Nu vreau să 
treacă ziua de azi fără a-l face să fie iarăși mul- 
țămit de scumpul mieu bunic și, de-o vreă Dum- 
nezeu, să nu mai fie mâhnit niciodată în viața 
lui, când și-o aduce aminte de dinsul. Mă doare 

“în suflet, că a fost atâta vreme așă de nenoro- 
cit și vreau să îngrijesc, pe ori-ce cale voiu pu- 
teă, ca sărmanul omul acesta să fie răsplătit cu 
bucurie și cu liniște pentru suferințele și neca- 
zurile ce-a îndurat. Sântem datori a îndreptă ne- 
apărat greșalele părinților noștri, pe cât putem . 
şi sântem în stare. O, nu e cu dreptate, dom- 

nule pastor, să se susțină că un judecător nue 

în nici o primejdie nicicând și că nu e dator
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nici o despăgubire niciodată. Ah, Doamne, dom- 

nule pastor, cât de puţin cunoaște oamenii cel 

care nu pricepe, că ori-ce judecător, tocmai din 

cauza primejdiei puterii sale, ar trebui să fie: în- 

demnat şi ţinut a fi nu numai cinstit, ci și cu cea 

mai mare îngrijire și cu încordarea întregei sale 

luări a minte! Dar ce m'apucaiu eu să trăncă- 

nesc în deșert! 
Nevastă-mea și copiii salută călduros pe toţi 

ai d-tale și tzimet ficelor d-tale încă o cutie cu 

răsaduri de flori. Multă sănătate, iubite domnule 

pastor, şi nu vă repeziți acum în toate camerele, 

să deretecați pretutindeni și să fierbeți la cârnaţi 

și la șunce, ca şi când aș intră în casa d-voas- 

tră mort de foame; altfel nu-ți mai calc altădată 

în casă, cu toată dragostea ce o am pentru d-ta. 

Iţi mulțărnesc încă o dată, iubite domnule pas- 

tor, şi sânt cu adevărată afecție 

Arnburg, în 21 Martie al d-tale prieten sincer 
1780. 

Carol Arner 
din Arnheim. 

P. s. Chiar acum îmi spune nevastă-mea, că. 

ar vrea și dinsa să fie de față la comedia cu 
strângătorul de găini. Vă cădem în spinare dar 
cu toții, cu copiii și cu trăsura cea mare. 

SI. 

Un văcar bun la suflet. 

După ce Arner mână pe Wilhelm cu scrisoa- 
rea, se duse la grajd, alese dintre cele cincizeci 
de vaci ale sale una pentru Rudi de pe muchie - 

şi zise văcarului: «Dă vacii ăștia să-mi mănânce 

bine și spune băiatului să o ducă la Bonnal Și să o 

țină în grajdul de la casele preoțești, până vin cu».
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Vâcarul însă răspunse stăpânului său: «Stăpâ- 

ne, eu cată să fac ce-mi porunciți; însă între toate 

aste cincizeci de vaci nu e nici una după cae 

să-mi pară așă de rău. E aşă de tânără încă, așă. 

'de bine făcută şi așă de frumoasă! Ar dă lapte 

tocmai la vremea cea mai nemerită !» | 

. Stăpânul. Eşti un om de treabă, văcare, că-i 

pare rău de junca asta frumoasă; pe mine însă. 

mă bucură, că o nemeriiu pe asta: tocmai pe cea. 

mai frumoasă o căutam și eu. Vreau s'o dau u- 

nui om sărman, văcare. Nu-ţi mai pară rău după 

ea; o să-l bucure și pe el. | o 

Văcarul. Ah, stăpâne, e păcat de văcuța asta! 

La un om sărman 0 să deă 'ndărăt: o'să slă- 

bească şi o să se urâțească. Stăpâne, de-oiu a- 

uzi că duce lipsă, în toate zilele mă reped la 

Bonnal și-i duc sare şi pâne, cât mi-o 'ncăpeă 

în glugă şi prin buzunare. | 

Stăpânul. Bune văcar, omul o să mai capete 

și o livede frumoasă și nutreţ de ajuns pentru 

vacă. d 

Văcarul. Atunci dar, numai de i-ar merge bine, 

dacă tot trebue să se ducă de la noi! 

Stăpânul. Nu fi îngrijat, văcare, o să aibă de 

toate. 

Văcarul dădu nutreţ vacii și oftă singur, că. 

stăpân-su dăruește cea mai frumoasă vacă din 

tot grajdul. Luă și codrul lui de pâne de dimi- 

neață și sare, şi le-dădu «Joianei» și zise apoi 

copilandrului: «la-ţi pe “tine haina cea de sărdă- 

toare și o cămașă curată, piaptănă-te şi curăță-ți 

imineii: trebue să te” duci cu Joiana la Bonnal». 

Și băiatul :făcu după zisa văcarului și se porni . 

cu vaca. | | 

"Arner cugetă acum multă vreme în tăcere și 

adânc la pedeapsa ce vreă a-i dă vornicului. «Pre- . :
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cum'un părinte, când pune la popreală și pedep- 
sește pe fiul său spulberat și rău nărăvit, nu ca- 
ută altcevă de cât binele copilului său; cum îl 
doare în suflet, că se vede silit a-i dă o pedeap- 
să; cum mai bucuros ar fi să-l cruțe și să-l răs- 
plătească cu bine; cât de părintește arată mâh- 
nirea sa în pedeapsa ce o dă și înduioșează i- 
nima copiilor săi mai mult prin iubirea care se 
străvede chiar în mijlocul pedepsei de cât prin 
pedeapsă însă-și,—astfel trebue să pedepsesc», 
cugetă Arner, «dacă vreau ca judecăţile mele să 
fie către supușii miei ca purtarea unui părinte». 

Și purtat de asemenea gânduri luă el hotărâ- 
rea în privința vornicului. In vremea asta soția 
și fiicele sale dedeseră zor cu masa, ca să prân- 
zească mai de vreme ca de obiceiu. 

82. 

Un vizitiu,.căruia îi e drag fiul stăpânului său. 

lar micul Carol, care se dusese gândesc-că de 
peste zece ori la vizitiu, să-l roage a fi gata cu 
trăsura mai curând, dete încă odată fuga la grajd 
înnainte de a se așeză la masă și strigă: «Noi 
am și mâncat, Franz; înhamă caii repede și tra- 
ge trăsura la scară». 

«Spui minciuni, domnișorule; n'ați stat încă 
la masă; auzi, abia acum sună de masă», zise 
Franz. 

Carol. Ce-ai zis, că spun minciuni? Să ştii că - 
asta n'o îngăduiu, Mustăţe ce ești! 

Franz. Stai tu, ștrengarule, să te 'nvăţ eu să 
mă mai faci Mustăţea. Am să m'apuc acum de 
impletit. coadele și coamele la cai și o să le leg 
în păr cordeluțe și trandafiri; asta îmi îă ăl pu- 
țin vreme de-un ceas. Și de-mi mai zici o vorbă



237 

măcar, atunci-ină duc și spun lui papă, că mi 

se pare că roibul are junghiuri la pântece, de se 
scutură așă din cap. Atunci o să las pe roibi la 
grajd, o să iă trăsura a mică, iar tu va să-mi 
rămâi frumușel acasă. 

Carol. Nu, Franz, contenește, rogu-te; lasă'n- 
colo împletitul coadelor şi nu te mai apucă ale 
pune cordeluţe. Eu ţin la tine, Franz, și n'o să-ţi, 
mai zic niciodată Mustăţea. 

Franz. Trebue să mă săruți, Carol, pe mus- 
tață să mă săruți; altminteri pun panglicele și 
nu înham pe roibi. 

Carol. Nu face una ca asta, Franz, zău, n'o face! 
- Franz. De ce-mi zici «Mustăţeo»? Trebue să 

mă săruți, altminteri m'apuc de împletit pangli- 
cele și nu pun pe roibi la trăsură. 

Carol. Bine, dacă trebue! Dar atunci găteşti 
trăsura cât mai repede, nu-i așă? 

Franz lăsă țesala jos, luă în brațe pe tânărul 
cocon, iar acesta il sărută. Franz îl strânse la 
piept cu iubire și zise: «Așă te vreau, micuţu- 
le»; apoi dete:zor cu trăsura şi în curândă vre- 
me trase la scară.: 

Arner cu soția și copiii se urcară în trăsură, 
iar Carol rugă pe tată-su: «Imi dae voe, papă, 
să stau pe capră lângă Franz? In trăsură e așă 
de strimt și de cald!» «Fiel!», zise Arner şi stri- 
gă lui Franz: «Ai grijă de el!» 

83... 

Un nemeş la lucrătorii săi, 

Franz mână bine cu roibii lui cei inimoși “şi 
ajunse numaidecât pe șesul de lângă Bonnal, 
unde oamenii scoteau piatră. Arner se dădu jos 
să-i vadă cum lucrează; și găsi pe toţi lucrăto-
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rii, cineși la locul cuvenit și cu destule pietre 
strânse laolaltă, pentru vremea cât lucraseră. Ar- 
-ner lăudă chibzuința și buna rânduială în munca 
lor, și din vorba sa pricepură și cei mai puţini la 
minte, că nu i-ar fi scăpat din vedere, dacă un lu- 
-cru n'ar fi fost în regulă, să fi fost cât de mic, sau 
dacă ar fi fost pus numai ca să înșele ochii. Asta 
bucură pe Leonard; căci își zise: «Vede acum 
fie-cine, că nu e în firea mea să îngăduiu neorându- 

ială și destrămare». Arner mai întrebă pe meșter, 
«care e Rudi de pe muchie. Și chiar în clipa când 
zidarul i-l arătă, Rudi cel palid la față şi slab ca 

-o arătare rostogoleă cu pârghia o piatră foarte 
mare, din cuibarul ei. Arner strigă repede: «Nu 
vă umeriți așă, oamenilor, și luaţi seama să nu 

se nenorocească vre-unul!». După aceea porunci 
meșterului să le deă la cină câte-un pahar de vin 
:și porni mai departe spre Bonnal. 

S4. 

„Un boier şi un preot, care au amândoi o  iniraă de o 
potrivă de bună, se întâlnesc. 

_Arner văz de departe pe bunul preot, care 
îi eşeă întru întâmpinare; alergă repede spre din- 
sul şi-i strigă: «N'ar fi trebuit să te mai oste- 
neşti pe o vreme ca asta; nu e cu drept, după 
toate celelalte osteneli câte le ai d-ta», și se 
-duse apoi cu dinsul în cămara sa și-i povesti pre 
amăruntul toată comedia cu strângătorul .de gă- 
ini; după aceea grăi: «Am cam multe treburi, 
“domnule pastor, și -vreau să le isprăvesc. repede, 
ca să putem stă apoi de vorbă împreună câtevă 
“ceasuri, în toată voia». Trimise apoi la Meier cel 
st ânăr să-i spună să vină și zise atunci către pre-
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ot: «Înnainte de toate o să mân să pună pece- 

ţiile pe socotelile și pe condicele vornicului; căci 

vreau să știu cu cine e în socoteli și să-l pun 

să le răfuiască în fața mea cu fie-care». 

_. Preotul. Printrasta veţi cunoaște mai de a- 

proape pe o bună parte din supușii d-voastră, 

luminate stăpâne. i . a 

Boierul. Şi trag nădejde că voiu găsi și mij- 

locul de a pune un capătla multe încurcături de 

gospodărie din satul acesta, de-oiu puteă, cu pri- 

lejul ăsta, a face pe fie-care să vadă răspicat și 

lămurit, cum se prăpădeşte de-a pururea rostul 

unui gospodar, când se leagă măcar cu un cră- 

ițar cu cămătari de-al de-ăştia, cum e vornicul. Mie 

îmi pare, domnule pastor, că legile țării noastre 

fac prea puţin spre curmarea acestei dărăpănări 

a poporului. | 

Preotul. Nici o lege nu poate asta, luminate 

stăpâne; o poate face însă inima de părinte a 

unui proprietar. 

„85. 

Inima, boierului faţă cu vinovatul său vornic. 

Nu trecu mult şi numai iată și Meier cel tâ- 

năr; cum îl văză, boierul îi zise: «Ascultă, Mei- 

er, au ajuns lucrurile cu vornicul. așă, în cât tre- 

bue să-l scot din vornicie; însă ori-cât de greu 

a greșit, mă simt totuși îndemnat de mai multe 

cuvinte să-i mai las cevă din veniturile slujbei 

sale, cât timp va fi în viață. Tu eşti om cu dare- 

_ de-mână, Meier, şi cred că, fâcându-te pe tine 

vornic, vei primi bucuros să dai bătrânului ăs-. 

tuia o sută de zloți pe fie-care an din venitul 

vorniciei».



240 

Meier. Dacă mă găsiți destoinic pentru slujba 
asta, mărite stăpâne, o să mă îndreptez și aici, 
ca în toate celelalte, după poruncile Luminării 
voastrc, 

Boierul. Bine, Meier; vino atunci mâne dimi- 
neață la mine la Arnburg; o să regulăm atunci 
toată afacerea asta. Acum te-am chiemat numai 
ca să-ți spun să te duci împreună cu grămăti- 
cul mieu și cu juratul Aebi să pecetluiți toate 
hârtiile și toate socotelile lui Hummel. Să fiți cu 
mare luare aminte, să nu deă nimic la o parte 
din toate hârtiile și socotelile acelea. 

Meier şi grămăticul boieresc plecară, luară în 
drum şi pe judele Aebi cu dinșii și puseră pe- 
ceții pe hârtiile vornicului. | 

Vorniceasa dete să se ducă cu un burete ud 
spre tabla plină de însemnări cu tibișirul; însă 
Meier prinse de veste, o împiedică de a șterge 
cevă și puse numai de cât un om de luă izvod - 
de pe ce eră scris pe tablă. | 

Şi mirarea lui Meier, a grămăticuluii și a jude- 
lui Aebi nu fu proastă, când găsiră pe tablă: 
«Sâmbătă, la 18 ale lunei, lui Iosif al lui Leo- 
nard trei taleri în mână».— «Pentru ce asta? în- 
trebă Meier, grămăticul şi Aebi pe vornic și pe 
vorniceasă; ei însă nu vrură a le spune. lar când 
sosiră la casele preoțești cu izvodul scriselor de 
pe tablă îl prinse mirarea și pe boier de acești 
trei taleri și-i întrebă: «Știţi oare, pentru ce i 
i-a dat?» - 

«N'a vrut nici unul din ei să scoată un cu- 
vânt, când i-am întrebat», răspunseră oamenii. 

«la să vedem ce s'ascunde subt asta», zise bo- 
ierul. «Dacă daţi de Flink și de temnicer, spu- 
neți-le să ridice pe vornic și pe Hans “Wiist şi 
să-i aducă încoace,
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86. 

Preotul arată încă odată inima lui cea bună. 

Preotul cel bun la suflet, cum auzi vorbele a- 

cestea, făcu ce făcii și se strecură pe nebăgate 
de seamă dintre oaspeţii săi, alergă la han și zise 
vornicului: «Pentru Dumnezeu, ce e cu cei trei 
taleri ai lui losif? Te nenorocești îndoit, dacă nu - 
spui; boierul e foc». 

Atunci vornicul mărturisi preotului cu lacrimi- 
le'n ochi, cum stă lucrul cu Iosif și cu banii a- 
ceia. lar preotul alergă îndărăt la Arner și-i spu- 
se tot, și mai vârtos cu câtă mustrare de cuget 
a făcut vornicul mărturisirea. Rugă din nou pe 
boier să fie milostiv și îndurător cu bietul om. 

«N'aveă teamă, domnule pastor. O să vezi d-ta 
singur, cât de milos și de omenește mă port», 
zise - Arner. 

Trimise apoi să ridice pe Iosif de la lucru și 
șă-l aducă legat, odată cu Wiist și cu vornicul. 

Vornicul tremură ca: frunza de plop; Whiist 
păreă adâncit în sine insuși într'o .întristare tă- 
cută și așteptând cu răbdare ori-ce. Iosif insă eră 
scrâșnind din dinți și aruncă vornicului vorbele: 
«Numai tu eşti de vină la toate astea, tâlhare!» 

Arner dădu poruncă să fie aduși arestaţii u- 
nul câte unul în cămara de jos a caselor preo- 
țești, unde îi luă la cercetare, fiind de față și Mei- 
er cu Aebi și cu vătășelul. Și după ce grămă- 
ticul așternu pe hârtie arătările lor, vorbă cu vor- 
bă, și li le citi apoi de-a capul, iar ei stăruiră în- 
tr'insele și le intâriră de iznoavă, îi porni pe toți. 
la teiul din piața satului şi dădu poruncă să sune 
clopotele de adunarea. obștei“). 

*). Chiemarea obştei la adunare prin sunarea clopotelor e da- 

Leonard şi Ghertruda, ” . 16.
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Despre voie bună şi despre stafii. 

Innainte de asta boierul se urcă pentru câtevă 
minute în cămara preotului și zise: «Eu o să mai 
iau un pahar, domnule pastor; căci vreau să fiu 
cu voie bună la sobor. Așă cată să fii, când vrei 
să domirești pe oameni de cevâ». 

«Cu adevărat așâ», zise preotul. 
lar boierul îl sili să bea şi el încă un pahar 

cu dinsul și zise: «Ei, domnule pastor, de-ar în- 
văță odată și fețele bisericești să umble cu lu- 
mea. fără ocoliri şi fără nici o ceremonie! Cum 

te văd oamenii, că ești voios cu dinșii, că nu te 
ţii mare, că eşti cu inima deschisă, le-ai și câș- 
tigat inima pe jumătate, dintr'o dată». - 

« Ah, cocoane», zise preotul, «tocmai asta am vrea 

Și noi: să spunem verde omului ce credem, să fim 
cu voie bună, prietenoși și apropiați de oameni; 
dar multe și multe ne împiedică de a fi astfel!» 

Boierul. La slujba d-voastră, domnule pastor, 
asta este o nenorocire care izbește departe. 

Preotul. Ai deplină dreptate, cocoane. Așă 
ar fi cu cale: nimănui să-i fie cu putință a se 
purtă cu lumea. mai în -voie, mai prietenos şi 
mai pe față de cât preoților. Preoții ar trebui 

tină străvechie germană, care şi astăzi mai dăinueşte încă în u- 
nele ţinuturi “ale Germaniei. La noi de asemenea, când e vorba 
să se chicme tot satul pentru vr'o primejdie mare ce vine asu- 
pra tuturor (foc, apă...), ori pentru vr'o hotărâre grabnică (răscoală, 
bunioară), alcargă unul la biserică, de sună clopotele. —Obiceiul 
de a țineă adunări sub cerul liber, subt un fiu (pomul cel mai 
iubit al Germanilor) se trage din vremile străhune ale Germanilor 
și tocmai la Germanii din Elveţia s'a păstrat mai târziu de cât 
în toate celelalte părţi. Vezi şi pag. 11: când Ghertruda se duce 
la Arner, îl găseşte şezând sub; teiul de la poarta castelului. 

La noi, marele nostru poct Eminescu are o deosebită iubire 
pentru acest arbore: . 

De-asupră-mi teiul sfânt 
Să-şi scuture creanga... .
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să fie oamenii norodului și să fie educați spre 
asta: să fie'n stare a citi în ochii oamenilor, ce 
trebue să vorbească şi ce să tacă, și când să o facă. 
Vorbele lor ar trebui să le cruțe ca aurul și să le 
arunce ca pleava, tot aşa de ușor, tot așă de 
nemerit, și tot cu atâta iubire de oameni ca și 
Învățătorul lor; însă, din păcate, ei se formează 
la alte școale și cată să avem răbdare, boierule. În 
toate clasele sociale sânt încă tot felul de piedici 
pentru aceă minunată simplitate în vorbă și în 
faptă, pentru drumul drept al firii. 

Doierul. Așă e; în toate treptele se depărtează 
lumea din ce în ce mai mult de ceea ce artre- 
bui să fic cu adevărat la locul unde se află. ști ne- 
voit de-atâtea ori a-ți pierde o grămadă de vreme 
cu ceremonii şi cu comedii, vreme în care ar trebui 

să-ți îndeplinești datorii de seamă'ale dregătoriei 
sau ale rangului tău; și puțini sânt oamenii aceia 
care, sub povara formulelor de etichetă și a pedan- 
teriilor, să păstreze încă sentimentul îndatoririlor 
lor și ființa lăuntrică a menirii lor așă de curate, 
cum ai izbutit a le păstră d-ta, iubite domnule pas- 
tor. Ci alături de d-ta e pentru mine o nespusă bu- 
curie a îndeplini înnalta menire a sarcinei mele de 
pârinte al sătenilor. Și cu năzuesc de asemenea a 
îndeplini cu inimă curată această chiemare, şi din 
toate ceremoniile și păpuşeriile ce se joacă! n lume 
sânt hotărit a face, ca şi d-ta, numai ce trebue. 

Preotul. Na faceţi să mă rușinez, cocoane, 
/loieru?. Cele ce-ţi spun, le și simt. Dar o să 

tragă clopotele îndată. Aștept cu mare nerăb- 
dare comedia de la soborul obştii. De data asta 
gândesc că o să le scot din capo bună parte 
din credințele lor cele deşarte. 

Preotul. Să deă Dumnezeu să izbândiți. Cre- 
„dinţele acestea deșarte stan pururea multe și cu
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tărie în calea ori-cărui bine, ce vrei a-l face oa= 
menilor. 

Boierul. O simt şi eu în sarcinele mele, cât 
de des și cât de mult îi prostesc pe țăranii noş- 
tri eresurile lor, cât îi fac de sfiicioși și cât. îi ză- 
păcesc în afacerile lor. 

Preoiul. Ele dau minţii omului o croială pie- 
zișă, care strâmbează tot ce face el, tot ce vor- 
bește și tot ce judecă; şi, ceea ce e cu mult ma: 
de căpetenie incă, eresurile astea strică sufletul 
omului și-i dau un fel de asprime'de om înfumu- 
rat și necioplit. 

Boierul. Da, domnule pastor, trebue să ne si- 
lim necurmat a deosebi bine simplitatea cea cu- 
rată a naturii de prostia cea oarbă a eresurilor. 

Preotul. Aveţi deplină dreptate, cocoane. Sim- 
plitatea cea neprihănită a naturii e primitoare de 
ori-ce întipărire a adevărului și a virtuții; e ca 
o tablă nescrisă. Prostia cresului însă e ca me- 
talul cel turnat, care nu mai e destoinic spre vre-o 
întipărire nouă de cât numai prin foc şi pară.— 

Și acum, cocoane, fiindcă aduset vorba despre 
. această deosebire, aşă de însemnată pentru mine 

la slujba mea, aș vrea să mai îndrug vr'o două 
vorbe despre asta. 

Boierul. Te rog foarte mult, domnule pastor; 
lucrul este tot așă de însemnat și pentru mine. 

Preotul. Omul în simplitatea cea neprihănită a 
firii sale știe puține; însă ştiinţa sa e cu şir, lu- 
area sa a minte e îndreptată nepărăsit și cu toată 
puterea asupra a ce poate pricepe el și-i e de 
bună treabă. El nu pune nici un preț pe o şti- 
ință pe care n'o pricepe și care nu- i trebue. Pros- 
tia credinței celei deşarte n'are însă nici o rân- 
duială în ştiinţa sa. Se laudă că știe ceea ce nici 
știe, nici pricepe; se încumetează a socoti că ne-
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orândauiala științei sale e crânduială dumnezeea- 
scă, și că lucoarea trecătoare a băşicei sale de 
spumă e înțelepciune și lumină dumnezeească. 
Simplitatea și nevinovăția naturii se slujesc de 
toate simțurile, nu judecă pripit, cercetează toate 

în tihnă și cu chibzuinţă, îngădue păreri protiv- 
nice, poartă grijă și se luptă pentru nevoi ade- 
vărate, iar nu pentru închipuiri deșarte, și pur- 
ced în viață fără sgomot, cu blândețe, și pline 
de iubire. Credința cea deșartă însă pune în cum- 
pănă părerea sa în potriva simțurilor sale și în 
potriva simțurilor tuturor oamenilor. Ea găsește 
liniște doar în biruința înfumurării sale și cu a- 
ceasta izbește în alții fără milă, sălbatec şi cum- 
plit, în tot cursul vieţii. sale; Pe omul rămas în 
simplitatea lui curată îl cârmuesc, de o parte i- 
nima lui cea neatinsă, în seama căreia se poate 
lăsă cu încredere .ori-când, de alta simțurile sale, 
pe care le întrebuințează in toată liniștea. Pe cel 
cuprins de eres il cârmuește însă închipuirea sa, 
căreia îi jertfeşte inima sa, simțurile sale și ade- 
sea încă și pe Dumnezeu, patria, aproapele și 
chiar pe sine însuși. 

Boierul. Asta o arată istoria pe toate pagirele 
sale, Și chiar o fârâmă de experiență și de cu- 
noștință de lume încredințează pe ori-cine, că 
înăsprirea inimei și eresul merg pururea nedes- 
părțite și nu aduc cu sine nimic altcevă fără nu- 
mai urmări dăunătoare și amarnice. 

Preotul. Această deosebire de căpetenie din- 
tre simplitatea unei firi nedesvoltate dar bune și 
-prostia omului plin de eres învederează, cocoane, 

că mijlocul. cel mai bun de a luptă în potriva e-- 
resurilor e. acesta: A întemeiă învățătura adevă- 
rului în educarea poporului pe sentimentul cu-. 
rat al nevinovăției și al iubirii celei bune și blân-
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de, și a indreptă puterea lor de luare a minte spre 
lucruri ce le sânt a mână, care interesează pe om 
la indeletnicirile lui de toată ziua. 

Boierul. Te înțeleg, domnule pastor, și găsesc 
și eu, ca și d-ta, că printr'aceasta eresurile şi pre- 
judecăţile ar pierde tăria lor, puterea lor de stri- 
căciune lăuntrică, potrivirea lor cu patimile și cu 
poftele unui suflet rău; şi ar mai scăpă bieţii oa- 
meni de atâtea griji fără temeiu ale unor închipuiri 
neroade fâurite de o minte ce scociorăște în de- 
șert. Şi atunci restul prejudecăţilor şi al eresurilor 
ar rămâneă numai vorbe goale şi umbre fără otravă 
lăuntrică și ar cădeă de la sine. 

Preotul. Aşă'văd şi eu lucrurile, cocoane. 7e- 
meliile învățământului poporului Irebue să fie rân- 
duiala în toate, bucruri apropiate de el, și des- 
voltarea blândă a pornirilor de cinste şi omenie, 
fiindcă acestea sânt fără doar' şi poate temeliile 
adevăratei înțelepciuni omeneşti. O luare a minte 
mare pentru păreri şi pentru lucruri depărtate şi 
una mică pentru datorie şi faptă și pentru lucruri 
a mână, asta e o neorânduială în ființa minţii o- 
menești. Ea sădește neștiință în afacerile noas- 
tre cele mai de seamă şi alergare prostească după 
lucruri și cunoştinţe care nu ne privesc câtuşi de 
puțin. lar ori-ce închipuire deșartă şi ori-ce se- 
meție are ca urmare firească bădărănie și împie- 
trire a inimei; de acesa dar izvorul veninului lă- 

untric al eresului și al prejudecăţilor trebue câ- 
utat de bună seamă într'aceasta, că în învățătura 
ce dăm poporului zz-î îndreplâm luarea a minte 
neclintit și cu stăruinfă asupra acelor lucruri care îl 

interesează de aproape şi sânul hotărâtoare în starea 
în care se găsește. și care îi îndeamnă inima în 
toate împrejurările spre umanitate curată și blân- 
dă. De am face asta cu tot dinadinsul şi fără de
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preget, după cum îl îndopăm acum cu tot dina- 
dinsul şi fără de preget numai cu simple păreri, 
atunci am surpă eresul din rădăcină și i-am ră- 
pi toată puterea. Insă eu simt pe zi ce trece, cât 
de îndărăt sântem încă în această lucrare! 

Boierul. După cum pui lucrurile în cumpănă 
cu una sau cu alta, totul în lume e adevărat ori 
neadevărat. Au fost timpuri cu mult mai vârvare, 
timpuri în care trebueai ori să crezi în stafii ori : 
să fii un eretic; timpuri în care femei bătrâne; 
pe o simplă bănuială, ori pe o pâră de oameni 
răi, erau supuse la schingiuiri, ca să spună ce legă- 
turi au avut cu necuratul, și în care erai amenin- 

țat să-ți pierzi drepturile şi scaunul de judecător. 
Preotii. Astea, slavă Domnului, au trecut; însă 

tot au mai rămas destule din vremea vechie. - 
Boierul. Să nu desnădăjduim, domnule pastor. 

Din capiștea eresului cade piatră după piatră; nu- 
mai de ar clădi oamenii tot cu atâta râvnă la tem- 
plul lui Dumnezeu, cum dărâmă la templul eresului. 

Preotul. Tocmai aici e buba și tocmai aici îmi 
scade sau imi piere de tot bucuria la lupta îm- 
potriva eresului, fiindcă văd că toți oamenii ăștia 
m'au nici o grijă de a păstră în lume legea lui 
Dumnezeu în toată puterea și tăria ei. 

Boierul. Așă e; însă, în toate prefacerile cele. 
mari oamesii vor la început să ardă și moara, 
ca 'să scape de șoareci. A fost cu dreptate să . 
se curățe casa Domnului; dar am început să sim- 
țim chiar de pe-acum, că în râvna noastră prea 
mare am dărâmat și zidurile templului și va să ne 
întoarcem îndărăt să le ridicăm iarăși. 

Preotul. Nădăjduesc cu Dumnezeu și văd cu . 
ochii miei că lumea începe a simți, că necre- 
dința în Dumnezeu ce s'a răspândit între oa- 
meni surpă de-a pururi fericirea omenească.
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Boierul. E însă vremea să mergem la aduna- 
re și vreau să pornesc chiar astăzi năvala în po- 
triva ercsului și să izbesc capiștea stafiilor din 
Bonnal. 

Preotul. Să deă Dumnezeu să izbutiți! Eu cu 
izbirile. și cu predicele mele în potriva ei n'am 
prea făcut mare ispravă pân'acum. 

Boierul. Eu n'o să încerc cu vorbe, domnule 
pastor. Strângătorul mieu de găini, cu felinarul, 
cu sapa şi cu târnăcopul lui, mă va scuti de vor- 
bire de prisos. 

Preotul. Cred prea bine, că acela o să facă 
treaba minunat; căci, nu mai rămâne îndoială, că 
dacă știi să te:'foloseşti cum trebue de aseme- 
nea întâmplări, atunci dobândeşti printr'asta în- 
tr'o clipă mai mult de cât ai dobândi într'o ju- 
mătate de veac prin toată măiestria celor mai 
iscusiți meșteri la cuvânt. 

ss. 

Despre stafii, pe o altă foaie, 

În vremea asta mai toți țăranii se strânseseră în 
piața satului. Intâmplarea de ieri și zvonul des- 

„pre punerea la popreală a celor trei eră pricina 
carc-i mânase într'acolo cu grămada. Arătarea 
cea înfricoșată a diavolului îi sguduise până'n fun- 
dul sufletului şi, cât s'a fost luminat de ziuă, s'au 
și fost strâns la sfat să vadă ce e de făcut cu 
lucrul ăsta, și hotărâseră a nu mai îngădui ca 
preotul să deă învățătură și să predice ca un ne- 
credincios, luându-i în bătaie de joc cu stafiile. 
Se sfâtuiseră între ci să se îndrepte 'la veghie- 
torul legii Hartknopf, cu rugămintea de a țineă 
cuvânt la obște în privința asta. Meier cel tânăr
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se împotrivi însă și zise: «Eu nu nu vreau ca un 
cărpănos și un câinos ca ăla, care își lasă copiii 
muritori de foame şi care linge talerele pretutin- 
deni, să fie ales a vorbi in numele nostru și pen- 
tru credința: noastră. E o ocară vecinică pentru 
noi, să luăm vorbă cu o caiafă ca el». 

Țăranii răspunseră: «Ştim prea bine, câ e un 
fățarnic şi un sgârcit care-și mănâncă de subt 
unghie. Mai știm și aceea, că slujnica lui e o pă- 
cătoasă, ca și el, și că trăiesc împreună. E ade- 
vărat, că nici unul dintre noi toți nu minte așă 
de nerușinat ca el, nu cotropește ca el cu plu- 
gul din pământul vecinului, și nu curăță ca el la 
seceriș amândouă laturile răzorului; însă ştii bine, 
că nici unul dintre noi nu e în stare a vorbi cu 
un preot, sau a ținea cuvânt într'o pricină du- 
hovnicească, ca el. Dacă știi tu vreunul, care să 
poată face astea măcar pe jumătate ca el, și să-i 
fie cu voie, atunci noi n'avem nimic de zis». Insă 
Meier nu ştieă pe nimeni. 

Atunci oamenii luară vorbă 'cu veghietorul le- 
gii şi ziseră: «Hartknopf, tu eşti omul în stare a 
dă răspunsuri unui preot, ca nimeni altul dintre 
noi. La soborul ce l-o ținea azi boierul, tu cată 
să te arăţi cu pâră în potriva preotului pentru 
necredința lui, şi să ceri v zi de post și rugă- 
ciune pentru arătarea aevea a satanei». Insă to- 
tuși nu luară înțelegere cu el în vileag, ci nu- 
mai fruntașii satului puseră pricina la cale; căci 
preotul aveă mulți prieteni printre cei săraci; ci 
cu atât mai mult nu-l puteau suferi țăranii mai 
chiaburi, mai vârtos de când le spusese hotărât 
într'o predică, că nu e cu dreptul să se impo-. 
trivească la împărțeala unui păcătos de islaz, pe 
care o zoreă boierul pentru binele sărăcimii. lar 

„veghietorul legii Hartknopf primi însărcinarea. și
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să-mi pregătesc cuvântarea». Și despărțindu-se de 
țărani, se porni spre casă și se pregăti pentru 
cuvântare, de dimineață până spre seară, când 
sună de adunare. 

Când s'au fost strâns acum laolaltă mai toți cei 
ce făcuseră tainicul legământ, i-a fost prinzând mi- 
rârea, de ce n'o fi venind Hartknopf și n'au fost 
știind pricina. Atunci Nickel Spitz le zise: «As- 
cultați-mă pe mine: pricina nu e a'ta, de cât că 
așteaptă să vă duceți să-l luaţi». «Ce-i de fă- 
cut?», ziseră țăranii. «Trebue să ne supunem gu- 

„ gumanului, că altminteri nu vine!» Și trimeseră 
trei jurați să-l:aducă. Aceștia se și întoarseră nu- 
maidecât cu el, iar veghietorul legii salută pe 
țărani așă de solemn, par c'ar fi fost popă, şi 
spuse tainic și plin de grijă mai marilor satului și 
celor legați prin jurământ, care se adunaseră în 
juru-i, că și-a gătit cuvântarea. 

Pe când se petreceau acestea, Arner se înţe- 
lese cu strângătorul de găini, ca atunci când o 
scoate din buzunar o naframă albă, asta să fie 
semnul ca el să iasă la arătare și să înceapă a 
spune și a face în fața obștei tot ce trebuiă, 
cum le fusese vorba. Apoi purcese cu preotul şi 
cu grămăticul la soborul obștei. 

Toată lumea se sculă în picioare şi salută pe 
măritul stăpân și pe cinstitul părinte. Arner le 
mulțămi cu bunătate părintească şi zise țărani- 
lor să se așeze pe lavițe, ca să meargă totul cu 
bună rânduială. 

Tereza însă și cu doamna preoteasa și toți 
copiii lor precum şi slugile de la castel și de la 
casa preoțească steteau în curtea bisericei, de 
unde poți vedeă ca'n palmă în piața satului. 

Arner trimese de aduse unul câte unul pe cei
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nov în fața obștei spusele şi mărturisirile lor. lar 
după ce întăriră în faţa soborului cele citite, po- 
runci vornicului să asculte în genuchie hotărârea 
de judecată şi ii grăi apoi astfel: 

89. 

O hotărire Ge judecață, 

«Om nenorocit, 

Mă doare în suflet “să las asupră-ți, la bătrâ- 
neţele' tale, pedepsele ce trebue să cadă asupra 
unor nelegiuiri ca cele săvârșite de tine. Ţi se 
cuvine moartea, nu fiindcă livedea lui Rudi de 
pe muchie sau piatra mea de hotar ar prețui cât 
o viață de om; ci fiindcă fapte săvârșite prin ju- 
răminte mincinoase şi o viață de jefuitor fără ru- 
şine pot aduce peste o țară nenorociri și primej- 
dii fără margini. Omul care jură strâmb și cel 
care cotropeşte dreptul altuia ajung ucigași, când 
le vine la îndemână, şi sânt chiar ucigași în multe 
chipuri, prin urmările ce aduc încurcăturile, pre- 
pusurile, jalea și ticăloşia pricinuite prin faptele 
lor. - 

De aceca ţi se cuvine moartea. Fiindcă însă 
eşti om bătrân și fiindcă o parte din nelegiuirile 
tale le-ai săvârșit în potriva mea personal, îți dă- 
ruesc viața.. Pedeapsa ta însă e aceasta: 

__ Chiar astăzi, însoţit de toți juraţii satului şi de 
ori-cine-ar mai vreă să meargă, vei fi dus în lan- 
țuri la piatra mea de hotar, ca să pui iarăşi to- 
tul în starea de mai nainte. După aceasta vei fi 
adus la închisoarea satului, aici în Bonnal. Acolo 
domnul pastor, în timp de patrusprezece zile în-
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cheiate, va cere de la tine intreaga istorie a vi- 
eții tale, ca să putem vedeă lămurit, de unde a- 
nunie și-au luat izvorul netemerea aceasta de Dum- 
nezeu şi înrăutățirea asta a inimei tale. lar eu 
însumi luă-voiu toate măsurile cuvenite, spre a dă 
de urma pricinelor care te-au ispitit să ajungi la 
atâta nelegiuire și care ar puteă aduce și peal- 
ţii dintre supușii miei într'o asemenea nenorocire. 
„De Duminecă în două săptămâni domnul pas- 
tor, întemeiat pe propriile tale mărturisiri, va arătă 
cu deamănuntul în fața obștii întregi istoria vi- 
eţii tale, a neorânduelii din gospodăria ta, a ne- 
milostivirii taie, a răsucirii tuturor jurămintelor 
și tuturor datoriilor, şi a felului minunat cum știi 
tu purtă socotelile cu cei săraci și cu cei avuţi*). 
ȘI voiu fi şi eu de față si voiu luă împreună cu 
părintele toate măsurile trebuitoare, câte-mi vor 
stă în putinţă, spre a feri în viitor pe supușii miei 
de asemenea primejdii şi a le veni cu sfat şi a- 
jutor în potriva izvoarelor și a pricinelor de că- 
petenie ale sărăciei și nemerniciei de tot telul din 
satul acesta. 

Aș fi vrut bucuros să te slobod cu atâta, ŞI 
dacă supușii miti ar fi destul de omenoși și de 
bins crescuţi, ca să urmeze adevărului Și învă- 
țăturilor ce privesc mânturirea lor pe lumea a- 
ceasta și pe ceailaltă, nuraai de dragul lor inșele. 
iar nu de ticăloasa frică de pedepse vârvare, 
cumplite și desgustătoare, — atunci într'adevăr 
ți-aș dă drumul numai cu atâta. Insă când se 
găsesc încă printre noi atâția oameni cruzi, ne- 
înfrânați și rău nărăviţi, e de nevoie ca Pentru 
aceșiia să mai adaog: «Mâne te va duce gâdele 
sub furcile Bonnalului, îţi va ridică mâna dreaptă 
şi ţi-o va legă de un stâlp Și-ți va văpsi cele trei 

*) Vezi partea a II-a, cap. 70.
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degete d'intâi cu văpseă neagră care nu mai ese. 
Vreau însă cu tot dinadinsul, ca nimeni să nu-ți 
amărască, în potriva voinţei mele, cu batjocură, 
au cu râs, au'cu vreo altă ocară, acest ceas de 

suferință, ci toată lumea să steă a privi în tă- 
cere și cu capul descoperit, fâră huet și fără 
vorbă». 

Pe Hans Wiist apoi îl osândi la închisoare de 
opt zile, iar pe Iosif, ca strein, puse să-l scoată 
îndată din hotarele ținutului său și-l opri de a 
mai munci şi a mai câlcă vreodată pe pămân- 
turile.sale, sub pedeapsă de a fi închis în temniţă. 

In vremea aceea, Hans Renold, cumâtrul pre- 
otului, îi aduse la știință, pre sub cumpăt, cele 
ce au de gând țăranii și cu veghietorul legii, zi- 
cându-i că o să izbească negreșit într'însul din 
pricina necredinței sale. Preotul mulțămi lui Re- 
nold și-i spuse surâzând să n'aibă nici o teamă, 
că lucrurile n'or să se petreacă așă de rău. 

«Asta se potrivește de minune», zise boierul, 
pe care-l înștiințase preotul, «dacă ei înși-și vor 
să înceapă jocul!» Şi când ziceă el acestea, nu- 
mai iată veghietorul legii, că se scoală în picioare 
şi, luând vorba, grăi: 

90. 

Cuvântarea lui Hartknopf, veghietorul legii. 

«Luminate stăpâne, 

Imi îngăduiţi oare a face, în numele obștei din 
credincioasa voastră comună. Bonnal,.arătare des- 
pre un lucru, care nc neliniștește în cugetul nostru?» 

Arner răspunse: «Să aud. Cine ești tu? Ceai 
de spus?»



  

  

Veghietorul legii: răspunse: «Eu sânt Iacov 
Christof Frederic Hartknopf, veghietorul legii și 
epitrop al bisericei din Bonnal, în vârstă de 56 
de ani. Şi mai marii satului rugatu-m'au şi a- 
lesu-m'au în numele obștei, să vă spun cevă 
în numele lor, de oare-ce dinșii nu prea sânt 
pricepuți în cele bisericești și nu au darul cu- 
vântului». 

Arner. Foarte bine, veghietorule al legii Hart- 
knopf, s'auzim pricina! 

Atunci veghietorul legii își drese glasul și în- 
cepi iarăși: «Mărite stâpâne, noi avem din stră- 
buni credința, că dracul și lighioanele lui se arată 
oinului “destul de des. Și fiindcă acum văditu-s'a 
astăzi, că strămoșasca noastră credință în stafii şi 
strigoi e adevărată, cum de altfel nici nu ne în- 
doiam de asta vre-o clipă nici unul din noi,—a 
cătat să ne luăm "voia de a ieși cu plângere.la 
luminatul nostru stăpân împotriva domnului pas- 
tor al nostru, care, — Dumnezeu să-i ierte rătă- 
cirea|,—nu împărtășește această credință a noa- 
stră. Știm prea bine, că însuși I.uminarea voa- 
stră sânteți de-o părere cu părintele în privinţa 
stafiilor. Insă, de vreme ce în pricini de credin- 
ță cată să ascultăm mai mult de Dumnezeu de 
cât de oameni, nădăjduim că Luminarea voastră 
ne va iertă ca pe niște supuşi ce sântem, dacă 
ne rugăm, ca domnul pastor să deă învățătură 
de aci încolo copiilor noștri, în privința diavolu- 
lui, după credința noastră străbună şi să nu mai 
rostească nimic în potriva stafiilor, în care noi 
credem și vrem să credem şi în viitor. Am mai 
dori de asemenea, ca una din Diininicile viitoa- 
re să fie orrânduită ca zi de post, de rugăciune 

„$i de ispășire, pentru ca, în țărână şi cu cenuşă 
în cap și într'o zi anume r'nduită pentru asta,
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să ne putem. rugă la Dumnezeu de iertare și mi- 
lostivire pentru păcatul necredinţei în stafii, care 
se lățeşte din ce în ce printre noi». 

Boierul și preotul abia-și puteau țineă râsul, 
„până la. isprăvit; îl ascultară totuși cu toată râb- 
darea. Țăranii însă nu mai puteau de bucurie în 
sufletul lor. de această cuvântare şi hotăriră să 
însoțească acasă cu toții pe acest om neprețuit, 
căindu-se că trimeseseră numai trei. inși să-l a- 
ducă la „adunare. Ba încă se și ridicară o seamă 
dintr înșii şi ziseră: «Mărite stăpâne, ceea ce grăi 

acum veghietorul legii este,—Dumnezeu e de-asu- 
pra—părerea noastră a tuturor». | 

Celor. mai sărăcuți însă, precum şi tuturor ce- 
lor care ţineau la preot, le băteă inima pentru 
dinsul și numai ce începură ici și colo a îngăimă 
unul către altul: «Da doar nu e el așa de lipsit | 

de Dumnezeu ci crede şi el ca toată lumea și, 
pe. urmă, ce om de ispravă. e altminteri!» Insă 

nici unul din aceștia nu îndrăzni să ia cuvântul, 

ori-cât îi dureă în suflet, că icșau biruitori acum 
dușmanii “preotului. 

9I. 

“Răspunsul boierului. | 

„Boierul își puse pălăria in. cap, purtă peste 
dinșii. o privire cam întunecată și zise: «Oame- 
nilor, . n'aveaţi .nevoie de nici un vorbitor pen- 
tru sminteala aceasta. Pricina:: asta. cu arătarea 

diavolului. eo .rătăcire, iar. domnul: pastor al vos- 
tru € unul dintre: preoții” cei mai înţelepţi. Ar tre- 

„.bui,să vă. fie ruşine, că vrurâți a-l face de ocară 
. prin gura unui becisnic ca.acest al-vostru veghie- 

tor. al legii. De ați- plecă urechiea: după cuviință
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la înţeleptele sale învățături, v'ați face oameni mai 
înțelegători, v'ați lepădă de vechile voastre cre- 
dinţe muierești și n'ați mai pofti, în potriva pă- 
rerilor tuturor oamenilor cu judecată, să păstraţi 
credinţe închipuite, care n'au nici cap, nici coadă». 

Țăranii apucară înainte cu gura, câte zece în- 
“trun glas: «E doară lucru vădit, că necuratul s'a 
arătat azi noapte vornicului și a vrut să-l ia». 

Boierul. Sânteţi greșiți, oameni buni, şi încă 
inainte de vremea cinei veți vedeă, că trebue 'să 
vă ruşinați de prostia voastră; însă eu tot trag 
nădejde, că n'oți fi fiind cu toții de o potrivă de 
împietriți în smintenia asta a voastră. Meier, ești 
și tu de părere, că nu mai e îngăduit nimănui a 
se îndoi că într'adevăr cel ce a spăimântat a- 
tâta pe vornic pe munte a fost dracul în carne 

ȘI oase? 
Meier cel tânăr răspunse: «Ce ştiu eu, lumi- 

nate stăpâne!»—Veghietorul legii însă şi o sea- 
mă de țărani se necâjiră pe Meier, că a răspuns 
așă, iar veghietorul legii mormăi din spatele lui, 
unde se găseâ: «Căci grăiești în potriva. adevă- 
rului și a cugetului tău, Meier!»—lar mulți alții. 
săriră cu gura: «Dar bine, auzit-am toți groaz- 
nicul glas al satanei!» 

Boierul. Ştiu prea bine, că aţi auzit ţipete, ur- 
lete și hodorogeală pe munte; dar de unde ştiţi voi 
oare că acela a fost dracul? Nu se poate prea bine, 
ca un om ori mai mulți să fi vrut să spăimânte 
pe vornic, care se afiă acolo cam fâră vreme? 
In pădure umblă pururea oameni, iar drumul trece 
pe-aproape, astfel că şi niște oameni ar fi putut 
face asta tot așă de lesne ca și diavolul. 

“[ărani. Ce staţi de vorbiţi, cocoane! Nici zece 
şi nici douăzeci de oameni laolaltă n'ar puteă face 
un huet așă de năpraznic; și dacă aţi fi fost a-
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colo, și aţi fi auzit cu urechile d-voastră, nici v'ar mai trece prin gând, că oamenii ar puteă urlă întrun chip ca acela. 
Boierul. Noaptea amăgește, oamenilor; și când ești cu frica în sân, atunci toate le vezi și le a- uzi îndoit de cum sânt, 
Jăârani. Nici vorbă nu poate fi că ne-am fi a- măgit; asta e peste putinţa! | Boierul. Eu însă vă spun: cu adevărat vă înșelați. - făârani. Nu, cocoane, cu -adevărat nu ne în- şelăm. 

' Boierul. Aproape vă spuseiu, că v'aș puteâ do- vedi că vă înșelați. 
Jărani. Am vrea s'o vedem și noi pe asta, cocoane. - 
Boierul. Nimic mai ușor. 
/ârani. Luminăţia voastră glumește. 
Boierul. Nu, nu glumesc de loc. Dacă credeți voi că nu pot, atunci o să'ncerc, și dacă vreți să împărțiți islazul obștei, atunci mă țin de cu- vânt și vă dovedesc, că un singur om a făcut tot vuetul și toată zdrăngăneala năpraznică ce ați auzit. 
Jărani. Asta e peste putință! 
Boierul. Vreţi să facem încercare ? 
"/ărani. Da, boierule, vrem. Am puteă pune Tămăşag şi două islazuri ale obștei, nu numai u- nul, că asta n'o s'o puteți face. 
Dar atunci, numai ce se iscă un murmur. Q seamă de țărani ziseră între dinșii: « Ar trebui să luăm bine seama, ce făgăduim!» lar alții în altă parte: «Cum n'ar puteâ dovedi, că dracul va intră în împărăția cerului, tot așă nu va dovedi nici asta». lar alții iarăși, în alt colț: «N'avem a ne teme de nimic; o să-l vedeți. plecând cu coada 'ntre pi- cioare. Să facem prinsoarea; n'are cum dovedi». . 

Leonard şi Ghenruda, 
i 17,
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Tărani (tare): Da, boierule, dacă vreți să vă 

ţineţi de cuvânt, grăiți; noi sântem mulțămiți. 

. Dacă veţi putea dovedi ce aţi spus, că un om 

a făcut vuetul ce am auzit noi azi-noapte,—dacă 

puteți dovedi lucrul ăsta așă, în cât să fie și să ră- 

mână bun dovedit, atunci ne'nvoim a'mpărți isla- 

zul obștei; altminteri însă, nici în ruptul capului. 

Boierul scoase o năframă albă, făcu cu ea sem- 

nul cum avusese vorba cu strângătorul de găini şi 

zise către țărani: «Să-mi dați răgaz numai un 

sfert de ceas». 

Țăranii izbucniră în râs de toate părțile şi câțiva 

strigară: «Şi până mâne, boierule, dacă vreți!» 

Boierul nu răspunse nici o vorbă la această 

necuviință, dar cei din curtea bisericei, când vă- 

zură pe strângătorul de găini pășind spre piața 

satului, se porniră pe un râs, de se țineau cu mâ- 

nile de pântece. Țăranilor însă nu le mirosi a bine, 

când auziră hohotele de râs și văzură apropiin- 

du-se un om strein cu un paner negru pe cap 

și cu un felinar aprins. 
«Ce nebun o mai fi şi ăsta, cu lumina aprinsă 

ziua 'n amiaza mare?», ziseră țăranii. 

Arner răspunse: «E strângătorul mieu de gă- 

ini din Arnheim», şi-i strigă: «Christof, ce mi te-a- 

duce aici ?> 
: 

«Am o arătare de făcut, mărite stăpâne», răs- 

punse Christof. 
«Din spre partea mea, O poți face», răspunse 

Arner. | | 

Atunci strângătorul de găini puse jos panerul 

și începi:



 Cuvântarea, strângătorului de găini către obşte, 

«Prea luminate stăpâne, cinstite părinte și voi 
fraților, 

Am adus aci cazmaua, târnăcopul, lopata, sti- 
cla de rachiu, luleaua şi pălăria cea mare de pâslă 
a domnului vornic al d-voastră, pe care, în spaima 
sa, le-a năpustit la piatra cea de hotar, când l-am 
luat eu azi-noapte la goană, pe coasta muntelui, 
de la cinstita sa treabă». A 

Jărani. Adică să credem noi acum, că tu ai 
făcut huetul acela? Asta n'o credem odată cu 
capul! Cocoane, dovada nu se prinde, te rugăm 
să ne dai aita. 

Boierul. Ingăduiţi puţin. Uitaţi-vă că are un 
felinar cu sine; poate. vă va lumină mai mult. 
(Apoi foarte tare şi foarte serios:) Tăcere, faceţi liniște, 
rogu-vă, până o istovi ce are de spus. 

- Țăranii tăcură cu supunere. SE 
Strângătorul de găini urmă apoi mai departe: 

<Sânteți mai nepoliticoşi de cât e în de obște 
obiceiul pământului. De ce nu mă lăsați să spun 
de istov cele ce am de spus? Gândiţi-vă la strân- 
gâtorul de găini de la Arnheim. De nu mă as- 
cultați până la urmă, atunci mare: minune, de.n'o 
fi plin de voi călindarul viitor; căci cum nu sânt 
eu mitropolit, așă nu e adevărat, că dracul s'a 
arătat vornicului. Eu l-am speriat, eu, strângăto- 
rul de. găini, așă cum mă vedeți, cu coșul ăsta 
și cu blana asta neagră de ied, pe care 0 puse-. 
sem peste coș, fiindcă ieri-dimineaţă tot mai plouă 
încă; și la coş aveam și felinarul ăsta . aprins, în- 
tocmai cum mă văzurăți venind adineauri. [| 
umplusem -cu untdelemn în Hirzau, ca să ardă
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bine; căci eră foarte întunerec, iar drumul e rău: 
grozav în partea din spre Hirzau, precum prea 
bine știți. La ceasurile unsprezece din noapte 
mă aflam încă la ratoșul din Hirzau, ceea ce pot 
dovedi cu cârciumarul și cu încă zece oameni 
care mai erau acolo. Când am ajuns pe culmea 
dealului, băteă tocmai ceasurile douăsprezece în: 
Bonnal, și numai ce auziiu deodată, cum vornicul 
înjeră şi trebălueă la depărtare din drum nici 
de o asvârlitură de băț; şi fiindcă l-am cunos- 
cut nesmintit după glas și după tușit, ma prins. 
“mirarea, ce ispravă o fi fâcând el pe acolo la 
miez de noapte. Dintru'ntâiu m'a bătut gândul, că. 
o fi săpând după vr'o comoară și că, dacă oiu fi 
sosit la vreme, o va'mpărți cu mine. 

M'am luat dar și m'am dus în spre partea de 
unde veneă zgomotul. Insă pe semne că domnul 
vornic, în potriva deprinderi sale, băuse ieri cevă. 
mai mult de cât face trebuiință; căci, îndată ce: 
mă zări, mă luă, pe mine, ua biet om ca toți oa- 
menii, drept dracul în persoană. Şi fiindcă văzuiu 
că se apucase.a strămută o piatră de hotar în 
pădurea stăpânului nostru, mi-am zis: «La urma 
urmei, spaima asta i se cuvine; o să-l fac acum. 
să se sature de dracul». Legaiu laolaltă cazmaua,. 

„lopata, târnăcopul și toiagul mieu de drum, le 
lăsaiu să se târască pe pământ după mine, și 
unde mi ţi'ncepuiu a strigă, cât mă țineă gura: 
«Oho! Aho! Uu! vo-ornice, eşti al meu, Hu- 
ummel!» Și nu eram nici la o asvârlitură de pia- 
tră departe de voi, când vam văzut furișându-vă. 
încet și pe tăcute, cu felinarul vostru, spre a veni 
în ajutorul domnului vornic. Insă pe nişte bieți 
oameni nevinovați n'am vrut 'să-i mai speriiu cu 
urletul meu, ca pe vornic, ci conteniiu și mă por- 
niiu iar la deal cu prada, îmi luaiu coșul și-mi că-
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utaiu apoi de drum. Erau ceasurile două și un 
sfert, când m'am întâlnit cu strejerul nostru, care 
m'a 'ntrebat: «Da de ce porți uneltele alea ţă- 
rănești peste coșul tău cu ouă?» Nu mai știu ce 

"răspuns i-am dat; ştiu însă că nu i-am spus a- 
devărul; căci vream să nu spun nimic, până n'oiu 
fi dat ochi cu boierul, să-i povestesc toate, ceea 
ce am și făcut astăzi înainte de ceasurile șase. 

«Şi acum, frățânilor, cum v'aţi puteă da voi cu 
socoteala, că am aflat cele ce vă istorisiiu și am 
pus mâna pe uneltele astea azi înnainte de ră- 
vărsatul zorilor, dacă ceea ce vă spun eu nu-i 
adevăr?» 

Câţiva ţărani începură a se scărpină la ceafă, 
câțiva începură a râde. Strângătorul de găini urmă 
mai departe: 

«Când vi s'o mai întâmplă odată una ca asta, 
măi fraților, să vă dau eu la toți—și strejerului, 
şi juraților și la toată cinstita obşte din Bonnal, | 
să vă dau un sfat de prieten și de vecin; uite ce să 
faceţi: Daţi drumul din lanţ dulăului ăl mai mare 
dir sat, şi las'pe mine, de v'o mai scăpă dracul 
din mână», 

Strângătorul de găini tăcu. Un murmur se Ti 
dică din toate părțile. 

93. 

Cum că săracii câștigă la această comedie. 

Câţiva țărani. Să ne bată Dumnezeu, de n'o 
fi cum a spus el; se lovesc toate întocmai. 
„Alți țărani. Că gugumani am-mai fost și noi! 

Kuuz.. Eu am vrut să mă iau după miel, dar 
cu cin'să te 'nțelegi? - - 

Câţiva fruntași. Cine ne puse să vârim şi is- 
lazul în istoria asta!



Câfioa dintre codași. Vă are el acuma la mână 
cu islazul? 

Bogaţii. Să fie a dracului toată istoria asta! 
Săracii. Mulţumimu-ţi ţie, Doamne! 
Tereza. Partea a mai măeastră e cum i-a prins 

cu islazul! 
„ Preoteasa. Toată istoria asta e întradevăr lu- 
cru de măestru. 

Veghietorul legii. Pietrele plângă cu sânge! S'a 
isprăvit cu credința noastră! Ilie! Ilie! Foc din cer! 

Copiii în curtea bisericei. Oho! Aho! Uul! Ești 
al mieu, vornice! 

Preotul. N'am văzut niciodată cevă care să 
lucreze asupra poporului așă de adânc și așă de 
repede ca istoria asta. . 

Vornicul. Visez, oii sânt treaz? Totul a fost 
rătăcire, și acum va să fiu dus subt furci... Și nu 
simt în mine nici o mânie; nu-mi năvălește : în 
suflet nici o răzbunare; și va să fiu dus supt furci! 

Astfel vorbeă fie-care, în murmurul obștesc, 
limba sa, după simţirea sa. 

De la o vreme Arner se sculă în picioare, su- 
râzând la țărani, și grăi: «Cum rămâne acum cu 
sfânta zi de rugă pentru înfricoşata arătare a dia- 
volului pe munte? A te purtă cinstit, a iubi pe 
Dumnezeu şi a nu te teme de nimeni, asta e u- 
nica, vechiea și adevărata credință, iar toate a- 
rătările şi istoriile voastre cu stafii sânt pros- 
tii, care vă strică și capul și inima. Acum s'a 
ales în sfârșit la un fel şi cu împărțeala pusti- 
ului aceluia de islaz, și veți vedeă în scurtă vreme, 
cât. de bine o.să prindă asta fiilor și nepoților 
voștri, şi câtă dreptate aveam eu să zoresc lu- 
crul acesta. Am dat poruncă să vă aducă la casa 
-obștei câte un pahar. de vin. Beţi-l în sănătatea 
mea și în sănătatea mulţilor săraci ai voștri, care
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nu capătă la împărțeala“ acestui islaz nimic mai 

mult de cât voi ceilalți; pentru ei însă asta o 

fericire totuși, fiindcă. ei nu mai au încolo nimic. 

Ci nu ştie nici unul dintre voi, cum O să le meargă 

copiilor şi strănepoților săi». 

Arner închise apoi soborul și strigă lui Rudi 

de pe muchie să vină după un sfert de ceas la 

dinsul, la casa preoțească. Apoi porni cu preotul 

spre curtea bisericei, la doamnele lor, iar de a- 

colo purceseră. cu toții la casa preoțească. 

Preotul lăudă pe Arner pentru înțelepciunea 

şi iubirea de oumeni cu care s'a purtat față de 

iubiții săi enoriași și zise către dinsul: «N'am să 

vă mai rog de aci 'ncolo nici pentru blândeţe, 

nici pentru milă către cinevă; căci inima d-voastră 

cea părintească e într'adevăr mai pre sus de ru- 

gămințile şi de învățăturile mele». 

94. 

Boierul mulțămește preotului. 

Boierul însă răspunse preotului: «Rogu-te, nu 

mă face a mă rușină. Eu îmi merg cărarea mea, 

cum îmi zice inima, şi sânt încă tânăr. De-o vreă - 

Dumnezeu, voiu învăță şi mai bine, cum trebue 

să mă port. Mă bucur din suflet, că d-ta eşti 

mulțămit cu judecata mea. Dar să nu crezi cumvă, 

că eu nu ştiu câte ai făcut d-ta cu mult mai mult 

de cât mine. Știu că grija și bunătatea d-tale a- 

tât de mult a orânduit toate, în cât mie nu mi-a 

mai. rămas nimic altcevă de făcut, de cât doar 

să dau hotărîrea judecății. - 

Preohil. Mergeţi prea departe cu bunătatea 

d-voastră, stăpâne. 

Boierul. Nu, prietene, nu e nimic alt de cât
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adevărul, și aș fi om nemulțămitor și nedrept, dacă n'aș iecunoaște-o. D-ta te-ai străduit cu multă trudă și cu multă iscusință - să desvelești judecata cea fără luare a minte a iubitului mieu bunic și să Pui odată capăt urmărilor ci. Il va bucură în cer pe omul acesta cinstit și bun ceea ce ai făcut d-ta și va fi vesel, că s'a îndreptat în sfârșit răul făcut, Și de bună seamă nu m'ar iertă, părinte, dacă aș lăsă nerăsplătită această faptă a d-tale. Priimește, ca semn al mulțămirii mele, dijma cea mică, pe Care, în satul d-tale, am fost dat-o în arendă, 
ȘI în același timp îi dădu în mână uricul cu pecetie, care eră alcătuit în cuvintele cele mai pline: de recunoștință. 
Tereza, care stă alături de bărbat-su, puse n mâna preotului cel mai frumos buchet de flori ce s'a văzut vreodată în vr'o casă de preot. «Asta € spre amintire pentru bunicul cel mai bun de pe lume, domnule pastor!», zise dinsa. Și abiă a doua zi dimineața descoperi doamna preoteasa, că buchetul erâ legat cu un șir de măr- găritare. 

o Bunul preot eră covârșit, îi dedeseră lacrimile, însă nu putea rosti nici ua cuvânt. <Nue nevoie de nici un cuvânt», zise boierul. «Inima d-voastră plătește cât o crăie», zise în sfârșit preotul, 
«Nu mă rușină, iubite domnule pastor», răs- punse boierul. «Fii prietenul mieu. Dă-mi mâna și să ne făgăduim a face pe țăranii noștri cât om puteă de fericiți. De aci 'ncolo am să caut să te văd mai des; Și, nu-i așă, şi d-ta o să vii mai des pe la mine? Trăsura mea stă la porunca d-tale. Priimește-o tot așă de prietenește cum ţi-o dau, și vino pe la mine ori-când vrei.
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95. 

Boierul se roagă de iertare la un țăran, căruia bunicul boierului i-a, fost făcut o nedreptate. 
Nu mult după aceea veni şi Rudi de pe inu- chie, și boierul dete mâna cu Sărmanul acesta şi-i zise: «Rudi, bunicul mieu te-a năpăstuit, lă- sându-te fără livede prin hotărirea lui la jude- cată. Asta a fost o mare nenorocire; el erâ un stăpân bun, dar a fost înșelat. Să-l ierți de asta - şi să uiţi strâmbătatea ce ţi-a făcut». 
Rudi însă răspunse: «Ah, Doamne, cocoane, ştieam eu prea bine, că nu erâ dinsul vinovat 

de asta!» 
| 

«N'ai fost oare mâniat pe €l?», întrebă boierul. lar Rudi: «Ce-i drept, în sărăcia mea, și mai vârtos la început, mă dureă în suflet deseori, vă- zându-mă rămas fără livede; însă în potriva stă- „ pânului mieu, Dumnezeu e de-asupra, n'am purtat 
niciodată mânie». 

Boierul. E: cu adevărat așă, cum spui, Rudi? 
Rudi. Da, așă e, mărite stăpâne. Martur mi-e unul Dumnezeu că e adevărat şi că n'aș fi pu- tut fi mâniat pe . dinsul: știeam eu bine în su- fletul mieu, că el nu eră vinovat. Ce eră să facă, devremece vornicul găsise martori mincinoși, Care au jurat în potriva mea? Răposatul boier, Dumnezeu să-l ierte, eră om bun la suflet și după întâmplarea asta, ori-unde mă vedeă, nu se putea să nu mă miluească cu câte cevă; și știindu-mă cât sânt de sărac, la toate sărbătorile cele mari îmi trimeteă totdeauna carne, vin și pâne. Dumnezeu să-i răsplătească bunului boier 

ăl bătrân! De câte ori nu a adus. dinsul învi- 
orare în casa mea sărmană! | Rudi aveă ochii în lacrimi Și zise apoi: <Ah,
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Doamne, boierule, de-ar fi avut și dinsul obice- 

iul ăsta, să vorbească, uite aşă singur cu noi, ca 

d-voastră acum, multe, multe nu sar fi întâm- 

plat! Insă lipitorile satului erau mereu, mereu pe 

lângă dinsul, ori-unde l-ai fi văzut, și întorto- 

chiau toate». 
Boierul. A venit acum vremea să le dai uită- 

rii toate astea, Rudi. Livedea este iarăși a ta- 

Am pus să şteargă din protocol“ numele vorni- 

cului şi-ţi doresc din inimă să ai noroc cu live- 

dea, Rudi. 
Rudi începu să tremure și îngăimă: «Nu sânt 

vrednic să vă mulțămesc, milostive stăpâne». 

Boierul răspunse: «N'ai să-mi mulțămeşti mie 

de nimic, Rudi. Livedea este a'ta de la Dum- 

nezeu și după sfânta dreptate». 

Rudi își împreună mânile, începu a plânge tare 

și grăi apoi: «O, binecuvântarea mamei... mamei 

mele este asupra mea!», oftă iarăşi și zise: «Lu- 

minate stăpâne, dinsa a murit Vineri și înainte 

de-a închide ochii mi-a zis: «O să-ți meargă bine, 

Rudi, adu-ți a minte de mine». Ah, cum o mai 

jelesc, cocoane, pe iubita mea mamă!» | 

Boierul şi preotul aveau ochii scăldați în la- 

crimi, şi boierul grăi: «Tu, bune și cinstite Rudi, 

binecuvântarea Domnului e cu tine, căci eşti om 

cu frica lui Dumnezeu!» 

«Asta e binecuvântarea mamei, ah, stăpâne, a 

celei mai bune, a celei mai cuvioase şi mai răb- 

dătoare mame!», zise Rudi, care nu se mai pu- 

teă opri din plâns. 

«Ce milă mi-e de omul ăsta, domnule pastor, 

că a fost atâta vreme lipsit de ce eră al săul», 

zise boierul către preot. 

«Acum au trecut toate, cocoane», zise Rudi, 

«iar suferințele și sărăcia sânt o binecuvântare
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de la Dumnezeu, când ai trecut peste ele. Dar 
nu sânt în stare să vă mulțămesc în deajuns pen- 
tru tot ce aţi făcut pentru mine: pentru lucrul 
de la biserică, care a veselit și a mângâiat încă 
pe patul morții pe biata mama, și apoi pentru 
livede. Nu știu, cocoane, nici ce să zic, nici ce 
se cuvine să fac. Ah, de-ar fi dat Dumnezeu să 
mai fi trăit mama, numai până să apuce și dinsa 
bucuria asta!» | | 

Boierul. Lasă, omul lui "Dumnezeu, că dinsa * 
se va bucură de bunăstarea ta și acolo, în veci- 
nicia în care se află. Jalea ta și iubirea ta cea 
cuvioasă mi-a mers așă de mult la inimă, în cât 
mai eră să uit, că vornicul e dator încă a te 
despăgubi de folosința pământului tâu și de chel- 
tuelile ce ai purtat». 

Preotul. In privinţa asta, mărite stăpâne, sânt 
dator a spune cevâ lui Rudi. Vornicul se găseşte 
în mare strimtorare. Ce-i drept, ţi-e dator folo- 
sința pământului şi cheltuelile; știu însă, că tu 
ești om milos și că n'o să te socoteşti cu el până 
la un ban și n'o să-l aduci în sapă de lemn, la 
vreme de bătrânețe. I-am făgăduit, în starea asta 
tristă în care se află, să chiem îndurare şi milă 
pentru el, cât oiu puteă, și mă rog dar de asta 
și către tine, Rudi. Fie-ţi milă de el, la nenoro- 
cirea ce l-a ajuns!». 

96. 

Bunătatea, de inimă curată a unui om sărac către 
dușmanul său. 

Rudi. Despre folosință nici că poate fi vorbă, 
cinstite părinte! Și dacă vornicul ajunge sărac, 
eu, nu: că să mă laud, dar o să fac negreșşit ce se 
cuvine. Părinte, știți că livedea dă nutreţ mai mult



    

de cât pentru trei vaci; eu, de-oiu puteă ţinea 
două, am, mila Domnului, de ajuns și de între- - 
cut, pentru cât mi-ar fi fost îngăduit a dori. Și 
din toată inima las pe vornic să iă din ea fân 
pentru o vacă, cât o trăi el, în toți anii. 

Preotul. Ce faci tu e lucru creștinesc și fru- 
mos, Rudi. Milostivul Dumnezeu o să-ți binecu- 
vinteze ce-ţi mai rămâne. 

Arner. E foarte bun și frumos lucru, domnule 
pastor, însă, pentru Dumnezeu, să nu prindem 

acum cu vorba pe bietul om, când e covârșit de 
bucurie. Eşti de lăudat, Rudi, pentru dania ta; 
însă trebue să mai cugeți câteva zile la lucrul 
ăsta, în toată liniștea. E destulă vreme apoi să 
făgăduești așă cevă, când vei fi sigur că nu te 
vei căi de fapta ta niciodată. 

Rudi. Sânt om sărac, luminate stăpâne, însă nu 
sânt om de-ăia, la care le pare rău pe urmă, că 
au apucat a făgădui cevă cinstit. 

Preotul. Are dreptate boierul, Rudi. E destul 
și prea destul pentru acuma, că te legi a nu-i 
mai cere nimic pentru folosința pământului în 
toată vremea cât l-a stăpânit el. Dacă apoi o fi 
să ajungă vornicul vr'odată în lipsă, iar tu te-oi fi 
gândit și răsgândit în tine la lucrul ăsta, atunci 
e încă destulă vreme să faci ceea ce ai în gând. 

Rudi. Nici vorbă, părinte: cele ce ziseiu le și 
împlinesc de acum, dacă vosnicul rămârie sărac. 

Boierul. Bine, Rudi, aş vrea şi eu atunci ca 
astăzi să fii şi tu cât se poate de vesel și de 
mulțămit. Vrei să bei aici un pahar de vin cu 
noi, sau vrei mai bine să te duci acasă la co- 

piii tăi? Am îngrijit eu, ca să găseşti acasă o cină 
bună. : 

Rudi. Bunătatea d-voastră e prea mare, mi- 
lostive stăpâne! Dar cată să mă duc acasă la co-
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pii: n'am pe nimeni lângă ei. Nevastă-mea e de 
mult în mormânt... iar acum și mamă-mea. 

Boierul. Du-te atunci cu Dumnezeu acasă, la 
copii, Rudi! Jos la grajd e o vacă, pe care ţi-o 
dăruesc ţie, ca să fii iarăși impăcat în sufletul 
tău cu iubitul mieu bunic, care ţi-a pricinuit strâm- 
bătate, şi ca să-l pomeneșşti cu bucurie astăzi. im- 
preună cu copiii tăi. Am mai dat poruncă să în- 
carce un car de fân din podul vornicului; căci 
fânul e al tău; o să-l găsești chiar acum la tine 
în bătătură; iar dacă grajdul ori casa ta sânt dă- 
răpănate, poți tâiă din păduzea mea lemne, cât 
iți face trebuinţă. 

97. 

Recunoştința lui Rudi către nobilul său stăpân. 

Rudi nu mai ştieă ce să spună, atât de mult 
îl copleșiseră toate astea. Şi această uluire a o- 
mului care nu puteă scoate din gură un singur 
cuvânt, îl bucură pe Arner cu mult mai mult de 

cât l-ar fi putut bucură ori-ce vorbe de mul- 

țămire. 

Rudi îngăimă în cele din urmă câtevă cuvinte 

de mulțămire; Arner însă îi curmă vorba și zise 

zâmbind: «Văd prea bine, Rudi, că-mi mulță- 
mești», îi dete apoi încă odată mâna și-i zise: 
«Du-te acum, Rudi, du-ți vaca acasă şi ține minte 

vorbele astea: De câte ori oiu putea să vă în- 

dulcesc traiul, ție sau alor tăi, o să mă bucur 

totdeauna de a o face». 
După acestea Rudi ieși de la Arner Și porni 

cu vaca spre casa lui.
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98. 

Scene, care trebue să-ți meargă la inimă, 

Preotul, doamnele și fetele, mișcați de acea- 
stă scenă, aveau ochii scăldați în lacrimi, și o 
seamă de vreme după plecarea lui Rudi nu rosti 
nici unul nici o vorbă. | 

Tereza rupse tăcerea: «Ce seară minunată fu 
scara aceasta, dragă! Frumoasă e lumea asta a lui 
Dumnezeu și toată firea ne imbie pretutindeni 
desfătare și plăcere. Insă incântarea ce ţi-o dă 
bunătatea sufletului omenesc Covârșește ori-ce 
mândrețe de:pe lume». 

«Intr'adevăr, dragă, covârșește ori-ce altă fru- 
musețe de pe lume», zise Arner. | 

lar preotul: «In lacrimile mele, boierule, citiţi 
toată mulțămirea ce simt pentru priveliștea a- 
ceasta măreaţă, ce ne-ați înfățișat ochilor. Nici 
odată în viața mea n'am simțit măreția sufletu- 
lui omenesc mai curată și mai nobilă, de cât în 
purtarea acestui om. Insă o asemenea innălțime 
și curăție de suflet trebue să o cauţi, Dumne- 
zeu să mă ierte, boierule, trebue să o cauţi la 
niște bieți oropsiți și sărmani de-al de ăştia». 

Doamna preoteasa luă şi strânse la piept pe 
copii, care erau toţi cu ochii plini de: lacrimi, 
nu zise nici o vorbă, îşi rezemă capul de ei şi 
plânse ca și dinşii. 

Intr'un târziu copiii ziseră: «Vrem să ne du- 
cem şi noi astăseară la copiii lui Rudi, sărmanii. 
Să ne aducă acolo cina noastră». 
“Iar doamna preoteasa zise către soția lui Ar- 
ner: «Dacă vă face plăcere, să mergem și noi 
cu copiii noştri». 

«'oarte bucuros!», răspunse Tereza; și și bo-
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ierul și pastorul ziseră că vor să meargă și dinșii. 

Arner adusese în trăsură o ciosvirtă de vițel 

friptă, pentru acești bieți săraci, iar doamna 

preoteasa pusese şi dinsa să facă pentru ei o 

supă -bună, deasă, dreasă cu ou, și vrea tocmai 

să li le trimeată toate acasă;. acum însă mai a- 

dăogă încă şi cina dinşilor şi a copiilor, și tri- 

mese pe Klaus cu astea toate la al de sărmanul 

Rudi. Toată lumea din sat, tineri și bătrâni, fe- 

mei şi bărbaţi şi toți copiii de şcoală stau ciu- 

cure în faţa casei lui Rudi şi a carului cu fân şi 

a vacii celei frumoase. Câţiva -pași în urma lui 

Klaus numai iată și boierul şi soția sa, şi doamna 

preoteasa și toți copiii în bojdeuca lui Rudi și 

nu aflară..... nu aflară..... şi nu le văzură ochii..... 

în toată casa asta nimic alt de cât copii pe ju- 

mătate goi, ființe ofilite, cărora le citeai în ochi 

foamea şi lipsa. 
Și iarăși îl pătrunse până n suflet pe Arner, 

văzând câtă ticăloşie cășunează nebăgarea de sea- 

şi slăbiciunea unui judecător. Toţi, toţi erau în- 

duioșați adânc de meserătatea casei acesteia. A- 

tunci Arner zise către doamne: «Şi omul ăsta 

mai vreă încă să dăruiască vornicului, care l-a 

făcut să zacă vreme de zece ani în nemernicia 

asta ce-o vedeți, vrea să-i dăruiască, pe viață, 

a treia parte din fânul de pe livedea sa!» 

«Asta nu trebue îngăduit», zise Tereza cu 

grabă, îngrijată de această adâncă sărăcie. «Nu, 

nu trebue îndurat, ca omul ăsta, cu o .spuză de 

copii, să dăruiască măcar o lescae din ce are, ne- 

legiuitului ăla de șarlatan!» 

«Dar ai vrea tu, dragă, vreare-ai tu oare să 

pui stavilă mersului vredniciei sufleteşti și mărini- 

miei, pe care Dumnezeu, prin suferință și sără- 

cie, le-a adus până la această înnălțime curată, —



272 

  

la o înnălțime, care a înduioșat atât de mult inima ta adineauri, de ţi-a dat lacrimile 22, zise Arner. «Nu, nu, Doamne fereşte, nu vreau asta câtuși de puţin!», zise Tereza. « Dăruiască-și toată ave- rea, dacă așa-i zice lui inima. Pe un asemenea om nu-l părăseşte el Dumnezeu», 
Arner zise acum către Rudi: «Dar de ce nu dai copiilor să mănânce ?» 
Rudeli însă luă pe tată-su de braț și-i spuse la urechie: «Tată, să duce și la al de Ghertruda cevă, nu-i așa 2»— «Da», răspunse Rudi, «însă mai așteaptă niţel». 
Arner auzi numele Ghertrudei și întrebă pe Rudi: «Ce spuse băiatul de Ghertruda ?» | Rudi îi povesti atunci de cartofii furați, de mamă-sa pe patul de moarte, de bunătatea de suflet a lui Leonard și a Ghertrudei, care i-au dat până și imineii și ciorapii ce-i. are el în pi- cioare. Apoi adăogă: «Milostive doamne, ziua de azi e pentru mine o zi mare de la Dumnezeu; dar n'aș putea luă în gură cu mulțămire nici o imbucătură, dacă nu mi-aţi dă voie să poftesc la masa noastră și pe oamenii ăștia». 
Cum lăudă Arner fapta aceasta;—cum apoi doamnele rămaseră în mirare de faptele tăcute ale unei biete zidărițe și le dădură lacrimile de măreția morţii Catrinei;—cum alergă apoi Ru- deli, cu bătăi de inimă, la al de Leonard și Gher- truda, spre a-i pofti;—și cum aceştia cu copiii lor veniră în sfârșit, rușinaţi, cu ochii în pământ, nu după pofteala. lui Rudi, ci la porunca lui Ar- ner, care trimese din nou la ei pe Klaus;—cum pe urmă Carol veni să se roage de papă, iar E- milia de mamă să-i lase a dă unul lui Rudeli ceailaltă Grittei și Lisei pantofi și ciorapi și haine de-ule lor purtate;—cum apoi dedeau mereu din
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înâncarea lor mai bună copiilor acestora săr- 
mani;—cum Tereza și doamna preoteasa erau 
așă de pline de iubire cu dinșii;—cum însă co- 
piilor abiă când veni Ghertruda li se înveseli de-o 
dată fața și începură a alergă la dinsa toți, a o luă 

-de mâni, a-i zâmbi și a se lipi de ea:—toate 
astea mă feresc de a le povesti cu vorbă multă. 

Arner şi Tereza steteră, cât putură de mult, 
să vază această privelişte a înduioșării celei mai 
adânci, a meserătăţii înviorate și mântuite de-a 
pururea. In sfârşit își luară rămas bun, fără cu- 
vinte, cu lacrimile *'n ochi. 

lar boierul zise vizitiului: «Mână mai încet cât- 
va timp!» 

Doamna preoteasa strânse mâncarea ce mai 
rămăsese și o dete copiilor. ” = 

Iar Leonard și Ghertruda rămaseră încă la Rudi 
până la ceasurile opt, și erau veseli și voioși în 
inima. lor. 

99. 

„0 veste plăcută, 

Acum, de săptămâna trecută încoace, umblă 
vorba în satul nostru, că Ghertruda ar fi vrând 
să însoare pe Rudi cu sora lui Meier cel tânăr, 
care e cea mai bună prietenă a ei. 

Și fiindcă livedea ce și-a căpătat-o acuși Rudi 
din nou face, pe nemințite, două mii de zloți, 
și chiar și boierul, ci-că, -i-ar fi zis lui Meier că 
i-ar face mare bucurie căsătoria asta, toată lu- 
mea €e încredințată că se vor luă negreșit. 

lar zidarului îi merge așişderea bine cu clădi- 
rea; pe zi ce trece boierul ține tot mai mult la 
dinsul. 

Leonard şi Gherruda. “ 15.



100. . | 

| Răsplata strângătoralui de găini, 

- ȘI îngrijitorul de găini încă avut-a parte de 
un noroc. În drumul spre casă Tereza îl zări din 
trăsură și zise către Arner: «Și omul ăsta se 
cuvine să se aleagă cu cevă; căci el-e, la drep- 
tul vorbind, cel care a adus toată îndreptarea 
asta, cu drumul lui la vreme de noapte». 

Arner chiemă atunci pe strângătorul de găini 
şi-i grăi: «Uite, Christof, nevăstă-mea vreă să nu-ţi 
fi fost în deșert munca ta cea de drac», și-i dădu 
câți-va taleri. 

Strângătorul de găini se: plecă adânc și zise: 
«Prea luminate stăpâne, de mi-ar merge plugul 
așă în toate zilele, atunci, zău, numai muncă de 
drac mi-aș dori, cât oiu fi și oiu mai trăi», 

«Da», zise Arner, «numai de-ai fi încredințat 
că în totdeauna cânii vor rămânea legați în lanţ». 

«Și asta e adevărat, luminate stăpâne», zise 
strângătorul de găini, iar caleasca porni mai de- 
parte. ”



LEONARD ȘI GHERTRUDA 

O CARTE PENTRU POPOR 
—_ pn. 

PARTEA A DOUA 

1783.



UMBREI LUI ISELIN%). 

„De şi tu ai înlăturat la partea întâi a acestei 
cărți închinarea ce-ţi făcusem, dedic totuși apin- 
irii tale această a doua parte și spun acum cu 
lacrimi, ceea ce spuncam atunci cu inima veselă: 
că te-am prețuit, te-am stimat şi te-am iubit, 
cum pe puțini oameni pe lume îi prețuesc, îi 
iubesc și-i stimez. | 

*) Iselin, secretarul sfatului orășenesc din Basel, -pricten cre- 
dincios al lui Pestalozzi, cel care-l îndemnase la publicarea ace- stei povestiri, murise la 15 Iulie 1782, .



CUVÂNT CĂTRE CITITORI 
  

Aceasta este a doua parte a unei cărți, pe care 
o credeam terminală cu partea dintâi. 

Insă astfel cum visez eu acum idealul ei, ar fi 
să mai urmeze încă două asemenea volumașe. Nu 
le făgăduesc însă și nici nu le-aș putea făgădui. 

Ci mai de grabă se cuvine să aştept îusu-mi, 
să văd dacă vor ajunge vreodată la maturitate, 
și în ce chip vor ajunge, experiențele care m'ar 
Pute înoreduici să pășesc înainte întru această 
lucrare, cu inimă şi cu încredere în mine însu-mi. 

AUTORUL.



1. 

Vornicul se preumblă iarăși la piatra de hotar. 

«De mi-ar merge tot aşă în toate zilele, atunci, 
zău, cât oiu fi ș'oiu mai trâi, numai muncă de 
drac mi-aș dori», a fost zis strângătorul de găini, 
pe când careta boerească pornise mai departe: 

Aci curmase povestea unchiașul mieu din Bonnal. 
Acum începe iar vorba, de unde-a lăsat-o. 

Vornicul trebui chiar în seara aceea să se por- 
-nească pe munte la piatra cea de hotar ce o des- 
gropase pe jumătate, spre a o pune iar în starea 
de mai nainte. Poporul eră, cum e un câne scă- 
pat din lanț, şi gândesc-că să fi stat înnaintea 
oamenilor şi gâdele cu sabia scoasă și tot nu i-ar. 
fi putut țineă în frâu. Chiar copiii de școală se 
țineau de ei, jucând şi sărind, o porneau la goană 
înnaintea druimului câte o jumătate de ceas şi stri- 
gau, ba: «Aduce pe vornic! Aduce pe vornic», 
ba: «leni îl luă dracul, azi îl poartă gâdelel>— 
Băieţii, cocoțați pe uluci și prin pomi, aruncau 
cu pietre la trecerea lui. Fetele erau stând cu 
grâmada, prinse de mână îndărătul gardurilor şi 
pe ridicăturile de-o lature și de alta a drumului și 

"erau vesele şi cu chef și râdeau de plimbarea asta 
a vornicului. 

Ci nu râdeau toate. 
Gritte a Emiliei stă în ușă la braţul mame-si 

și-și ștergeă lacrimile. Vornicul o zări, privirea
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ei plină de jale întâlni căutătura lui...—el păli. 
Fata și 'ntoarse fața spre mamă-sa și izbucni în 
plâns cu hohote: vornicul vânduse de curând la 
oaste pe iubitul ei, cum ai vinde o vită măce- 
larilor. Mai de la toate ferestrele, mai din toate 
pragurile porneă un blestem din gura oars-cui, 
când ajungea prin dreptul lor. Ici și colo câte o 
muiere reâ își dedeă drumul gurii, cum știu ele, și-l 
amenință cu furca de gunoiu ori 'cu măturoiul. 
„Astfel de cinste i se făcu tot drumul, la dus, 

și tot așă și la întors. Numai la casa lui Leonard 
nu se arătase nici picior de om; erau închise Și 
ușă și ferestre. 

2. 

Preotul intră în joc. 

Insă preotul, care aflase de toate necuviințele 
astea și auzi că mâne scandalul aveă să fie și 
mai mare, scrise chiar în noaptea aceea lui Ar- 
ner scrisoarea. următoare: 

«Prea înălțate și cinstite stăpâne, 

Astă-seară, la purtatul vornicului pe munte, 
s'a arătat atâta îndârjire și batjocură din partea 
norodului, în cât mă simt -dator a aduce aceasta 
la știința Domniei voastre Și a-mi arătă îngrijirea 
că această cutezanță ar putea fi încă și mai mare 
pe ziua de mâne. Se aude din toate părțile că 
va veni încoace lume după lume din tot cuprinsul - 
din prejur, de la. depărtare de trei ceasuri. și mai 
bine. Și cată să mărturisesc, că prevăd cu părere 
de rău, că întrun vălmăşag de oameni ca acesta 
pedeapsa nenorocitului de vornic nu va îndreptă
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pe nimeni, ci'o batjocură și îndrăsneală ca aceea, 
la un prilej așa de trist, mai vârtos ar înrăi şi 
mai mult inima poporului. Drept care dorința 
mea. ar fi fost, ca mâne să întâlnesc la biserică 
numai pe iubiții miei. poporeni singuri, fără ni- 
meni strein, spre a vorovi din fundul inimei cu 
norodul mieu despre împrejurarea cea. tristă ce 
ne-a adunat acolo. și a năzui ca și cel pedepsit și 
privitorii să ajungă a se socoti în cugetul lor și a, 
purtă grijă pentru izbăvirea. sufletului și inimei lor. 

Insă, cum stă să se petreacă lucrurile, prevăd 
că, fără sprijinul Domniei Voastre, în deșert mă 
voiu nevoi a-mi plini datoria, în vâltoarea unei 
tinerimi care. va dă năvală de pretutindene. Drept 
aceea vă rog să luați pentru ziua de mâne ast- 
fel de măsuri, cât toată lumea streină să fie: o- 
prită de la năvala spre satul nostru, precum și 
la noi să fie preintâmpinată ori-ce îndrăsneală 
nesăbuită și ori-ce destrăbălare. 

Joachim Ernst, paroh“. 

- Boierul răspunse preotului de sârg astfel: 

«Prea: cuvioase și iubite domnule pastor, 

Simt, că ar fi trebuit să cuget eu însu-mi la 
toate astea, şi-ţi mulțumesc că și de data aceasta 
m'ai trezit:din adormire. a 

lată poruncile: mele pentru ziua de mâne. Sper 
că .vor răspunde dorințelor d-tale: 
„.N'au. voie .să însoţească. pe.vornic la locul de 

osândă, de :cât cei care se vor fi strâns dimi- 
neața la biserică și vor fi fost de față-la slujbă: 
Toată lumea să iasă din biserică în tăcere și să 
pornească în: bună rânduială spre locul de osândă; 
se vor pune oameni de streajă, care vor opri in-
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trarea. ori-cărui strein; pentru că astfel d-ta, fi- 
ind asigurat, pe deplin din spre partea îmbulzelii 
streinilor, să afli în biserică numai pe poporenii 
d-tale. 

Ori-cine s'ar face vinovat de o ocară ori de 
_0 necuviință către vornic, sau va cășună altfel . 
neorânduială şi sgomot, va fi ridicat pe dată Şi 
va fi ținut la popreală în Bonnal, până la o nouă 
poruncă. - 

Spre indeplinirea acestora” am dat cu străjni- 
cie toate poruncile, iubite domnule pastor, și sper 
că măsurile luate vor asigură îndeplinirea întoc- 
mai a acestor ordine. 

Rămân, cu prilejul acesta, al d-tale, etc. 

vou Arnheim. 

In pripă, pe la miezul nopții». 

3. 

Adam și Eva. 

A fost foarte nemerit, că boierul dedese po- 
runcile acestea. A doua zi des de dimineaţă toți 
moșnegii gură-cască, toți tinerii ce se țin de pe- 
treceri și toate femeile lacome de noutăți de prin 
meleagurile vecine erau pe drumul spre spânzu- 
rătoarea din Bonnal. La toți aceștia nu le fu mai 
proastă mirarea, când deteră cu ochii în toate 
părțile de streaje, care îi trimiteau îndărăt. 

«Pasă-mi-te că domnii din Bonnal vor să aibă 
spânzurătoarea dumnealor numai pentru dinșii 
singuri, de vreme ce nu mai are nimeni voie în- 
tr'acolo. O pisică, și tot are și ea voie să se uite 
la o icoană; cu spânzurătoarea voastră însă pe 
semne că e altfel. Hm, aici trebue că se ascunde 
cevă! Se vede că cu dracul cel tăgăduit nu prea
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stă lucrul așă cum au vrut dumnealor să facă 
_pe lume a crede!» 

Astfel îşi spuneă părerea cineși în felul său. Câţi- 
va strâmbau din nas;alții râdeau de mutra cu care se 
vor întoarce acum acasă. Cine se 'ntorceă acasă cu 

inima veselă, eră poporul de rând şi tineretul, iar 
-cine pusese buza erau țăranii cei chiaburi cu toia- 
gele lor cele mari. Dar nu rămase lucrul numai la 
bosumflare. O seamă de bărbaţi și de femei pofteau 
acum şi mai mult să se ducă acolo unde'nu erau lă- 
sați, și se gândeau în capul lor, ce viclenii și ce șire- 
tlicuri să născocească, spre a puteâ pătrunde în sat. 

«Dar ce-ar fi oare, surată, dacă noi n'am prea 
vreă să ne întoarcem acasă, cum le-a abătut d-lor 
de-acolo ?», zise vorniceasa din Eubach către ne- 
vasta. juratului din Kilchtal. 

„ «Dar ce alt -să facem?», întrebă jurăteasa. 
Vorniceasa. Proasto, să ne furișăm în sat pe 

poteci lăturalnice. 
Nevasta juratului. Şi apoi? 
Vorniceasa. Şi apoi să ne amestecăm printre 

lume și să mergem cu ceilalți, încotro s'or în- 
dreptă toți. 

Vecasta juratului. Dar dac'or fi streaje și la bi- 
serică ? 

Vornicecasa. Nevoia învață pe om, şi am eu 
bani la buzunar, pentru toată întâmplarea. 

Nevasta juratului. Eu plătesc bucuros jumătate 
din ce ne-o ţineă, numai să putem pătrunde. 

Vorniceasa. Bate și ţi se va deschide, surată. 
Dar oare să luăm și pe bărbați cu noi, ori mai 
bine să-i lăsăm să se ducă acasă? 

Nevasta juralului. Să-i lăsăm să se ducă acasă 
și apoi să râdem de ei, așă aș zice eu să facem. 

Vorniceasa. Mă gândesc însă, că mai lesne am 
putea străbate, dac'ar veni și omul mieu cu noi.
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Strejile, de, cată să se teamă de el, fiindcă-i vornic. 
Nevasta juratului. Atunci trebue să strig și eu pe-al .mieu. Se e 

„«He, vornice! He, jurate!: Mi-am pierdut nă- frama; n'a găsit-o vreunul din voi ?>, strigă vor- 
niceasa, ca să nu bage nimeni de seamă, ce are 
ea în gând. RE 
„<Așă-ți trebue, neroado; de ce n'ai avut grijă ?», 

răspunse vornicul peste umăr, și porni mai 'de- parte cu juratul, fără a se uită 'ndărăt. «Ci stai niţel, omule, să mi-o dai pe-a ta», strigă vorni- 
ceasa încă o dată, pornindu-se apoi pe râs. Vor- nicul întoarse capul îmbufaat: «Ce e, ce tot sbieri 
mereu pe drum?» Ea însă incepu a-i face semne, în cât el băgă de .seamă că năframa a fost. nu- 
mai așă, o vorbă, și se opri în loc. 

Hei, în daraveri de poftă a inimii, de la A- 
dam încoace e adevărat un lucru: când iau mu- 
ierile mărul din pom, mușcă și bărbaţii din el. 
Vornicul și juratul se Inară acum după femeile 
lor, cotiră prin văgăuna de la spatele viilor, 'să- rind peste garduri și buturugi și ajunseră cu bine 
și nevăzuți de nimeni, în sat, - 

Nu erau însă singuri.. Pe toate laturile se fu- rișaseră în Bonnal cei mai făloși și mai îndrăz- 
neți și se rugau de streaje, cu parale în mână 
și cu vorbă bună, să-i lase și pe ei în biserică. 

La început păreă întradevăr că n'o să le mear- gă treaba. Pe paznicul de la ușă mai nu eră chip nici să-l îndupleci, nici să-l mituești. După ce însă apucă să pătrundă unul înăuntru, merse lu- 
crul strună mai departe. In cele din urmă însă năvăliră atât de mulţi, în cât paznicului îi fu tea- mă, și nu vru să mai lase pe nimeni înnăuntru. 
Dar acum eră prea târziu: nu-i mai puteă stă- pâni. «Ce!», săriră cu gura pe el femeile și flă-
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căii, «nu sântem și noi tot așă de buni ca Şi cei- 
lalți? Ori să ne lași: și pe noi înnăuntru, ori, de 
unde nu, să scoţi afară acum, în fața: noastră, pe 
toți streinii, că altminteri nu ne urnim de-aci».— 
«Tăceţi, tăceți, pentru Dumnezeu !», le răspundeă 
paznicul, «tocmai asta vream şi eu, să vă las Şi 
pe voi în biserică; dar ascundeți-vă prin unghie- 
TE, ca să nu vă vadă cinevă.» Și astfel în cele de 
pe urmă intrară înnăuntru toți câți vrură, 

4, 

Preotul dă oameni afară din biserică, 

Cel d'intâi lucru ce făcu preotul, când se sui 
în amvon, fu să citească oamenilor ordinul lui 
Arner; și după ce-l citi, zise: «Porunca trebue 
împlinită întocmai, și oricine-i strein aici. să pot- 
tească afară, fără vorbă». 

Văzură ei că nu e de glumă și numai ce se 
sculară și unul câte unul se îndreptară spre ușa 
bisericei. Unii alergau, de par'că-i goneă neștine 
după urmă; alții pășeau încet și Tușinos și nu 
ridicau ochii din pământ; alții fâcură totuși ple- 
căciunea înnaintea domnului pastor, de Şi se ro- 
şiseră la față ca racul, de mânie. | 

Insă vorniceasa și prietena ei din Rilchtal nu 
vreau să se deă bătute. Credeau că, dac'or stă 
molcom și s'or ascunde în dosul stâlpilor bolții și 
la spatele altor femei, vor puteă rămâneă. nebă- 
gate în seamă. Insă femeile celelalte întindeau 
gâtul din toate părțile spre nenorocitele pitulate 
acolo şi vorbeau într'una şi râdeau tare de jur 
împrejurul lor, în cât preotul băgă de seamă și 
spuse paracliserului, că porunca privește pe femei 
ca și pe bărbaţi și-l trimese să spună și feme-
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ilor acelora să-și caute de treabă. Și astfel n'avură 
încotro şi trebuiră în cele de pe urmă să iasă 
şi ele afară, ca și lumea ceailaltă. 

5. 

Din predica preotului. 

Abia acum luă preotul cuvântul şi grăi către 
poporeni despre vornic, despre ei înșiși, despre 
ticăloșia ce o aduce cu sine păcatul Și despre 
fericirea ce naște din purtare dreaptă și cinstită. 

Şi cuvântă părintele, de par'că le citea la fie- 
care în suflet, nu altcevă, par'că l-ar fi purtat pe 
fie-care la chilia lui și l-ar fi zugrăvit din ochi, 
cum se poartă cu femeceu şi cu copiii săi, cu pă- 
rinții și cu frații, cu argaţii și cu servitoarele, și 
cum, prin neluare în seamă și prin răceală de 
suflet, prin negrijă și ușurătate în purtările sale, 
face pretutindene în jurul său din oameni buni 
oameni răi și din lunecături mici izvodeşte gre- 
șale mari, și ajunge astfel ca pe cei ce-i are mai 
dragi pe lume, în loc să-i facă fericiţi, cu liniște 
și mulțumire în sufletul lor, îi face el însu-și ne- 
fericiți şi miseri și-i aduce într'o stare vrednică 
de plâns. Par'că vornicul ar fi fost ca o oglindă 
în mâna preotului, așă de bine se vedea popo- 
rul pe sine însu-și întru acest om nenorocit. Și 
binecuvântarea Domnului se cobori în suflete o- 
dată cu cuvântul preotului. Mulţi dintre dinșii, 
ascultând cuvântul preotului, uitară de vornic ȘI 
se vedeau acum numai pe dinșii și se gândeau 
acum numai la viața lor înși-le... Câtevă părţi din 
cuvântarea preotului nu mă lasă inima să nu vi 
le spun și d-voastră. 

«ubiţii miei, să nu creadă nici unul dintre voi,



că nenorocirea asta n'ar fi putut dă și peste din- sul! Ridicaţi ochii voștri şi priviți. Au de ce stă înnainte-vă acest nenorocit? Răspundeţi, stă oare „de altceva de cât fiindcă eră semeţ, sgârcit, ne- milostiv și nemulțămitor către Dumnezeu și că- tie oameni?... Și ridicați ochii voştri în fața Dum- nezeirii și spuneţi în cugetul vostru, cine oare 
dintre voi nu este sgârcit, nemilostiv și nemul- țămitor? Grăiţi, grăiți! Vorbească bărbații, vor- bească femeile! Ridicaţi-vă în sus și cuvântați 
E măcar unul dintre voi, care să nu fie trufaş, să nu fie sgârcit, să nu fie neinduritor, să nu fie ne- recunoscător? Să se ridice, să fie învățătorul nos- „tru al tuturor. Eu pleca-mă-voiu la picioarele sale și-l voiu ascultă și țineă-voiu la el cu tot sufle- tul, cun ţine un copil la tatăl său. Căci eu, Doam- ne, sânt un păcătos, și sufletul mieu nu e curat de tot răul din a cărui pricină sufere nenoroci- 
tul ce stă în faţa voastrăl,..». 
Asupra deosebirii dintre începutul păcatului și 
înrăirea peste măsură a sufletului, ca aceea în care trăeă vornicul, le spuse lor următoarea parabolă: 

«E o deosebire mare între un singur spic de grâu și o baniță întreagă de grăunţe. Dar dacă semeni spicul și-l seceri la anul, ai din el poate o sută de spice; și dacă semeni din nou suta aceea, ai în al doilea an de la acel singur spic 
d'intâi poate o- baniță întreagă de grâu. lubiţii 
miei! Când. sămânța răului e în noi, atunci ea 
dă rod, şi precum un singur spic de grâu ajunge 
cu vremea și cu anii o baniţă întreagă de grăunțe, 
tot astfel, omule, păcatul ajunge în tine, în. cur- gerea vremii, puternic și mare!.... De aceea nu so- coti deosebirea dintre grăuntele de grâu și mul- 
țimea de. grăunţe, pe care o măsori cu baniţa, mai mare de cât este, și nu gândi că 'n'ai puteă 

Leonari şi Ghertruda. : ” 19
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să ajungi și tu, din pricina 'unui păcat, ori-care 
ar fi, .ceea ce a ajuns bietul nenorocitul acesta, 
dacă nu te vei nevoi cu trudă și cu muncă multă 
a înnăbuși și a desrădăcină în tine însu-ți sămânța 
păcatului». a 

Intr'alt rând grăi:. 
«Fiilor, priviți acum dreptatea lumească şi tre- 

„muraţi! Dreptatea lumei acesteia strivește, sfă- 
ramă și ucide. Plângeţi pe acest miser și pe toți 
oamenii care cad pe mâna dreptăţii și rugați-vă 
la Dumnezeu, ca stăpânitorii noroadelor să se în- 
dure din ce în ce mai mult de acești nenorociți 
și ticăloși și niciodată să nu facă suferințele lor 
mai mari de cât cere nevoia. Și fiți voi înşi-vă, 
fiilor, din ce în ce mai omenoși, mai buni lai- 
nimă, mai drepți la cuget către astfel de neno- 
rociți, şi credeți-mă că pilda șerbilor, care au 
milă de părtașii lor de șerbie ce hălăduesc în 
nenorocire, va trebui să lucreze şi asupra stăpâ- 
nitorilor pământului, ca să se facă și ei miloși 
şi îndurători către cei nenorociți». 

6. 

Când un astfel de preot ar aveă cuvânt la închisorile 
și temniţele unei țări, ar așeză regulele de purtare 

cu cei ţinuţi la închisoare într'o lumină ca a, 
, soarelui de curată*). 

Când isprăvi cuvântul, se cobori din amvon, 
Și șezi câtă-va vreme lângă nenorocitul de vor- 

*). Pestalozzi e şi în privința aceasta înnainte-mergătorul vre- 
milor mai nouă, care cer o tratare mai blândă, mai umană, a ce- 
lor osândiţi la închisoare. In jurnalul săptămânal scos de cl în 
cursul anului 1782 — va să zică tocmai în anul de la mijloc din- 
tre' tipărirea părții întâi și tipărirea părţii a doua din Leonard şi 
Ghertruda —, în acel jurnal, Ein Schveizerblati, Pestalozzi se ocupă 
în cinci numere la rând (nr. 19—23) cu chestiunea aceasta. Ideile 
de acolo sânt în directă legătură cu toată partea a doua din Leonard
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nic, vorbind cu el ca un frate, cum făcuse azi 
toată ziua. | | 

Apropiindu-se vremea când âmăritul om trebueă 
să fie pornit, preotul băgă de seamă că eră cât 

„pe-aci să cadă din picioare de sfârșală și de slă- 
biciune și află că nu luase încă nimic în gură 
pe ziua de azi. «Nu trebue să te duci așă la 
locul acela», zise el numaidecât și trimise să-i 
"aducă de-acasă de la dinsul cevă de mâncare Și 
băutură la biserică. Hans, care veni cu mânca- 
rea, o puse chiar pe cristelniță, lângă care ste- 
teau dinșii. Paracliserul se fâci foc de asta: trase 

„de mânecă pe Hans și-i făcu semn să o ducă. 
undevă în altă parte. Hans dete să și facă ce i 
se poiuncise, însă preotul îi zise: «Hans, lasă-le 
aici, nu face nimica!» 

şi Ghertruda. Insuşi Pestalozzi arată această legătură, prin titlul ce dă acestor articole de jurnal: «Cererea lui Leopold, duce de *** către baronul de Arnheim și raportul în scris al lui Arner către duce, un adaos la manuscriptul despre închisoarea și ispășirea lui Hummel»; de aceea credem nemerit a reproduce aici câteva părți caracteristice din al 4-lea articol, care aruncă lumină şi asupra a- cestei părți din romanul de față și asupra felului de pedagogie so- cială a lui Pestalozzi. Ideea dominantă din acele cinci articole de ziar e aceeaşi care răsare şi din toată această a doua parte din Leonard și Ghertruda: pedeapsa închisorii nu poate aveă alt scop de cât îndrep- 
tarea morală a celor osândiți, deşteptarea părţilor bune din firea lor, astfel în cât să iasă din închisoare oameni cum se cade, câştigaţi pen- tru societate. Inchisorile trebuesc transformate în ateliere de muncă şi în școale, unde să se cerceteze cauzele mai adânci ale crimelor, spre a li se pune stavilă din partea statului, prin reforme sociale. «Nu trebue să treacă prin mânile justiţiei nici un osândit, fără a sc încercă cu cea mai mare grijă să sc adulmece prin ci isvoa- rele crimelor, lor in deobşte şi fără a căută chiar la ei mână de ajutor şi inceput spre stăvilirea acestor fărădelegi... - ” «Aceste principii conduc însă la o desăvârșită prefacere a în- chisorilor. O pedeapsă mai lungă e neapărat trebuitoare, dar a- tunci închisorile nu mai pot rămâneă niște vizuini strimte. Cel închis trebue să poată lucră, să poată răsuflă liber, să se bucure de aer, . să-şi poată arătă purtarea bună, silința, iscusința, dibăcia, etc.; e . de nevoie să se poată induce din faptele şi purtările lui la ce e bun... Inchisori mari, întinse, sânt singurele locuri în care un nu- măr mare de oameni închişi pot fi tratați omenește şi în vederea unui scop. Criminalii sânt foarte adesea oameni cu mari talente... -. iar crimele şi faptele celor osândiţi la inchisoare sânt aproape tot- -. 
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Și după ce vornicul îmbucă câte cevă din ce 
i se adusese la colimvitră, pe când toată lumea 
se strânsese în jurul său, privindu-l cu milă ȘI 
cu bunătate, preotul zise: «Nu vrei acum să te 
ierţi cu cei de față? Căci socotesc că doar puțini 
or fi fiind între dinșii, pe care să nu-i fi atins în 
cinstea lor, ori să nu-i fi supărat cu cevă?>— 
«Ah, Doamne, din toată inima, părinte», zise 
vornicul; apoi se întoarse către cei din jurul său 
Și zise: «Iertaţi-mă toți, rogu-vă, în numele lui 
Dumnezeul»... Nu puti zice mai mult, însă se 
uită la toți cu o privire aşă de jalnică și aşă de 

 pierită, în cât toți se înduioșară. Bărbaţi şi fe- 
mei îi: întindeau' mânile din toate părțile și-i zi- 
seră: «Eşti mai mult de cât iertat»..... Cât îl bu- 
cură în suflet, că toți îi întindeau mâna, cum 
umblă cu amândouă brațele întinse multă vreme 
în dreapta şi în stânga să apuce toate mânile, 
şi cum nu știeă cum să mai strângă pe fiecare, 
tremurând,—astea ți le poți închipui singur, ci- 
titorule; dar a ți le zugrăvi eu, nu sânt în stare. 
deauna adânc legate şi îmbinate cu cele mai de scamă și mai as- cunse metehne ale unui stat. De accea, dacă un cunoscător de oameni şi un om de stat ar cercetă cu de-a mănuntul şi cu toată grija istoria vicii lor până 'la primele isvoare ale obiceiurilor şi deprinderilor care i-au dus printr'o gradaţie nesimţită la crimele lor, nu se poate ca o asemenea cercetare să nu aducă lumină și lămuriri asupra celor mai de seamă trebuinţe alc unui stat, în deosebi cu privire la moralitatea naţională..... , 

«.„.Innainte de orice cată să admitem că închişii și osândiţii sânt și ci oameni ca toţi oamenii, înzestrați şi incărcaţi cu tot " felul de dispoziţii, pasiuni, prejudecăţi, deprinderi şi legături su- fletești, şi de aceea nu poate fi nici o greşală mai mare de cât aceea de a voi să cârmuim şi să conducem pe criminali cu alt fel și chip şi cu alt ton de cât cel cu care sântem deprinşi a câş- tigă inima celorlalți oameni. Inchisorile, temniţele şi casele de co- recțiune nu sânt şi nu trebue să fic alteevă de cât O şcoală care să aducă pe omul rătăcit îndărăt la calca şi în starea în care ar fi fost fără această rătăcire a sa; drept aceca toate aceste case trebue să fic potrivite cu trebuinţelc generale ale inimei omeneşti, când e vorba să aducem pe om iarăşi spre tot ce e bine... |Cf, Pes- “Talozzi's sămtliche .W'erke, herausgegeben von 'Sev/farih, VL. Band, Liegnitz, 1901, pag. 2 şi 107-136). a
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De la un cârd de vreme preotul zise vornicu- 
lui: «Cred că e timpul să plecăm cu Dumnezeu, 
vornice». Vornicul se uită la el cu o privire care 
cereă îndurare și nu putu scoate nici un cuvânt: 
«Acuma, Dumnezeu cu mila, tot trebue să se 
facă odată», zise preotul, Apoi îl luă de mână, 
îi ajută să se ridice, și-i zise: «Cu statul ăsta pe 
gânduri doar” îţi faci și mai mult inimă rea; haide 
acum cu Dumnezeu și suferă cu răbdare ce aj 
de suferit; nu te uită ce e împrejurul tău și ce 
se face în jur de tine, ci cugetă acum numai la 
tine însu-ți». 

7. 

Iubire de oameni și dreptate Jaolaltă, 

Purceseră apoi cu toții spre locul de osândă, 
și preotul se rugă cu glas tare tot drumul, iar 
lumea îi urmă într'o tăcere mută. 

Tot astfel domneşte o tăcere mută în jurul cos- 
ciugului unui cetățean, pe ai cărui copii orfani 
îi însoțește la groapa părintelui lor, cu mila în 
suflet, un întreg -popor înduioșat; și acest ceas 
de tăcută înduioșare, în care clopotul morților din 

„Bonnal răsună peste tot satul, aduse mângâiere 
în sufletul vornicului și la toată lumea. Vezi, nu 
eră pedepsirea unei jivine turbate, pe care o faci 
să piară de pe fața pământului, ca să nu mai a- 
ducă vătămări nimănui, ci eră pedeapsa unui om, 
prin care cel ce i-o dase voiă să-l facă și pe el și 
pe de aproapele mai inţelepţi şi mai buni de cum 
fuseseră până atunci, 

Vornicul; cu capul descoperit și cu picioarele 
goale, stă acum la locul de osândă și zise de trei 
ori pe rând, cu glas tare: «Aci mi se cuvine să-mi. 
putrezească oasele!»
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Cu glas mare dete răspuns un dregător al drep- 
tății: «Da, ți se cuvine după faptele tale ca aci . 
să putrezească oasele tale, și pasările cerului să 
mănânce carnea tas. 

De trei ori răspunse vornicul iarăși: «Mi se 
cuvine!» . 
«l-a fost dăruită lui iertare, șerb al dreptății, 
nu-l ucide!», strigă atunci cu glas răsunător ju- 
dele cel cu toiagul în mână. 

«Ce cată dară să-i fac?», întrebă șerbul drep- 
tății, | 

«Să-l legi de stâlpul spânzurătorii, să-i întinzi 
mâna pe un par și să ungi de trei ori cu văpseă 
neagră care nu se mai șterge degetele acestui om 
care a jurat strâmb». 

Șerbul dreptăţii făcu ce i se poruncise și se 
trase apoi la spatele nenorocitului, cu sabia scoasă. 
In: vremea asta judele cu toiag se întoarse spre 
popor și grăi cu glas-tare: | | 

« Ascultă, norod adunat aci! Stăpânul și părin- 
tele tău îți aduce la știință : 

Cine dintre voi nu se teme de.o asemenea ru- 
șine mai mult de cât de moarte, acela merge cu 
casa lui, cu copiii lui și cu neamul lui spre ti- 
căloşia în care vedeţi acum pe acest nenorocit!» 

După aceea preotul aproape toată ora ţini 
cuvânt către popor, care nu stase niciodată, nici 
în biserică măcar, cu mai multă luare-aminte și mai 
înduioșat ca acum înnaintea sa. 

Vornicul însă eră aproape fără suflare și isto- 
vit să cadă de-a'n picioarele. Când preotul băgă 
de seamă asta, chiemă pe Hans, argatul său, și-i 
zise: «Du-te și adu încoace trăsura a mică şi un 
pat». Hans se duse și veni îndăzăt cu trăsura 
și cu un pat; și” fiindcă ceasul trecuse și vorni- 
cul fusese slobozit din legături, preotul îl luă de
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“mână și-i zise: «Urcă-te cu Dumnezeu în trăsură; 
văd că ai nevoie de trăsură, că gândesc-că n'ai 
fi fost în stare să mergi pe jos la întoarcere.» — 
<Aşă e», zise vornicul, «ma luat cu tremur în 
tot trupul». Mulţumi apoi și grăi: «Nu sint vred= - 
nic de atâta bunătate (»—și se sui în trăsură. Pre- 
otul merse pe jos pe lângă trăsură în mijlocul 
poporului, lângă bietul nenorocit, până la închi- 
soarea din Bonnal, în care îl băgară, și puse a- 
poi să-i ducă înnăuntru patul din trăsură, până 
când îi va aduce altul de-a casă de la el. 

| 8. 

Ce vorbesc între dînșii şi ce simt țăranii. 

Leonard eră singur la lucru la biserică în di- 
mineața asta. Lucrătorii săi erau toți în alaiul vor- 
nicului. Plânse din toată inima, când clopotul mor- 
ților din turla bisericii, la doi pași de el, dete sem- - 
nul de pornirea vornicului. | 

Nu treci mult și numai iată și lucrătorii în- 
dărăt şi nu mai conteniră apoi mai toată ziua de 
a trăncăni între dinșii despre întâmplarea de azi. 

«Mie mi se rupeă inima», ziseră Aebi și Kienast. | 
„Kriecher. lar mie, par'că mi-ar fi turnat apă: 

rece pe şira spinării. 
Mars de pe curâlură. Ba dacă-i vorba numai 

de-atâta, atunci, zău, e bine să fii coțcar. 
Leemann. Și ai văzut cum s'au purtat cu el? 

Par'că umblau cu o lăuză, nu altcevă... | 
Lenk. Să fi fost eu ori un altul în locul lui, 

S'ar fi întors lucrurile altfel, de bună seamă. 
Aebi. Nlie 'mi pare că unii nu-i pot iertă nici- . 

decum, că n'a fost spânzurat. 
Leemau. O să vedeți voi, o să mai iasă la i- 

veală și alte istorii încă.
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Aichel. Ce anume? 
Leemann. Ci-că boierul ar fi vrând să ia la cer- 

cetare toate faptele de zece ani încoace, 
Mara de pe curătură. Fiți pe pace: de asta 

n'0 să se prăpădească nimeni cu firea. 
Michel. Și ce vrei să zici tu cu asta oare? 
Mars de pe curâlură. Vreau să zic, că asta o 

să izbească în atâtea fețe simandicoase, în cât o să 
găsească ei la urma urmei un capac pe care să 
nu-l poată ridică nimeni. | 

Aziecher. Şi cu diavolul măcar! Nu e lucru așă 
de curat, cum vor dumnealor. 

Aebi. Dar auzit-aţi pe Hartknopf, ce tot trăn- 
căneă de predica preotului? 

Michel. E un zevzec. 
Marx. Dar spune câteodată și lucruri ade- 

vărate. . . 
Michel. Da, când spune la unsprezece ceasuri 

că va bate douăsprezece. . | 
Marx. Asta-i o prostie. Despre legea noastră 

pricepe el la o adică mai mult de cât mine și 
de cât tine; In biserică. ia aminte ca un șoim și e 
în stare'să mi-ți înnumere preotului pe degete cu- 
vintele de căpetenie ale legii creștinești. 

Michel. Şi mare ispravă mai face cu munca 
asta! | 

Mars. Ba poți scoate dintr'asta mai multe de 
cât ți'nchipui tu. Ia auzi, el ci-că să-l ia dracul, 
dacă preotul în predica din urmă a rostit măcar 
o singură dată cuvântul Christos. 

AMichel. Asta-i vorbă de om într'o urechie. Și are - 
dreptate preotul, că nu-și potrivește cuvintele așă 
ca oii-ce vorbă să miroasă a smirnă şi tămâie, 

Marx se îmbufnă, iar Michel urmă mai departe: 
«Cu obiceiul ăsta al vostru de-a numără vor- 

bele din gura omului și de a răstălmăci cuvintele,
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suciți și capul bieţilor oameni aşă de mult, în cât 
sărmanii cască ochii, când ar trebui să-și deschidă 
capul şi cască gura, când ar trebui să pună mâna. 

Marx. Aşa? 
Michel. Da, chiar așă! — In cele ce spune preo- 

tul se vede bine că e iubire și înțelepciune, și ar 
trebui să le fie ruşine ălor care vorbesc așă de el. 

Marx. Aşă? 
Michel. Eşti zănatec, ori te faci, mă Marx? 
Rienast. Eu aș fi de părere, că am putea să 

nu mai vorbim de astea. Ar trebui să fie cinevă 
stană de piatră, să nu-l fi pătruns la suflet ziua 
de azi! 

9. 

Buna rânduială și neorânduiala la casa omului. 

“Ghertruda se duse în dimineaţa asta la bunul 
ei vecin, Rudi de pe muchie, care nu mai mun- 
ceă acum cu ziua la biserică, cu ceilalți. Ea știeă 
că sărăcia și descurajarea atât de mult prăpădește 
în om orice pricepere de gospodărie, în cât, chiar 
când s'ar întâmplă să se înfiripeze omul iarăși ni- 
țel, de n'ar găsi atunci sfat și îndreptare de la 
nimeni, norocirea căpătată i-ar lunecă iarăși din 
mână, tot așă de ușor, cum îţi scapă printre de- 
gete o svârlugă prinsă în apă. 

Și fiindcă fâgăduise bunicii copiilor, pe patul 
«de moarte, să poarte grijă de bieţii copilași, nu 
vrea să mai' întârzie nici un ceas ca să. ajute 
cât o puteă pe Rudi să-și pună casa în regulă, 
mai nainte de a-și părădui iar prin nechivernisire 
jumătate din ,ce aveă. , 

Găsi pe copii încă în pat, pe toți, iar Rudi 
abiă se sculase. Straiele copiilor erau trântite pe 
jos în toate părţile; pisica şedeă pe masă lângă
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strachina din care mâncaseră ei în ajun. Gher- 
truda simți în suflet toată stricăciunea unei ast- 
fel de nechiverniseli și făcu pe Rudi să priceapă, 
ce. urmări depărtate poate aveă nepăsarea asta 

„şi unde l-ar duce. Când îi spuse ea lucrurile astea, 
el făcu nişte ochi la dinsa, ca unul care te as- 
cultă fiind pe jumătate cuprins de somn. Erâ așă 
de deprins omul cu neorânduiala asta ŞI socoteă că 
acum, având iar livedea, merg toate iarăși așă de 
bine, în cât multă vreme nici nu puteă pricepe 
ce vrea acum Ghertruda cu predicele ei. In sfâr- 
șit o înțelese și-i lăcrămară ochii, când îi răspunse: 
«Ah, Doamne, ai mare dreptate, vecină; dar în 
sărăcia noastră, știe unul Dumnezeu că nu eră cu 
putință altfel. In vremea din urmă mă trezeam a- 
desea stând ceasuri și zile intregi pe gânduri, în 
cât aproape nici nu mai ştieam unde-mi stă capul 
Și Și mai puţin pe ce să pun mâna și ce să fac!» 

Ghertruda. Tocmai asta spun şi eu, și de a- 
ceea trebue acum să te laşi să te povâțuesc și 
să-ți ajut. 

Rudi. Îți mulțumesc din suflet, dacă vrei să-mi 
faci bincle ăsta. 

Ghertruda. Fac din toată inima, tot ce-oiu puteă. 
» Rudi. Dumnezeu să-ți răsplătească, pentru mine 

și pentru copiii miei. 
Ghertruda. Rudi, dacă ţii ca copiii tăi să fie 

crescuți ca oamenii, atunci trebue să pui în altă 
rânduială tot ce e 'n casă, până la lucrurile cele mai 
neînsemnate. Și acum sâ nu ne pierdem vremea 
cu vorba, ci să punem mâna la treabă. Astăzi, 
înnainte de apusul soarelui, trebue să mi se vadă 
în odae așă, în cât să nu te mai cunoști în ea: 
masă, ferestre, pardoseală, tot, tot, să fie spălat 
fulg și aerisit. Nu vezi, că aici de-abia-ţi poţi trage 
sufletul? Și crede-mă, zău, și de asta-ți sânt copiii
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tăi așă de pieriți la față, că n'ai mai scos de-un 
veac gunoiul din odaea asta. A fost o nenoro- 
cire, că biata răposata nevastă-ta, Dumnezeu s'o 
ierte, își pierduse în vremea din urmă tot corajul 
și de-aea nu mai eră nici o regulă în casă. Ori-cât 
de săracă să fie o femee, tot trebue să facă pen- 

“tru bărbat și pentru copiii ei munca aceea ce nu 
costă nimic. 

Rudi. De câte ori mai spuneă Și biată mama as- 
tea! Dar în vremea din urmă, de atâta necaz Și să- 
răcie ce eră pe capul nostru, se făcuse ca un 

“butuc, în cât mai că-mi vine să cred, Dumnezeu 
să mă ierte, că a fost un noroc pentru mine și 
pentru copii, că a murit, dacă ar fi fost să ră- 
mână așă mereu. Insă dacă ar mai fi trăit șiea, 
Ghertrudă, să vadâ cum s'au schimbat lucrurile 
acum, Şi-ar fi venit încetul cu incetul în fire, de 
iznoavă, şi ar fi fost iarăși ca'n vremea de mai na- 
inte. De ieri încoace nu-mi mai ese din minte chi- 
pul ei și ori-unde mă'ntorc, par'că aș aștepta-o să 
vină de undeva și să se împărtășească și ea acum 
cu mine la bine, cum s'a împărtășit la rău. 

Ghertruda. Ei i-e mai bine acolo de cât nouă 
tuturor, Rudi, și nu știu, zâu, dacă s'ar putea simți 
lesne iarăși bine pe pământ. Cine a pus toate la 
inimă atâta vreme, ca dinsa, acela nu-și mai vine 
așă de ușor în sine. 

Rudi. Asta așă e. 
Ghertruda. Lucrul cel mai bun, ce-l poți face 

“tu acum în “amintirea răposatei și care-i va fi ei 

mângâere și bucurie în cer, e să: “ţi creşti copiii 
cu grijă, ca să nu ajungă şi ei așă de nenoro- 
ciți ca dinsa. Și crede-mă pe mine, în copilărie 
atârnă toată creșterea de un lucru de nimica: dacă 
un copil se scoală dimineața cu o jumătate de 
ceas mai de vreme sau mai târziu; dacă peste
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săptămână își lasă hainele de: Duminecă aruncate într'un colț, sau le strânge cu grijă şi le pune bine, după ce și le-a curățit; dacă a învățat să împartă cu măsură pe săptămâna întreagă pânea, fâina și untul Și să iasă la capăt cu atâta, ori ia din ele fără nici o socoteală, când mai mult, când mai puțin, cum dă Dumnezeu. Lucruri de acestea sânt de atâtea ori pricina că o femee cu sufistul cel mai bun ajunge în cea mai adâncă ticăloșie și târăște după sine și pe bărbat și pe copii. Şi trebue să-ți spun — tu știi bine, că eu n'o spun asta cu vr'un gând rău, ori luându-mă după gura lumii, — că biata nevastă-ta, cum a fost crescută, n'aveă de unde să învețe ce va 'să zică rânduială la casa omului; eu am cunoscut pe bătrâna Schoder: în casa ei putrezeau și mucezeau mai multe de cât se cuvine și de cât se poate: spune. 
Rudi. Stetese prea mult în casa preotului, în tinereţea ei. | „- 
Ghertruda. Asta, cu adevărat, așă este. 
Ruai. De câte ori nu m'am crucit, Dumnezeu s'o ierte, când 0 vedeam luând în mână cartea de rugăciuni; ori noul testament, și copiii nu e- rau nici spălați, nici pieptănați, iar eu trebueă să mă duc în toate zilele în cuine, să ațâț focul pe vatră, dacă nu vream să mă pomenesc în- tr'o bună zi că-mi dă foc la casă, cu uituciunea ei. Ghertruda. Are şi cartea rostul ei, Cărţile cată să fie pentru o femee ca rochea ei de Duminecă, iar lucrul să-i fie ca fusta de toate zilele. 
Ruai. Acum îmi vine să râd eu însu-mi de să- răcia mea. Ea -purtă în toate zilele tocmai an- drocul ăsta de sărbătoare, și creștea copiii astfel, ca și când tot pentru ce trăește omul pe lume ar fi numai rugăciunile Și: cititul. 
Ghertruda. Ştii la ce-ajunge cinevă cu asta?
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Tocmai la ce nu s'aşteaptă: ca mai târziu copiii 
să nu-şi mai aducă aminte de rugăciuni și de 
citit, mai ales când le-ar fi de cea mai mare ne- 
voie. | | | 

Rudi. Din păcate taman asta ni s'a 'ntâmplat 
nouă: când a căzut dinsa bolnavă și nu maia- 
veam în casă nici o bucăţică de pâne, nici mâna 
n'a mai pus pe vre-o carte, cu copiii, ci numai 
începeă a plânge, când dă cu ochii de vreuna. 
„Ghertruda. Asta să-ţi fic învățătură de minte 

acum, Rudi, și înnainte de ori-ce trăncăneală din 
cărți învață pe copiii tăi să-și câștige o pâne. 

Rudi. Sânt în tocmai de părerea ta și chiar din 
ceasul ăsta o să-i trimet la cusutoreasă. 

Ghertruda. Trebue să-i imbraci întâi ca lumea. 
Aşă cum sânt acum, să nu mi-i văd eşind din casă. 

Rudi. Cumpără-le tu, te rog, stofă de haine 
și cămăși; eu nu mă pricep la asta. O să mă 'm- 
prumut chiar azi cu banii ce-mi trebue. 
__Ghertruda. Ce umbli. cu imprumuturi, Rudi? 
Lasă, că-ți cumpăr cu stofa şi-mi plătești tu la 
strânsul fânului. | 

Rudi. Dar de ce să nu mă împrumut? 
Ghertruda. Fiindcă, la o gospodărie cu rost, 

omul nu trebue niciodată să rupă dintr'o parte 
ca să cârpească într'alta, și fiindcă dintre miile 
de oameni care împrumută, nu sânt nici zece, 
care să nu răscumpere încă o dată împrumutul; 
și mai cu deosebire ție ți s'ar întâmplă asta. Tu 

- ești prea bun; cum or auzi de împrumut, or să 
alerge de grabă destule lipitori la tine, care stor 
pune să te sugă din toate părțile. 

Rudi. Mila :stântului, că mai găsesc acum. cevă 
de supt și la mine! e 

__ Ghertruda. Cu lucruri de-astea eu n'aş șăgui. 
Trebue să te 'nveghiezi acum, în toate chipurile,
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ca să păstrezi ceea ce ţi-a întors Dumnezeu ție 
și copiilor tăi, după atâta suferință. - 

Rudi rămase pe gânduri o bucată de vreme 
și zise apoi: 

«Cred că tu n'o să mă îndărăptezi de la asta .... . 
Am hotărât să împart livedea cu vo:nicul, cât o 
trăi el». Ma 

Ghertruda. Ce mai însemnează și-asta acum? 
Rudi. M'am legat către părintele cu jurământ, 

să-i dau vornicului, cât o trăi, nutreţ pentru o vacă, 
din livedea mea. A ajuns acum un biet nenorocit 
bătrân, și nu m'ar lăsă inima să-l văd și pe el 
ajuns în sărăcia, în care am zăcut eu însu-mi. 

Ghertruda. Așă mai vii a casă, că, după cum 
începuseși, mă aşteptam la altcevă: credeam că 
vrei să împarți livedea cu vornicul; acum văd 
că e vorba doar de nutreţ, nu de livede. 

Rudi. Nu, una ca asta nu mi-a trecut prin cap; 
livedea,. de-o vrea Dumnezeu, trebue să rămână 
ohavnică copiilor, nepoților și strănepoților miei, 
din neam în neam; despre nutreţ insă, pentru 
Dumnezeu, vreau să-mi ţin cuvântul, cum m'am 
făgăduit către părintele. | 

Ghertruda. Nu vreau de loc să te împiedic de 
la o faptă ca asta; însă ori-cum, mi se pare că, 
înnainte de a fi făgăduit, ai fi putut așteptă să 
vezi întâi dacă vornicul are chiar așă de mare 
nevoie de dania asta. 

Rudi. Și părintele tot așă mi-a zis. Insă de-ai 
fi auzit tu pe mama, cum am auzit-o eu, rugân-- 
du-se la Dumnezeu pentru el pe patul de moarte, 
și dorindu-i bine, de bună-seamă că nici tu n'ai 
fi putut face altfel, de cât să-l ajuţi cât poți să-i 
meargă bine, cum am făcut eu. 

Ghertruda. S'a rugat la Dumnezeu pentru el 
Şi pe .patul de moarte?
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Rudi. Da, Ghertrudă, şi încă cu șiroae de la- 
crimi pe obraz. 

Ghertruda. Ah, atunci e bine ce faci. 
In timp ce Rudi vorbeă astfel cu dinsa, Gher- 

truda sculă copiii din pat, îi spălă pe mâni şi pe 
faţă, îi pieptănă cu o îngrijire și cu o blândețe 
„necunoscută lor și-i puse să-şi îmbrace straielă 
mai așezat și mai în regulă, de cum erau ei de- 
prinși până acum. 

După aceea se repezi până a casă la dinsa, 
se întoarse cu ciubărul, cu mătura și cu periile 
ci și se puse să diretice și să curățe casa, ară- 
tându-i și lui Rudi-cum trebue făcut lucrul ăsta 
și cum i-ar puteă ajută și copiii la o treabă ca 
asta. Rudi se apucă de lucru cu toată osârdia și 
după câteva ceasuri fu în stare să facă treaba 
așă de bine, în cât Ghertruda îl lăsă să deretice 
singur și se duse a casă. 

«Dacă copiii te-or ajută cu'toată inima, atunci 
trimite-i mai în de seară pe la noi», zise dînsa 
la plecare. a 

Rudi nu mai știeă ce să zică şi să facă, după 
plecarea ei, așă eră de mișcat. Câtă-va vreme ră- 
mase cu mânile încrucișate, nu perie și nu mă- 
tură, ci stă: uimit și zicea în inima lui: «Doamne, 
să am, eu o femee ca asta, m'aș simți ca în cer!» 
Și când îi trimese copiii pe sub seară, se uită, 
pentru prima oară de ani de zile, să vadă dacă 
sînt curați pe mâni și la faţă și dacă părul și hai- 

„„„nele le sînt în regulă, în cât chiar și pe copii îi 
„prinse mirarea de grija asta. lar vecinii care-i 
văzură eșind din casă așă de curâăței, ziseră: «Să 
știți că Rudi și-a pus în gând să se 'nsoare a 
doua oară!» 
„Micuţii găsiră pe: copiii zidarului toți la lucrul 

lor. Aceștia îi primiră cu bucurie și cu priete-
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nie, însă nu conteniră lucrul din pricina asta nici - 
o clipă.. 

«Siliți-vă de isprăviți mai curând cât aveți de 
făcut; aveţi apoi voie să vă jucaţi cu copilașii 
ăștia până or bate ceasurile șase», le zise Gher- 
truda. lar copiii: «Și nouă ne e aminte să dăm 
zor; € soare ca vara, mamă». — «Dar să nu care 
cumvă să toarceți firul mai gros», răspunse mama. 

«O să iei mai de grabă un crăițar mai mult, 
de cât unul mai puţin, de pe tortul micu», zise 
Lise. «Și și de pe al nostru!», strigară toţi cei- 
lalți din toate colţurile. 

«Să vă văd la lucru, lăudăroșilor!», răspunse 
mama. Și 

Copiii lui Rudi rămăseseră cu gura căscată și 
cu ochii holbați la lucrul lor cel frumos Și la ve- 
selia din casa asta, — «Ştiţi şi voi să toarceţi?», 
îi întrebă Ghertruda. «Ah, nu!», răspunseră co- 
piii. Ghertruda le zise atunci: «Trebue să învă- 
țați și voi, dragii miei! Copiii miei n'ar da asta 
pentru nimic în lume, și nu mai pot de bucurie 
Dumineca, când capătă fie-care cele câte-va băn- 
cuțe ale sale. Anul e lung, dragii miei, și când 
la o casă torc așă toți în toată săptămâna, te 
pomenești „la capătul anului cu 'bani multișori şi 
nici nu știi cum i-ai strâns». 

«Ah, învață-ne și pe noi, rugămu-te!», ziseră 
copiii, lipindu-se de braţul acestei femei bune ca o 
mamă. 

«Din toată inima», răspunse Ghertruda, «ve-. 
niți numai în toate zilele, dacă vreți, și o să ve- 
deți ce repede o să 'nvățaţi» *). 

In vremea asta copiii Ghertrudei torseseră cât 

  

*). Această descriere a fost făcată într'un timp, în care torsul bumbacului eră in Elveţia o muncă de casă aducătoare de bun câștig, P. “



  

aveau de tors pe ziua de azi, puseră bine tor- 
tul și vârtelnițele lor şi începură a cântă cu toţii: 

Am îsprăvit, am isprăvit, mămucă dragă, 
Sosil-a ceasul de: repaos în casa noastră ! 
De seară mergem la culcare toți mulțumiți, 
Jar dimineața sărim din pat toți bucuroşi ! 

Apoi luară de mână pe mosafirii lor. Senini 
ca și seara săreau acum toți copiii pe pajiște în 
toate părțile pe lângă gardul-viu și pe după ar- 
bori; însă copiii Ghertrudei se fereau mai cu în- 
grijire de -cât ai lui Rudi de noroiul de pe po- 
tecă şi de ghimpii gardului-viu, și aveau grijă de: 
straiele de pe ei. Îşi ridicau la loc ciorapii și-și 
încătărămau iar pantofii, îndată ce se desfăceau 
cumvă, iar când copiii lui Rudi nu erau cu luare 
aminte la unele ca acestea, ei le ziceau îndată 
cu vorbă blândă: «Vezi, că-ți pierzi catarama, îţi 
cade legătura ciorapului», — sau «te murdăreşti de 
noroiu», ori «iţi spinteci haina în spini» ş.a.m.d. 

Copiii lui Rudi iubeau pe copiii aceștia buni și 
așezați, zimbeau la tot ce le spuneau, și ascultau 
de ei par'că mai cu supunere de cum ascultă ci- 
nevă de părinții săi; căci vedeau că tot ce le spun 
lor, fac ci înșiși, şi nu le-o spuneau nici cu răutate, 
nici cu mândrie. Când auziră bătând ceasurile șase, 

„copiii Ghertrudei alergară spre casă, cum aleargă 
păsărelele la cuibul lor, când asfințeşte soarele. — 
« Veniţi şi voi cu noi? Ne ducem la rugăciune a- 
cum», ziseră ei către copiii lui Rudi. — «Da, ve- 
nim, și vrem să zicem și bună-seara mamei voas- 
tre». — «Ne bucurăm foarte mult, că veniți și voi», 
ziseră copiii Ghertrudei și porniră cu ei, înșirați 
de-a «mama-gaia», prin toată livedea, pe scară 
Și până în cămară la masă, unde se așezară apoi 
spre rugăciune. 

Leonard şi Ghertruda. i 20.
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«Dar voi, dragii miei, nu vă duceţi oare și voi 
acasă, la șase, la rugăciune 2», întrebă Ghertruda 
pe copiii lui Rudi. — «Noi facem rugăciunea, când 
mergem la culcare», zise cel mai mare. 

«Și când 'vă duceți voi-la culcare ?», întrebă 
Ghertruda, i 

«Știu eu?>, răspunse copilul, iar un altul: «Așă, 
când începe să se înnopteze». — «Atunci. dar 
puteți face şi voi rugăciunea împreună cu noi; 
dar după asta e vremea să vă petrecem a casă», 
zise Ghertruda. — «Nu face nimic, chiar dacă ar 
începe să: se 'ntunece bine, nu ne e frică nouă», 
răspunse cel mai în virstă — «când sântem cu toții 
laolaltă», adăogă un altul. Apoi copiii Ghertru- 
dei făcură rugăciunea unul după altul, la rând, 
cu mama lor, iar dinsa puse și pe copiii lui Rudi 

„să spună rugăciunile ce știeau și îi petreci apoi 
până la portiță. | 

<Aveţi grijă, dragă, să nu cadă vreunul şi spu- 
neți tatei multă sănătate de la mine, și mai ve- 
niți pe.la noi; altădată o să pregătesc și pentru 
voi o roată de tors, dacă vreți să 'nvățați și voi 

„ torsul», le zise Ghertruda la despărțire şi stete 
să se uite după ei pe uliţă, până trecură' de colț. 
Jar copiii îi strigară de departe, cât se puteă auzi: 
«Noapte bună» și «foarte. mulţumim» și «somn 
ușor, lele Ghertrudă!» - 

10. 

A uşură sufletul unui om e mijlocul cel mai bun de a-i 
deslegă limba, 

Preotul lăsă pe vornic, pe care-l aduseseră din 
nou în închisoarea din Bonnal, o bucată de vreme 
singur. După câteva ceasuri însă se duse iarăși la el. 

«Sânt un bătrân nenorocit, pierdut, și nu mai
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sânt de nici un folos nimănui pe lumea asta», fură 
aproape cele d'intâi cuvinte ce grăi vornicul către 
preot. 

« Asta nu trebue s'o zică nimeni niciodată; când 
vrei, ești totdeauna bun la cevă», răspunse preotul. 

Vornicul. Ah, cât mi-o mai da Dumnezeu zile, 
aș vrea să m'ascund de toţi oamenii întrun un- 
ghier, să mă rog la Dumnezeu pentru mântuirea 
mea de-a: pururi, să mă rog și să suspin. 

Preotul. Cât. trăim, :sântem oameni şi ținem 
de oameni, vornice, și nu:facem bine, ci. ajun- 
gem numai o sarcină nefolositoare în lume, dacă 
ne tragem laoparte din rândul lumii. E în că- 
derea lui Dumnezeu, iar nu într'a noastră, să n€ 
despartă de lume și să ne ascundă de oameni,, 
când vrea. să ne aibă ascunși: şi asta o face el, 
vornice, când ne pune în mormânt. 

Vornicul. Ah, de s'ar îndură Dumnezeu cu mine 
mai curând!  . . a 

Preotul. Poate iţi vine cu greu, că eşti din nou 
pus: la închisoare? Se | 

Vornicul._ Nu ştiu, unde-mi mai stă capul. . 
Preotul. E și firesc. Dar crezi tu oare că ți-ar 

fi fost mai bine; dacă i-ar fi dat drumul a casă? 
Vornicul. Şi de ce să nu-mi fi fost mai bine, 

când mi-ar fi fost îngăduit a mă duce la casa mea? 
Preotul. Pentru o clipă, se prea poate. Insă, 

spre a pune toate în regulă în sufletul tău şi pen- 
tru toată viața ta de-aci 'ncolo, aceste 14 zile 
o să-ţi facă bine neapărat, vornice, dacă le-oi în- 
trebuință cum se. cuvine. 

Pornicul. Ah, cum să uit că sânt închis în 
temniță? 

Preotul. Dar pentru ce pricină ? 
Vornicul. Ei! — mai ştiu şi eu;pentru: ce! 
Preotul. De nu știi tu, o ştiu eu; de sigur nu-
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„mai pentru binele tău, ca să te faci iar om de 
treabă și cinstit, de-aea ești pus la închisoare. 

Astfel incepu preotul să facă pe ticăitul omul 
acesta a privi închisoarea lui într'un chip mai cu 
minte, și în cele.:14 zile, în care veni la el mai 

„toată ziua și noaptea, se împrieteni încetul cu 
încetul 'atât de. mult cu dinsul, în cât ajunseră 
a vorbi unul cu altul aproape ca frații. 

Nu pot însă să povestesc d-voastră aceste con- 
vorbiri, vorbă cu vorbă: ar fi prea plicticoase. 
Insă istoria în care pășesc mai departe, va arătă 
la “vremea ei ce eră mai de seamă într'acele vo- 
roave*). . a | 
“Preotul se preumblă cu el în tinerețea lui, în 

viața. sa de om matur, în vremea când începu a 
țineă cârciumă. și apoi când căpătă vornicia. Îi 
aduse iarăși în suflet ceea ce uitase de sute de 
ori în viața lui, în cât la urmă văzi limpede ca 
lumina zilei, cum vornicul nu se puteă să nu a- 
jungă' ceea ce ajunsese. 

Și viața acestui om desvălui pastorului viața 
întregului său sat, în cât acum se uită în toate 
“gospodăriile ca într'o oglindă și sute de îimpre- 
Jurări și de lucruri. triste,. la care până acum eră 
zadarnic ori-ce sfat .și ori-ce ajutor, i se limpe- 
ziră acum înnaintea: ochilor. 

Vornicul la început nu prea vrea să dea pe 
față toate, mai ales când mai erau amestecați și 
alții în greșalele sale și zise o dată către preot, 
la un prilej de astea: «Nu vreau ca pe lângă toate 
păcatele ce le duc eu în spinare, să mai fac încă 
să mă blesteme tot satul». Insă preotul îi arătă 
așă de blând și așă de deslușit, că face cu asta 
cea mai mare indatorire tocmai celor ce la ince- 
put i-ar luă în nume de rău destăinuirile sale, — 

*). Vezi cap. '70 al acestei părți.
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în cât din vremea acsea vornicul se deschise. pas. . 
torului despre tot ce ştieă. 

ul. 

Cum se dă singur pe față omul care n'are cugeta) curat. 

“Ci par'că ar fi căzut trăsnetul în: sat, aşă, de. 
buimăciți erau toți, la vestea că vornicul istori- 
sește preotului tot ce ştie despre fiecare. In. toate 
ulicioarele numai ce vedeai oameni care întorceau 
capul în altă parte, când dau cu;ochii unul de 
altul. Ici și colo vedeai bărbaţi și femei pieriți la 
față. La mulți, care aveau tuse ori năduf, le. mer- 
gea mai rău ca de obiceiu și în toate casele se 
petreceau scene care de care mai ciudate. Multe 
scorpii de o dată se făcură iar bune cu bărbații 
lor. Mulţi copii spulberatici și obraznici se fâcură 
așă de blânzi, că-i puteai pune la rană. Soţi și 
oameni dintr'o casă se întrebau acum lucruri și-și 
spuneau lucruri, despre care. ori cât ţi-ai fi bătut 
capul, n'ai fi putut pricepe cum'a'venit vorba toc- 
mai despre ele și cum se face.că tocmai lucrurile 
astea le umblau prin gând. . 

«Dacă i-ar trăsni cumvă vornicului prin minte să 
spună, mai știi, că i-am vândut eu lui gheba ta, cea 
care ţi-a fost furată!» zise setoasa nevastă a lui 
Stoffelin către bărbatu-su Ioosli, om gospodar. 

«Mai desgropi și tu iar istoria aea cu gheba, 
care mi-a făcut așă de rău», răspunse Ioosli. 

«Zău, trebue să fii tot cu frica'n sân, că unul 
ca ăsta e'n stare să mai nenorocească și pe alții, 
și, nu ştiu cum, îmi spune mie inima că o să se 

întâmple cevâ», zise femeea. 
lar loosli răspunse: «Ştii cât de mult te-am 

bănuit eu de asta și cum. m'ai adus până acolo, . 
că ţi-am făgăduit să nu mai iau niciodată vorba



despre gheba aea; și acum tu singură aduci vorba 
despre ea, ca și când n'ai fi cu cugetul curat». 

Femeea începu atunci a se olicăi și zise: «Știi 
și tu prea bine, că atunci când a pierit gheba 
măseseră la noi noaptea nişte cerșetori». 
«Dar bine, tu începuși despre asta, nu eu, Şi 
oi fi știind tu bine, de ce», zise Ioosli, eșind din 
odae bombănind. 

«Să. știi că te fac una cu pământul, de'i ră- 
suflă cevâ», zise mironosița de Varvara către sluj- 
nica sa, care. eră părtașă cu dinsa la băuturica 
într'ascuns, pe “care trebueă să i-o aducă de la 
vornic în toate zilele, în murgul serii. 

«Te pomenești că i-o abate să spună și cum ii 
duceam noi tort în toate săptămânile ?», zise Lise 
a lui Christof către soră-sa Clara. - 

«Să tăcem ca pământul I», zise dinsa. 
«Și să tăgăduim ca hoţii de cai», răspunse ceai- 

laltă. 
Vorbe de-astea curgeau în toate unghierele, şi 

pretutindeni se spulberase ca pleava în vânt iubi- 
rea făgăduită vornicului în biserică, lângă cristel- 
niță. «Atunci s'a purtat cu noi, să fi zis că-i sfânt, „nu altcevă, iar acum ne'nnegrește cât poate» — asta eră tot ce ziceă lumea mai bine despre el, şi în susul și în josul satului, . 

Insă cui i-e teamă de pielea lui, acela nimic nu 
uită mai leste de cât iubirea, și mulţi erau așă 
de înghieţați de frică, în cât unui iepure. și nu 
i-ar fi bătut inima mai mult de cât lor. 

12. 
“Cum aceste urmări ale cugetului vinovat nu sânt la fel la oameni pricepuţi în daraveri, 

Ci mai frică de cât la toţi le eră jupânilor ju- rați 'ai satului. Ei încercară însă niţel câte niţel
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să aducă altfel vorba despre istoria asta neplă- 
cută. 

«Un iabrâș ca ăsta ar puteă nenoroci un sat 
întreg», ziceă vecinul Kienholz către vecinul Kal- 
berleder. 

«Poate nu e nici un om în sat, cu care să nu 
fi avut cevă de împărțit, de 20 de ani de când 
poartă vornicia, şi doar n'o găsi nimeni cu cale 
să aducă tot satul sub furci, de dragul lui!», răs- 
punse acesta. 

«Ce netot mai ești şi tu! Apoi, tocmai asta-i 
binele nostru, că pe el l-a și dus sub furci», zise 
Kienholz. 

«Că bine zici, mă, chiar așâ e: cu unul care 
a fost subt furci, nu te mai poate sili nimeni să 
stai la socoteală», răspunse .Moosbauer. 

Și vorba asta par'că le dete viață tuturor. De 
odată li se deslegă limba, și toți până la unul, 
erau de părere și o spuneau în gura mare, că ei 
nu mai sânt datori să stea la socoteală cu vor-.. 
nicul, zică ce-o zice despre dinșii, căci cu un om 
care-a trecut prin mâna calăului nu se stă de 
vorbă. 

" Hiigi insă, care nu se 'mbătă niciodată cu vorbe, 
zise după o bucată de vreme: <Oţi fi având voi 
dreptate să cântați cântecul ăsta, şi-l cânt și eu 
cu voi, bucuros; dar, ori-cum, ar fi mult mai bine, 
la toată întâmplarea, de l-am puteă face să-și țină 
Aeoanca, tot mereu». 

«Asta e la mintea omului, vezi-bine», răspunse 
Kalberleder, «dar cum să-i astupi clanţa, aici aş 
vrea să mi te văd». 

«Cred că cu pâne», zise Hiigi. Şi cât ai scă- 
pără din amnar mulți își deteră cu părerea că 
da, ar trebui să caute a-i astupă gura cu bani 
şi cu pâne, ca să tacă.



IE drept că erau ȘI câți-va împotrivă și sgârcitul de Rabserbauer strigă în gura mare, că el nici nu vrea s'audă de-așă cevă, 
Insă Kienholz și ceilalți îi răspunseră: «Ba o să trebuească s'auzi și tu de asta». Și în scurtă Vreme căzură cu toții la învoială în casa lui Kien- holz, unde erau strânși, că în privința asta tre- bue să țină sfat cu toți juraţii și cu toți țăranii mai cuprinși din sat, 
Iar Kienholz repezi în sat pe Christen cântă- rețul, care tocmai treceâ pe-acolo și căscă gura la fereastra lor, și până 'ntr'un ceas erau adunați laolaltă toţi cei care însemnau cevă în. sat. 

13. 

Un sfat de țărani, 

Kienholz păși atunci cu propunerea înnaintea adunării. Fiindcă însă propunerea costă parale, nu căzură toți la o părere. Ba unul, ba altul în- cepură a strigă în gura mare: «Să mă bată Dum- nezeu, nu dau nici o pară pentru asta», iar Rabser le spuse verde, că să-l vadă pe vornic că moare de foame în fața lui, și tot nu-i dă nici măcar o felie de pâne. Insă toți săriră cu gura 'la el: «Măi neghiobule, ție! iți dai bucățica de pâne, nu lui», zise Hiigi, iar Kienholz adăogă: «La dracul, ș'un chior vede ce ne-așteaptă, dacă nu-i astupăm gura». «Doar n'o să ne ducă pe toți la spânzurătoare», răspunse Moosbauer cel încărunțit, care eră de partea lui Rabser. 
«De-aţi fi voi singuri, din spre partea noastră, ați puteă incercă, dar noi nu ne prindem la parte», ziseră ceilalți. 

o «Ascultați-mă pe mine», zise Hiigi. «Când o fi la o adică, atunci să vedeți că tot ăștia cu gura



mare o să fie ăi d'intâi, care o să-și smulgă pă- rul din cap». | 
«Da, da», zise Meier cel bătrân, care eră cel 

mai cinstit dintre ei, dar fricos nevoie mare, «aș 
vreă mai bine să dau și cămașa de pe mine, nu- 
mai să nu fiu chiemat la răspundere». | 

«De chiemat la răspundere nu mi-ar fi nimic, de nu m'aș teme de: dovadă», zise Speckmolch. 
Moosbauer atunci numai ce sări cu vorba: «Des- 

pre dovadă nu e încă nici o vorbă ; Kalberleder, spu- 
seși tu singur mai adineauri, că ori o lătră un câne, 
ori o spune cevă unul ca vornicul, e tot una». 

«Nu-i adevărat, eu n'am spus asta», răspunse 
Kalberleder. - 

«Atunci ești un om de nimica, dacă tăgădu- 
ești», zise Moosbauer. | 

«Luaţi-vă la ceartă, când oți fi singuri», zise Higi. 
Din toate părţile se auziră acum multe glasuri: 

«Ce părdalnicul, ne vine doar câte trei sfanți de 
cap, asta n'o să lase pe drumuri pe nimeni». 

«Așă ar fi, dacă nu:-ne-ar mai fi mâncat până 
acum atâtea parale pentru altele», zise Rabser. 

«Ce-i de făcut? EI tot ne are la mână», răs- 
punse Kienholz. E 

Cei îndărătnici tăcură rând pe rând şi se învoiră- 
în cele din urmă cu toții, că dacă-i pot astupă 
gura, atunci să-i deâ câte trei sfanți de fiecare, 
de unde-or aveă, de unde n'or aveă, — «cât o mai 
duce-o», ziseră unii, — «și pân'o crăpâ», ziseră alţii. 

14. 

Alegere țărănească, 

Dar cum și ce fel să facă ca să-i spună asta repede? Pentru asta ţinură sfat din nou Și se i- 
iviră iarăși multe păreri.



Unii povățuiră să-l aleagă pe Hartknopf. Alţii 
ziseră: <Ăla prea face mare vâlvă; trebue să 
fie unul care, când s'o -scrânti cevă, să dea răs- 
puns dintrun cuvânt, iar nu cu o predică în- 
treagă». 

Un tânăr prostănac dete sfatul să-l aleagă pe 
Kriecher, ca unul care s'ar puteă strecură mai 
lesne în casa preotului. Insă nimeni nu fu de pă- 
rerea sa. «Ăsta ar luă plata şi ne-ar vinde și la 
Turci cu vornic cu tot», ziseră toți din toate 
părțile. a 

In sfârșit se sculă Kalberleder şi dete sfatul 
să fie ales feciorul lui. “Țăranii se uitară mirați 
la el și rămaseră cu gura căscată; căci nu le da'n 
minte, ce ispravă deosebită ar puteă face tocmai 
băiatul ăsta. | 

«Aţi rămas cu:gura căscată! Socotiţi oare, că 
nu știu ce spun?», zise Kalberleder. <Să vedeți 
gândul mieu. Eu am un nuc în livede, chiar în 
spre partea caselor preoțești, unde e închis vor- 
nicul; o să 'ncerc cu nucul ăsta. O să pun pe 
Dăiat să s'apuce de tăiat nucul şi așă își va face 
cale să fie mereu pe-acolo și s'aștepte vremea 
potrivită. E cunoscut cu. Hans și cu bucătăreasa 
părintelui și. face el ce-o face şi ademeneşte pe 
vornic să vie la fereastră, ori chiar se furișază la 
el în chilie». 

Țăranii găsiră planul bun și chiar rugară pe 
Kalberleder să facă negreșit aşă. Acesta se mai 
lăudă încă câtva timp cu slujba ce le-o face și 
apoi se aleseră dintre ei doi inşi socotiți ca cei 
mai deştepţi dintre dinșii, Hiigi și Kienholz, și 
porniră cu el acasă, ca să dăscălească bine pe 
băiat, de ce cată să facă asta și cum trebue să 
aducă lucrurile, ca să iasă bine.



Încercarea lui Kalberleder, de-a drege lucrurile, și | 
sfârşitul ei rău. | 

Cum ajunseră a casă, puseră la cale cele de tre- 
buință, cum le fusese vorba, și tânărul Kalberleder 
porni îndată -la nuc și începu'a cântă o horă, ca 

și când ar fi fost niţel ameţit de băutură. Cân- 
tecul ii pări frumos părintelui, care eră la fe- 
reastră și se puse să-l asculte. Și vornicul scoase 
capul de după perdea să vadă ce-o eși de-aici; 
căci simți numai de cât că Kalberleder n'a pus 
el să taie nucul numai așă ca să:i treacă de urât, 
ci că subt asta s'ascunde negreșit cevă. 

In sfârșit nu trece mult la mijloc şi numai iată. 
Hans al prectului la colțul grădinei unde eră Kal- 
berleder și zise: <E păcat că dai jos bunătate de 
pom! Ce mai nuci făceă în toți anii!» Kalberleder 
răspunse: «Se scot din el foarte buni 'dulapi pen- 
tru paturi de puşcă, și tată-miu a făgăduit unui 
negustor din Glar să-i deâ un nuc bun. Afară 
de asta nucii își întind rădăcinile prea departe și 
ți-aduc mai multă pagubă la iarbă de cât folo- 
sul ce-l ai de la nucile lor. . . 

Jlans.. Asta aşă e de altfel. Dar voi lăsați nu-- 
cul ăsta să-și întindă rădăcinile numai spre lo- 
cul nostru, iar într'al vostru de fel. 

Kalberleder. Ce vrei să zici cu asta? 
Haus. Hm, ce să zic, — că voi mai în toți anii. 

ii tăiați rădăcinile din spre partea voastră. - 
alberleder. Văd că ştii mai multe ca mine. 
Haus. Zău, cum v'oți fi putând voi preface așă. 

de nevinovați, măi vecine! | 
ka/berieder. Crede-mă, eu unul nu ştiu nimic: 

de asta. Dar ia spune, n'ar fi oare cu putință să. 
zic și eu o «bună seara» vornicului?



/laus. Ba ar fi, de ce nu? 
Kal/berleder. Nu s'arataă niciodată la fereastră ? 
/lans. Ba poţi să te duci și în odae la el; pă- 

rintele n'o să zică nimic. - 
- Ralberieder. Ar puteă crede, că cine. știe ce 
am cu-el. 

Ianus. Că doar noi fi având cine ştie ce secrete? 
Kalberleder. Doamne fereşte! | 
4laus. Uite, părintele e la fereastră; să fiu în 

locul tău, -m'aș duce și i-aș spune eu singur. 
«Ai dreptate», zise Kalberleder, şi punând să- 

poiul jos, luă căciula'n mână, se duse la fereastră 
unde eră preotul, se plecă adânc Și zise: «Sărut 
mâna, cinstite părinte!» | 

«Mulţumim dumitale», răspunse preotul. 
Ka/beriedez. Nu vă supăraţi, părinte, că tata 

vrea să taie nucul ăsta? o 
«Nu ştiu de ce m'aș supără», răspunse preotul. 
Kalberleder. De, gândeam că poate vă ține de 

adăpost în curte. 
„Preotul. Nu vine în spre bătaea vântului. Nu, 

sânt chiar bucuros, dacă-l tăiați: ne luă soarele 
de dimineața la jumătate din grădină. 

Kalberleder. Vezi, de i-ar fi trecut vreodată ta- 
tei prin minte că v'aduce supărare, l-ar fi tăiat 
de mult, de bună seamă. | 

Preotul. De văzut, o vedeă el prea bine, însă 
din spre partea mea nu eră nici o nevoie să-l - 
dea jos. 

Kalberleder. Dar de ce nu, domnule pastor? 
Nu știți cât sânteți de iubit de toată lumea și 
cât de mult îl bucură și pe tata că sânteţi așă 
de bun cu bietul nenorocit pe care-l aveţi la 
d-voastră! : 

Preotul. Nu fac pentru el nimic alta de cât da- 
toria mea.
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Kalberleder. Se 'nţelege, domnule pastor! Dar 
cum îi merge, cu voia d-voastră, domnule pastor? 
Se poartă oare și el astiel, în cât să fiți și d-voastră 
mulțumit cu dinsul? 

Preotul. Da, slavă Domnului, până acum sânt 
din toată inima mulțumit de el, 

Kalberleder. Tata ziceă, că poate-l văd cumvă 
la fereastră și atunci să-i spun multă sănătate din 
partea lui și să-i mai spun să nu-și piardă corajul;. 
că, din mila Domnului, o să 'se mai găsească o 
bucăţică de pâne în lumea asta și pentru el. 

Preotul. Pe cât îmi pot da eu seamă, nu e 
câtuși de puțin neliniștit pentru traiul lui. | 

«Asta mă bucură», zise Kalberleder; și după 
o bucată de vreme grăi iarăși: «Dacă mi-ați în- 
gădui, domnule pastor, mai că aș aveă poftă să-l 
văd și eu o leacă, că tot mă aflu așă. de aproape 
de dinsul». 

«Poftim», zise preotul. A 
„ Atâta -așteptă și Kalberleder. Intră cu preotul 

in chilia unde eră ținut la opreală vornicul, și 
făcându-se că vorbește despre lucruri indiferente, 
pândi un moment când preotul se depărtă din 
odae. 

Ca fulgerul prinse clipa -asta și.zise către vor- 
nic: «Trebue să-ți spun repede, cât sântem sin- 
guri, că dacă nu spui nimic și nu vâri pe nimeni 
în beleă, atunci toți juraţii se făgăduesc să te-ajute 
cât ăi trăi, ca.să poți fi fără grijă de ziua de mâne. 
Dar dacă nu-ți ţii gura și târăști și pe alții în bucluc, 
atunci să știi că n'o să găsești un om în tot sa- 
tul, care să-ți întindă o bucăţică de pâne, măcar 
să te vadă că ești pieritor de foame. Asta e ros- 
tul venirii mele încoace, de aea am făcut ce-am 
făcut și m'am furișat în chilia ta». . 

Vornicul fu foarte uluit de propunerea asta neaș-
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teptată; o clipă nici nu ştii ce să-i răspundă, dar 
-apoi zise către Kalberleder, cu glasul plin de durere: 
«Eu crezusem că numai din prietenie pentru mine 
ai venit aci». 

«Îți spuseiu, de ce-am venit și aştept un răs- 
puns», zise Kalberleder, privindu-l par'că ar fi vrut 
să-l săgeteze cu ochii, nu altcevă. | 

«Nu pot s'ajut cu nimic, să vă purtați cu mine 
cum. ți vreă», răspunse vornicul. 

lar Kalberleder: «Va să zică ai și dat drumul 
gurii ?» 5 a 

Vornicul. Nu tăgăduesc. 
Ralberleder. Ei, numai să vrei. tu, că vorbele 

le poţi tu luă 'ndărăt pe toate și le poți suci altfel. 
Vornicul.. Asta n'o fac. 
Raberleder. Așă! 
Pornicul. Îmi pare foarte rău; însă e mai bine 

așă; neorânduelile.... 
Kalberieder. Ci tacă-ţi gura de neorândueli! Cine 

altul le-a făcut, de cât tu. singur? 
Vornicul. Imi pare foarte rău. 
Kalberleder. la îndărăt ce-ai spus, — n'o să te 

căești de asta. - 
Vornicul. Nu pot. 
Kalberieder. Nu vrei, va să zică ? 
Vornicul. Nu. pot, și, drept să-ți spun, nici nu 

vreau. — Dar vei trăi şi vei vedeă că n'o să aduc 
-cu asta nici un. rău nimănui. Ia 

Kaiberieder. Astea sânt vorbe de om care nu 
e în toate mințile. a. 

Vornicul. Pricep prea bine, că ție ți se par lu- 
-crurile astfel; și mie, acum 14 zile, mi-a fi pă- 
rut tot așă. ca și ţie. 

Ralberleder. Ci nu mai vorbi acum ca'0 mi- 
ronosiță bătrână! Norocul tău atârnă acum de 
“clipa asta și de cuvântul. tău.
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Vornicul. Nu mai trage nădejde în deșert. Te 
încredințez, că nu ese nimic de-aici. Sa 

Kalberleder. Crede-mă că-ți vei priimi răsplata 
pentru asta. ” 

Tocmai acum intră și preotul iarăşi în odae, 
iar curând după asta Kalberleder își luă rămas 
bun. Innainte de-a plecă însă zise către preot, 
că i se pare acum că n'a 'nţeles tocmai bine pe 
tată-su și poate că dinsul n'o fi vrut să zică despre 
nucul ăsta de care s'a apucat el, ci de un altul. 

«Se prea poate», zise preotul. 
lar Kalberleder: «Mai bine o să-l mai întreb 

încă odată, înnainte de a-l tăieâ de istov». 
«Faci foarte bine», zise preotul, simți însă că 

nu € lucru curat cu venirea asta a flăcăului. 
Mai marii satului însă stau pe ghimpi să vadă 

cum o eși cu planul lor și erau în așteptare pe 
după case și pe la garduri, uitându-se mereu spre 
casele preoțești. Ba incă Speckmolch se căbârță 
cu burta lui a mare peste snopuri şi peste mal- 
dărul de fân la cubeâ*), spre'a vedeă de-acolo 

„cum îi merge lui Kalberleder şi când s'o 'ntoarce 
iar a casă. Însă cei de pe după garduri şi cel de 
la cubeă o băgară pe mânecă, văzându-l că iese 
-din casa preoțească cu capul în pământ:și cu mâ- 
nile lăsate'n jos. Dar tot alergară la tată-su, să 
afle cu urechile lor, cum s'au petrecut lucrurile. 
Kalberleder vrea să facă şi acum pe grozavul și 
să se laude. mai din nainte cu isprava lui fiu-su. 
Ei însă îi astupară gura și se. prinseră cu el că 
numai veste bună nu le-aduce.: 

«N'aveţi de unde ști, până n'o fi el aici», zise 
tatăl. 

  

*). Ţăranii germani strâng snopii de bucate şi fânul în podul casei, ȘI şi aria O au tot în cuprinsul casei, fiindcă nu treeră cu 
cai, ci bat spicele cu băţul.
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«De asta, așă e», ziseră țăranii, când tocmai 
iată şi băiatul. Acesta aruncă așă de tare să- 
poiul în arie, cât.colo, în cât se cutremură în 
casă; veni apoi în odae abiă după ce tată-su îl 
chiemă de două ori, se duse într'un colț, nu dete 
bună-ziua la nimeni și zise doar atât: «N'am fa 
cut nimic!» . 

Țăranii însă vreau să știe mai multe și, ori cât 
îi eră de silă să vorbească, trebui să le poves- 
tească pre amănuntul, cum s'a întâmplat lucrul. 
Când isprăvi de spus, îl mai cicăliră niţel, apoi 
plecară unul câte unul iar acasă, plini de gân- 
duri și de planuri pe care frica le născoceă în ei, 
care nu se copseseră însă bine. 

Bătrânului Kalberleder nu-i eră acum ciudă de 
altcevă de cât de nucul său mai ales. «Îmi vine 
să plâng de necaz, că am fost așă de ușuratec, 
să mă hotărăsc eu să-l taiu», zise el către fiu-su, 
cum apucară ţăranii a se depărtă,. 

«Ci doară n'am fost eu așă de prost; numai 
am sgăndărit niţel pământul, la rădăcină, de ochii 
lumii; din spre partea asta poate s'o mai ducă 
încă o sută de ani». 

«Foarte bine-ai făcut, fătul mieu; ce-i în mână 
nu-i minciună», zise tatăl. Și puţin după aceea: 
«Dar ia ascultă, s'ar fi bucurat mult preotul, când 
ar fi scăpat de vecinul ăsta de grădină ?» 

«Ba bine că nu; și el şi Hans ziceau că nu- 
mai le suge din pământul lor», răspunse băeta- 
nul. — lar tatăl zise: <O să sugă gândesc-că din 
pământul ăla mai multă vreme de cât ei amândoi». 

Băietanul. Când am văzut că nu e nimic de 
făcut cu vornicul, i-am spus preotului, că mi se 
pare că te-am înțeles greşit și că tu ai vrut să 
zici poate de uun alt pom.
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16. 

Mai marii satului, în frica. lor, caută ajutor la Scaraosohi și la talpa iadului, - 
Țăranilor le intrase frica în sân și le umblau acum prin cap lucruri prea minunate. La mulți din- tre ei le veni gândul că, dacă ar muri preotul și boierul, ori măcar unul din doi, atunci ar f Sscăpaţi de ori-ce primejdie. Lucrurile însă nu mer- seră mai departe: nu merse nici unul pân'acolo, să se roage la Dumnezeu să le trimeată moarte, și nici unul nu ridică mâna să-i ucidă. Insă să-i învrăjbească pe unul cu celălalt, să Je cășuneze necaz și să le deă de lucru, cât or puteă, — la asta ținteau în cele din urmă toate hotăririle lor; căci soco- teau că în felul ăsta tot vor izbuti la urma urmei a le abate gândul de la cele ce-ar spune vornicul. Și se'nnemeri tocmai bine, că de Dumineca trecută încoace mergea pe furiș svonul, că lucru- „rile nu s'au petrecut ca lumea la soborul obștei, ȘI că strângătorul de găini a orbit oamenii cu meș- terii diavoleşti. | - Până acum, nu-i vorbă, toți cei care aveau o fărâmă de minte, și mai ales mai marii satului, luaseră în râs scornitura asta neghioabă; acum însă li se păru că așă cevă le dă apă la moara lor și începură să vorbească cu tot dinadinsul : despre istoria asta și prin fel de fel de întrebări şi de vorbe aduse umplură capul cu asta tuturor gu- gumanilor. ce-i întilneau în cale. Incepură a lăudă pe Hartknopf în gura mare, că mai rar om așă de neclintit în păreri ca el; că nu se dă în lături de a spune adevărul, chiar când ar fi luat în râs pentru asta de unul şi de altul, ori chiar de pe amvon. Acesta, când s'auzei așă de lăudat, își lingeâ bu- 

Leonard și Ghertruda. 
2.



zele, ca și când ar fi avut mieren gură și eră 
neobosit de dimineața până seara să trepede în 
toate părțile, ca să răspândească pretutindeni 
părerea lui în potriva strângătorului de găini. Și 
sub scutul ce-l aveă acum, părerea lui găsi multă 
crezare; căci mai marii satului făceau toate chipu- 
rile ca să nu mai vorbească lumea acum de altcevă 
de cât de asta, şi tineri şi bătrâni. 

Ba încă băgară în horă și pe doctorul Treufaug, 
feciorul mai mare al fostului gâde din Arnheim 
şi-l fâcură să 'nțeleagă că-și pierde pânea, dacă 
nu s'or mai găsi oameni care să creadă în ase- 

menea istorii “despre ucigă-l- toaca, iar acum ar fi 
vremea cea mai nemerită să 'nceapă a se damn 
„vorbă despre asta. Acesta nu aşteptă să-i zică 
de două ori. Unde se'ntâlneă cu câte o leliță vor- 
băreață sau cu câte un 'nea Ion, îl pofteă să ia 
o priză de tabac și începeă apoi a le tocă la verzi 
și uscate. 

«Ce credeți voi», le zicea el, «ce credeți voi, 
că eu aș fi putut țineă casă și masă și aș fi avut 

cu ce acoperi atâtea cheltuieli, dacă n'ar mai fi 
pe lume și oameni de-ăștia răii? Hei, de-aș putea 
eu spune toate..... — tocmai de la ăia care spun 
mai tare că nu cred în asemenea lucruri, tocmai 

de la ei îmi vin mai mulți gălbiori. Nu vreau să 
spun nimic, dar dacă aș spune cum stă lucrul pe 

- la curţile boierești şi pe la casele preoțești, aţi 
rămâneă cu gura căscată. Nu e nici o săptămână, 
de când un ciocoiu de-ăștia care poartă nasul pe 
sus a venit, cu pălăria la subțioară și cu punga 
în mână, să mă roage să fac ce-oiu şti să aibă 
iar linişte. Feciorul Luminăţiei sale, despre care 
sânt ani de zile de când a aflat prin scrisoare 
că s'a dus pe lumea ailaltă, i s'arătă bătrânului 
în iatac în toate posturile, la țanc. Însă de, noi ăștia
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trebue să ne ținem gura, că te pomenești că alt- fel aţi băgă voi de seamă cine-și vâră. coada în „toate astea». 
Ba chiar lăsă să se 'nțeleagă, fără a o spune lămurit, că însuși Arner are nevoie de el, fiindcă nu € lucru curat la castel, de când a murit bo- ierul ăl bătrân. | 
Prin astfel de tertipuri și mijloace dete -ghies la vorbă ceata de pungași tuturor năucilor care crezuseră cândvă te-miri-ce: despre năluci. Ince- pură a umblă iarăși din gură?'n gură poveștile des- pre casa ce fusese odinioară a văduvei Hoorlacher și în care'noaptea jucau dracii pe semne, că ani de zile nu putuse lăcui nimeni în ea, până când în sfâr- șit a cumpărat-o vornicul pe preț de nimica și a pus apoi pe călugărul Miinchtal să alunge pe <necu- ratul» în prăpastia din dărătul codrului de stejari. Așișderea şi povestea cu pomul cioarei din fața casei fierarului eră acum iarăși în gura tuturor: anume ci-că timp de zece. ani 'nu S'au 'stăvit nenorocirile de la casa aceea: și fierarul, când vedeă dimineaţa că pasărea se așeză pe crean- ga din stânga (care eră neagră ca tăciunele și de aceea îi mai zicea și craca dracului), știeă sigur mai din nainte, că până la apusul soare- lui o să se întâmple o nenorocire în casă, ȘI ori-ce rugă, ori-ce evlavie ȘI ori-ce purtare cins- tită eră de geaba la bietul om: când, cioara se aşeză dimineața pe creangă și 'ncepeă a cârâi, nenorocirea eră hotărâtă, și până seara se Și po- meneă cu ea în casă. Asta a mers aşă vreme de zece ani, până ce fierarul, într'o bună zi, a tăiat copacul și l-a: pus pe foc. Din ziua aceea nu s'a mai întâmplat nici o nenorocire la casa lui, afară "doar că fierarul însuşi a înnebunit şi a trebuit să-l ție legat de mâni și de picioare; dar încolo, par'că
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plouă norocul pe horn, nu altcevă, de când cioara 
nu mai aveă «creanga dracului», unde să se așeze. 

Asemenea parascovenii erau iarăși cuvânt de 
evanghelie în tot satul. Mamele, și cele bune și 
cele rele, începură a vorbi iarăși cu copiii lor des- 
pre mama-pădurii, care o să-i-iă, dacă n'or fi cu- 
minți, și altele de-al de astea.: 

Tânăra Kienholzoae, care, din fodolie, se arătă 
la orice prilej că nu crede în lucruri de-astea şi 
făceă glume cu copiii ei pe socoteala stafiilor 
şi a strigoilor, întoarse foaea acum Şi începu a 

spune cu ei în toate serile și în toate diminețele 
rugăciunea în potriva stafiilor şi a duhirilor rele 
și a strigoilor. Copiii, ce-i dreptul, o întrebază în 
prima seară: «Mamă, de ce ne pui să zicem a- 
cum iar rugăciunea asta? Chiar alaltăieri ne spu- 
seși, că cei care se roagă la Dumnezeu astfel de 
lucruri sânt nişte oameni fără judecată». 
„_<M'am mai răsgândit și eu acuma; trebue s'o 
spuneți tot așă de des ca Şi «Crezul» și «Tatăl 
nostru», zise mama. 

Copiii. Au început să umble iar stafii, inamă? 
Mama. Dumnezeu să ne păzească, mamă, da, 

au: umplut lumea. 
Copiii. Dar cum știi tu așă de bine chiar a- 

cum, că iar e lumea plină de stafii? 
Mama. Ah, dragii mamei, nu e lucru curat în 

satul nostru. Ziceți mereu rugăciunile voastre și 
închinați-vă şi faceți la mătănii mereu, când ple- 
cați din casă, și să nu care cumvă să luaţi cevă 
din mâna vreunei femei bătrâne, fie poame, fie 
pâne, fie ce-o fi. 
"Până şi de jocul «de-a mama gaea>, pe care-l 

jucau copiii nevinovaţi ai zidarului și ai lui Rudi, 
începură a zice că nu e lucru curat cu el. Hartknopf - 
spuneă în gura mare, că ăsta e un joc diavolesc.



lar pe Speckmolchoae, o muiere de-alea care scot venin și din miere și fac din țînțar armăsar, o aduse pacostea într'o zi să se 'ntâlnească în drum cu Gritte a lui Rudi Și, nici una nici două, vrea să oblicească ce s'o fi ascunzând sub «mama-gaea» asta, de care lumea vorbește acum cu atâta pre- pus. Luă pe fetiță de_mână, o mângâie și o în- trebă: <Aţi petrecut de minune alaltăieri la al de zidarul, nu-i așă?» 
—. «Mai e vorbă !» zise copila. lar femeea: «la spune, maică, eră acolo în odae o pisică fru- moasă ?» E | 
Copila. Eră, cum de nu!: 
Lemeea. O pisică neagră? 
Copila. Jumătate neagră. 
Femeea. Şi-i scânteiau ochii în cap? - 
Copila. Da, când ședeă sub laviţă. 
Lemeea. Ce făcea pisica. 
Copila. Nimic, încols. 
Femeea. Stă mereu la un loc? | | Copila. Ba nu: se lingeă pe picioare într'una şi torceă; odată, numai ce a sbughit-o, de eră să sară 'n poală la mine. - 
femeea. Pe când ziceați rugăciunea? 
Copila. Păi d-ta crezi, că pisicile știu când se roagă oamenii? - a 
Femeea. Şi aţi atins-o cu mâna? 
Copila. Ba bine că nu! 
Lemeea. Când vă rugaţi? 
Copila. -Când ne vencă a mână. 
/emeea. Bine, dar nu țineați mânile impreunate în timpul rugăciunii ? 
Copila.. Le ţineam, fireşte. . 
Lemeea.. Cum o puteaţi atinge atunci ?. 
Copila. Cu picioarele, pe sub masă. | P'emeea. Şi eră neagră cărbune, nu-i așă?
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Copila. Nu peste tot.! 
Pemeea. Insă, ori-cum, aproape neagră. Nu-i 

așă, aveă multe pete negre? 
Copila. Da. 
Femeea. Şi-i scânteiau ochii.?. 
Copila. Îţi spuseiu adineauri: când şedea sub 

laviţă. 
Din vorbirea asta, pe care Speckmolchoac, mai 

împodobind- -0, 0 şoșoteă la urechie în toate părțile, 
la proști și mai mari de cât ea, se izvodi în vreme 
de câteva ceasuri, că pisica aceea.n'a fost pi- 
sică adevărată, Doamne fereşte! 

Ca un fulger se lăți în tot. satul vestea, că în 
casa zidarului nu e lucru curat, și două-trei zile 
lumea n'avi altă vorbă în .tot satul de cât de 
casa zidarului. 

Insă nici zidarului, nici lui Rudi nu le spuse ni- 
meni nici un cuvânt despre asta vreme îndelungată. 
Ei băgară de seamă doar, că toată lumea se uită 
la ei chioriș, iar copiii lor veneau adesea a casă 
cu ochii plânși și se văitau, că ori-unde s'ar duce, 
par'că se feresc toți de ei. Chiar cei mai de treabă 
copii din sat, cu care se avuseseră bine totdea- 
una, nu voiau să mai aibă a face cu dinșii, şi 
când trec pe uliţă aud strigându-i de pe la fe- 
reastre și de după uluci: căl cu mama-gaea» și 
<a cu mama-gaea». 

17. 

Incepe a bate alt vânț. 

Cum se'ntâmplă însă totdeauna, când impinge 
cinevă prea departe răutățile și blestemăţiile: se 
găsiră oameni, care băgară de seamă ce s'ascunde 
dindărătul acestor istorii.
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Juratul Renold și încă vr'o câți-va oameni cum 
se cade nu se sfiiră a spune pe față, că fapte 
de-al de astea și vorbe de-al de astea pot fi cu 
păcat și nu e nici drept, nici cinstit lucru să se 
poarte ei astfel. Că doar” și ei s'au jucat în copilăria 
lor de-a mama gaea, ca copiii zidarului, şi făceau 
destule nebunii și înnainte și după rugăciune; dar 
dacă vreunul din părinţii lor ar fi încercat să isco- 
dească astfel de fleacuri băbeşti din niște jocuri 
de copii, bine nu i-ar fi mers. 
„Şi nu vorbiră în deșert: ba unul, ba altul, înce- 
pură oamenii a-și luă mai mult seama lă vorbă; 
nu mai treci mult, și se găsiră prieteni buni, care 
să spună zidarului, și cumetre voitoare de bine 
care să spună Ghertrudei, ce vorbe se răspân- 
desc despre ei. Și căzu păcatul pe Schnabelgrite: 
o dușmancă de vecină o spuse zidarului, că toată 
ziua, de dimineața până seara, nu mai are altă 
vorbă, cu ori-cine se'ntâlneşte, de cât de istoria asta. 

Zidarul, dintru'ntâi, se'ngălbeni ca ceara, când 
îi spuse femeea astea. îi mulțumi însă şi porni caun ) ; 
vârtej, turbat de mânie, drept la Schnabelgrite a 
casă; băti în fereastră cu lemnul lui de măsu- 
rat, cu atâta putere, în cât fu un noroc că 'nne- 
meri în pervazul ferestrei și că nu se desprinse 
nici un geam, de atâta sguduitură. Nu erâ însă 
nimeni a casă. Mărgărita eră la fântână, la uliţă, 
dar el n'o văzu; ea însă îl zări, și nu fu mai 
proastă spaima ce-o cuprinse; dar văzându-l cum 
bubue la fereastra ei, își luă inima'n dinți și strigă: 
«Dar ce e, ce-i, vecine ?» E 

«Acolo eşti», răspunse zidarul, «tu cu afuri- 
sita ta de clanță, tu, așă și pe dincolo. Ce ai tu 
cu copiii miei, de te-ai apucat să trăncănești des- 
pre ei în dreapta şi'n stânga fel de fel de bles- 
temăţii ?» a



«Ce, ce?>, întrebă Mărgărita. 
«O să-ți arăt eu acum, ce, ce», răspunse zi- darul. E 
Spekmolchoae, care eră şi ea la fântână, trase 

pe Mărgărita de mânecă, și-i șopti: «Să tăgăduești, 
că altminteri cine știe ce se poate 'ntâmplă». 

Celelalte femei însă, care auziseră chiar atunci 
din gura ei povestea cu dracul, pentru a mai nu 
știu câtea oară, nici nu visau că ea o să-și ia vor- 
bele 'ndărăt. Chiar în clipa aca se dedese dra- cului și se jurase, că-ea le-ar spune “astea și în față calicului de zidar şi nevesti-si, dac'ar fi a- 
colea. Dar care nu le fu mirarea femeilor, când 
o auziră de-odată tăgăduind, și spunând zidaru- lui, că ea n'a vorbit niciodată nimic de rău despre el, și și despre copiii lui, care-i sânt dragi, ea nu. știe nimic .de cât bine. | 

«Nu, asta le'ntrece pe toate! Așă cevă nu mai € de îngăduit!», grăi una de-al de Renold care se află acolo, către celelalte femei, și și zise 
apoi tare către Leonard: «IL eonarde, ce-ai auzit e adevărat: și nouă ne-o spuse iar chiar adi- 
neauri». . 
«Ci taci, soro», ziseră celelalte femei. «Ce te-a- mesteci tu într'asta? Nu te priveşte pe tine câ- tuși de puţin». 
«Nu, nu vreau să tac», zise Renoldoae. «Una 

ca asta mâne poimâne poate să-ți facă tot așă 
Şi ție și mie și la Ori-și-care; de-o veni pricina până la boierul, să știți că -eu una nu mă las și-i 
spun în față, că a zis». E 

Abia-i eșise din gură vorba de boier şi Spech- 
molchoae se și îngriji să se pună la adăpost și strigă în gura mare: «Eu una n'am -auzit nimic 
Și n'am zis nimic; îmi spălam acolo verdeţurile 
și n'am luat seama ce s'a întâmplat».
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«Și eu una tot așă, n'am auzit nimic Și n'am 
zis nimic». — «Și nici eu, nici eu», ziseră îndată 
mai multe. NI | 

«Nici nu vă 'ntreabă nimeni», zise zidarul și 
amenință pe Mărgărita, că o va spuns boierului. 

Aceasta începi a se văicări și a se rugă de 
el să nu împingă lucrurile mai departe. 

«Bine, însă atunci trebue să 'spui și să măr- 
turisești aici în faţa femeilor ăstora, că tot ce 
ai spus tu despre noi sânt brașoave și minciuni», 
răspunse Leonard. | | 

Mărgărita mormăi, impleticindu-se "n vorbă, că-i 
pare rău și că da, nu e nimic adevărat. 

«Trebue să spui tare, așă de tare, în cât lumea 
care a scos capul pe “fereastră la toate casele să 
priceapă că eşti o mincinoasă din născare, de n'ai 
pereche.... Nici nu mai ştiu ce zic, de mânie... Tu, 
tu ai să-mi alergi azi pe toate ulițele și să spui 
pe la toate casele, că tot ce-ai zis sânt numai 
născociri și scornituri de-ale tale». 

Mârgărita. Nu fii așă, te rog! Fac bucuros tot 
ce vrei, şi-mi pare rău... 

Zidarul. Că-ţi pare ori nu-ți pare rău, asta 
puțin îmi pasă, dar că totul e o născocire Și O 
scornitură, asta trebue să mi-o spui la toată lu-: 
mea, și nu încet, ci tare și deslușit, cât poți 
strigă. | 

Vrând nevrând, Mărgărita trebui acum să măr- 
turisească. și să spună în gura mare, ca s*o audă 
toată lumea, că tot ce-a zis ea despre copiii lui 
Leonard și despre pisica lor au fost numai născo- 
ciri și scornituri; dar atât de rău i făcu 'asta, în 

"cât aproape să i se taie răsuflarea. | 
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18. 

Multă vreme încă vor mai gândi şi vor mai zice femeile: Nabal este numele bărbatului mieu și nebunie 
este într'însul*). 

Intr'o stare ca asta nu se mai întorsese Le- 
onard acasă niciodată, de când scăpase din ghia- 
rele lui Hummel. a 

Aproape nu mai puteă răsuflă și strigă la Gher- 
truda în bucătărie să-i aducă apă. Îi aduse. O- 
chii aproape îi eşise din cap și erau roșii ca para, 
părul îi cădeă pe frunte, iar sumanul îl îmbra- 
case de-a'n doasele. 

Ghertruda eră mai să scape urciorul cu apă din 
mână, când îl văzu în starea asta. | 

«Pentru Dumnezeu, ce e, ce ţi s'a 'ntâmplat?», 
zise dinsa, apropiindu-se de el cu bătăi de inimă, 

<A, nu-i nimic», răspunse dînsul, dar aproape 
nu putea vorbi, și luându-i repede urciorul din 
mână îl sorbi aproape tot. 

«Pentru numele. lui Dumnezeu, s'a întâmplat 
cevă, spune, ce-i?», zise Ghertruda. 

«Nimic — zău, ia nişte fleacuri: a spus niște bles- 
temăţii despre copiii noștri», răspunse Leonard. 

Ghertruda. Cine? Ce? Ce fleacuri? 
Leonard. la, de-ale Mărgăritei. 
Ghertruda. Numai fleacuri de-ale ei, și de-asta 

te-ai schimbat tu aşă la față? 
Leonard. Crede-mă, nu mai e altcevă nimic. 
Ghertruda. Par'c'aş visă. Ştii tu că ţi-ai pus 

sumanul pe dos? 
Leonard se măsură cu ochii și zise: « Adevă- 

rat, nu prea sânt îmbrăcat cum trebue». | 
Ghertruda. Aș vreâ grozav să știu și eu chiar ——— 

*). Din Biblie: Cartea împăraţilor, cap. 25, Nabal înseamnă «nebun».
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acum, ce-a fost, — dacă tu nu ești cumvă chirchilit. 
«N'am pus în gură nici un strop», răspunse 

Leonard, și-i povesti apoi toată istoria; vorbea 
însă ca unul care are friguri.şi se duse în tim- 
pul istorisirii de două ori în bucătărie să beă apă. 

Ghertruda îl ascultă cu luare a minte și nu-i 
_curmă vorba de loc, cât povesti. Dar la urmă, 

tot îi zise: «Nu mă mulțumește de loc purtarea 
ta, și m'aș fi așteptat la mai mult de la tine». 

Leonard. Cum? Ce mai mult? 
Ghertruda. Credeam că te poți „stăpâni mai 

mult, la un fleac ca ăsta. 
Leonard. Ce? Asta e un fleac? 
Ghertruda. Să zicem că n'ar fi chiar un fleac; 

totuși e de neiertat, că ţi-ai făcut atâta sânge 
rău pentru un lucru ca ăsta. 

Leonard. Şi de ce adică? 
Ghertruda. Mai e de'ntrebat! Să facă cinevă 

ce-ai făcut tu, când nu e mai sănătos și mai în pu- 
tere de cum eşti tu acum, asta înseamnă să se 
poarte cu ușurință, să se vâre Singur în mormânt 
înnainte de vreme. 

Leonard. Aici ai dreptate: acum i îmi svâc- 
nește inima, și par'că m'ar fi bătut cinevă în tot 
trupul. 

Ghertruda. Ah, mă tem să nu te 'mbolnăvești.: 
Culcă-te niţel în pat, dragă, și cearcă să dormi 
o fărămiță. 

Leonard. Da, o să mă las niţel ) pe pat. 
Ghertruda. Dar altădată, te rog, stăpânește-te 

cevă mai mult. | 
Leonard. Da, de-aș puteă numai! 
Ghertruda (cu lacrimi în ochi). Dragă, la un caz ca 

ăsta, gândește-te la mine și la copiii tăi, — și dacă-ți 
stă'n putere, cruță-ne, te rog, pentru Dumnezeu, 
de un tată îmbătrânit înainte de vreme!
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Leonard (apucând-o de mâni și trist). Ah, draga mea, nu știu, cum pot să mă uit până într'atâta și să-mi scape măcar o clipă din minte, ce sânt dator că- tre tine și către copii! Cu ajutorul lui Dumne- zeu, 0 să mă stăpânesc mai mult de-aci încolo. «Fă-o, te rog, dragul mieu»,. zise Ghertruda. In timpul acestei vorbiri Leonard se culcă, iar Ghertruda închise obloanele din spre soare, ca să se facă întunerec Și să poată dormi bărbat-su mai liniștit. | 
După o oră el se sculă Și incepură a vorbi din „nou despre întâmplarea cu Mărgărita. 
«ȘI în privința boierului ai mers prea departe», zise Ghertruda acum. 
«De ce?», răspunse Leonard. 
Ghertruda. Păi, nu 'vezi, că tu i-ai dat o pe- deapsă Mărgăritei, ca și când tu ai fi stăpân în țară? T-eonard. Ai dreptate, lă asta nu m'am gândit.  Ghertruda. Aşă cum e firea boierului, nu- cred că te va trage la răspundere, dac'o află; însă nu trebue să faci niciodată lucruri, despre care nu ești sigur de se cad, au ba; și să fiu în: locul tău, aș căută să vorbesc din nou cu femeea și să iau îndărăt porunca de a umblă cu rugămin- tea de iertăciune pe ia toate casele. 

Leonard. De nu mi-ar fi rușine, aș face ce zici tu, | 
Ghertruda. Dar de ce să-ți fie rușine, când faci cevă drept? 
Leonard. Să mă duc dar? 
Ghertruda. O zici tu Singur. 
/eonard. Şi tu de asemenea. 
Ghertruda. Cred şi eu. | 
Leonard. Îmi vine însă foarte greu s'o fac. Ghertruda. Dragă, calcă-ţi pe inimă și ia toată istoria asta în glumă.



PNI: AI 

Leonard. Numai de-ar fi așă de lesne! 
Ghertruda. Ştii ce să faci? la unul dintre pi- 

„ Soii noștri și du-i-l Mărgăritei în dar, ca să-vadă, 
că biata pisica noastră, pe care-o avem de-atâta 
vreme, nu e diavolul, ci un dobitoc de casă cinstit 
Și cum se cade. 

«Asta ar fi lucru cu haz al naibei, și să știi că o 
fac», zise zidarul, și luând îndată un pisicuț în 
șorțul lui de piele porni spre al de Mărgărita; 
ea îl zări de departe și nu-i fu mai proastă spaima, 
închipuindu-și că e.cevă îngrozitor la mijloc, de 
vine «l iar îndărăt; și par'c'ar fi gonit-o cinevă, 
așă o rupse la fuga de la fereastră, drept la băr- 
bat-su, care eră în dosul casei și aveă porecla 
de Murrbăr. Îi strigă de departe, g gâfăind: «ar 
a venit zidarull» 

«Vezi, dacă nu-ți ţii fleoanca? Vedea-o- -aș unde-a 
dus mutul iapa», zise Murrbăr. Ea însă îl lăsă să 
vorbească și nu știu cum să se suie mai repede 
în podul cu fân. 

19. 

E păcat să fii prea bun. 

Murrbăr eră, ca tot neamul paracliserului, mân- 
dru, de felul lui, şi se temeă grozav că isprava 
nevesti-si ar putea-o duce la închisoare, ceea ce 
l-ar fi scăzut foarte în ochii lumii; de aceea din- 
tru'ntâi se făcu mititel de tot în fața zidarului, 
de nu ştieă cum să-l mai lingușască.. 

«Meștere d-ta», îi zise el, «ce Dumnezeu, noi 
am fost totdeauna prieteni buni și ne și'nverim. 
Nevestă-mea, ce-i drept, n'a făcut bine ce-a fă- 
cut, dar o mărturiseşte și ea acum, și nici vorbă 
că o să facă tot ce crezi de cuviinţă, ca să șteargă
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Vătămarea ce a adus cinstei și numelui bun al tău. Te rog să nu-i mai Porți supărare, şi tu; la urma urmei astea sânt niște fleacuri muierești și nu face să izvodești dintr'asta o istorie cât toate zilele». | Aa 
Zidarul răspunse: «Îmi luași din gură tocmai ce vream să spun și eu. Sânt niște fleacuri mu- iereşti, cum ziseși tu. -Aș fi vrut mai bine să nu se fi 'ntâmplat şi vreau din toată inima să fim iarăși ca: mai nainte, buni prieteni. Ne-am gân- dit mai mult, și nevastă-mea şi eu, și am găsit Și noi că am împins lucrurile prea departe, și că nu e de loc de nevoie să mai umble nevastă-ta din casă'n casă să-și iă spusele 'ndărăt». 
Cum băgă Murrbăr de seamă că n'are să se „mai teamă de nimic din spre partea lui Leonard, se și schimbă la vorbă omul nostru, cât ai bă- teă din pulme: nu mai fu coteiul care se gudură, ci dulăul care mârâe și-și arată colții. Și numai ce grăi către Leonard: «E bine, că ţi-ai venit iar în fire, că așă mai poate stă cinevă la vorbă cu tine». 

, Leonard, omul cinstit la suflet, răspunse: «Îmi pare rău, că mă pot stăpâni așă de puțin». Murrbăr. E bine când la întâmplări de-astea dintre doi oameni are minte cel puţin unul din amândoi. Dacă acum câteva ceasuri m'aș fi stă- Pânit și eu tot așă de puțin ca tine, s'ar fi pu- tut întâmplă moarte de om; însă mi-am zis, că din noi doi trebue să aibă unul cevâ-mai multă minte și am vrut doar să mai las vreme la mij- loc până ți-or trece năbădăile; căci mai e și mâne vreme de ajuns, să vedem ce rost are adică pur- tarea ta și de când s'a facut muierea ta jude- cător în țară și are dreptul de a supune la ju- “decată și a da hotărâri asupra nevestei mele.
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Leonard. E bine dar, că am venit din capul 
mieu să scutesc pe nevastă-ta de orice osteneală. 

Murrbăr. De scutire, să fiu în locul tău, aș 
vorbi cât mai puţin. Tot satul, de la un capăt. la 
celălalt a vorbit din fir în păr tot ce-a spus și 
nevastă-mea. Ştiu prea bine, că acum ai trecere 
la curtea boierească, dar numai să afle boierul, 
cum v'aţi luat voi nasul la purtare, de faceți acum 
pe' stăpânul și dați hotărâri, şi o să vedeţi voi, 
cum se'ntoarce foaea! 

Leonard. Văd şi eu cam luat-o prea repede 
în istoria asta. 

Murrbăr. Şi, la urma urmelor voi sânteți de 
“vină la toate, zidare. Dacă din toată comedia asta 

nu e nimic altcevă adevărat, de cât doar ce poves- 
tiți voi înșivă, și anume că copiii au venit de-a 
mama-gaea până la masa unde și-au fâcut rugă- 
ciunea, de n'ar fi de cât atâta, şi tot e de ajuns, 
ca să vezi că nu e lucru cum trebue şi sar cu- 

veni să-şi dea seama de asta o femee ca nevastă-ta, 
care vreă să fie pildă tuturor. Atunci, când tu 
singur dat-ai pricină de vorbă la lume, e foarte 
cu greu să mai astupi gura satului. 

Tonul ăsta ului cu. totul pe cinstitul Leonard, 
în cât nu ştieă ce să mai facă acum cu pisicul 
ce-l adusese în sorțul lvi de piele, și de bună 
seamă că s'ar fi plimbat cu el îndărăt acasă, fără 
măcar să deschidă gura despre el, dacă în cele 
din urmă Murrbăr nu l-ar fi întrebat de la el, ce 

are acolo în șorț, de par'c'ar purtă un copil. 
Zidarul răspunse: «Nu, e un pisic; nevastă-mea 

îl trimete în dar nevesti-ti, ca să vadă că pisica 
noastră e o pisică ca toate pisicele și face nişte 
pisoi care prind șoarecii, nevoie mare». 

«Ascultă, dacă vrei să-ți dau un sfat, du-te cu . 
pisoiul îndărăt, cum ai venit, și spune nevesti-ti,



să ne slăbească cu asemenea glume; asta e o neobrăzare fără margini; par'că ați căută din nou ceartă cu lumânarea!» Asta fu cuvântul cel din urmă al lui Murrbăr către zidar. i «De, cum vorbi ăsta Către mine, nu s'ar că- deă să vorbească», mormăi Leonard, mergând iar spre casă, cu pisicul în Șorț. Și când povesti Ghertrudei toată vorba avută, ea strâmbă din nas și-i zise: «Tu niciodată nu știi pe cine ai în fața ta |» 

20. 

Strângătorul de Săini nu găsește să cumpere nici un puiu de găină și nici un porumbiel, 

In vremea asta, din pricina istoriei de la fân- tână povestea cu “mama-gaea» nu mai prindeă, și ceata de pehlivani, care ațâță lumea în potriva boierului, a preotului și a celor ce țineau cu „dinșii, navă încotro Și trebui să nu mai pome- ncască de ea, ori-cât nu le păreă bine de asta, Cu atât mai vârtos însă împrăștiară vorbe în pri- " Vința strângătorului de găini și se jurau pe toți sfinții și Dumnezeii, că e adevărat că el a amă- git obștea Dumineca trecută și cu meșteșuguri drăcești a făcut pe lume să creadă minciunile lui. Și într'asta izbutiră atât de mult, în cât când meșterul Christof veni în sat Vineri, spre a cum- Pără găini, porumbiei și ouă, nimeni n'aveă de vânzare nici o găoace de ou și n'a fost nici unul care să-l lase măcar să. intre în curte. Ba trebui încă să audă în față, ici şi colo, că un om ca el ar puteă să le prăpădească orătiile şi să facă cine știe ce farmece galițelor, rațelor Și porumbieilor, Meșterul Strângător de Săini nu putea să-și
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„vină în sine, de, ceea, ce i se'ntâmplă. Se.așeză, ;cu coșnița lui,.pe o bancă. la casa vechiului său | cunoscut, vecinul Leupi, cu „care, băuse, în viața lui multe pahare de vin, în .pace şi'n . dragoste; „Își lăsă capul: pe; mână, și „zise, la necazul său: 
» <Munea., mea de. drac şi.: bacșișul. ce-am „primit pentru ea,nu mi-a fost a. bună, vecine»... -. | «Dumnezeu să ne ferească, dacă pentru un 
bacșiș te-ai amestecat în așă cevă», zise Leupi și se şi sculă de pe bâncă, ca nu cumvă să i 
se'ntâmple cine știe ce, de-o stă mai.mult lângă el. 
«In ce.m'am amestecat?>, zise, de colo, strân- 
gătorul de găini; însă Leupi îl lăsă fără răspuns. 

- In schimb însă până 'ntr'un. ceas în “tot satul umblă - „Vorba, că a: mărturisit el singur, în faţa mai mul- 
„tora;, pe banca. din. faţa . cz sei. lui,LLeupi, că a; in- “trat în tovărășie cu dracul,. pentru un bacșiș.. 

Vorbele, acestea . veneau .așă; de „bine la .soco- 
„teală cetei. de .peblivani, în Cât; mulți din ei zi- 
seră pe față, că să i le fi scos cinevă din gură 

„Cântărindu-le chiar. cu aur, și, tot.n'ar fi fost prea! 
„Scump plățite, n 
1... De altminteri,. ici, și colo, ba unul, ba altul nu 
„mai: puteau. de bucurie,;:că ,strângătorul, de găini 
„S'ar. puteă. întoarce acum la. castel. fără pasări și 
„fără ouă. -.., ui IE ta a «Să. vedem ce-o. fi,. de-or. mâncă,; și dumnea- 
- lor odată cartofi și rădichii!», ziceau țicăloșii; stând 
„la masă, cu slănina; dinainte, şi făceau haz de asta 
;cu femeile; lor,; comedie mare, .. a 

«De bună. seamă „că, la curte. n'au, scos. aa 

so 

2 

5, încă -pui de la pasările lor, și în altă parte, de cât la noi 
„nu se pomenește nici picior. de puiu pân'acum», 
“zise. una :meșteră grozav în scosul puilor. , 

„«Ahă, numa'n. ciudă o. să mâncăm, noi înși-ne 
- Duminecă. puii noștri de, porumbiel», zise alta 

Leonard şi Ghertruda. - 22.
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căreia-i. lăsă : gura apă după -mâncări mai alese. 
»- «De-a da 'Dumnezeu să le vină acum oaspeţi 
“peste -oaspeţi!»; zise una 'care n'aveă gust de râs, 
„de cât'când ardeâ 'o casă. i 
"i "<Eu una m'aș strecură atunci la castel, și știu 
“că aș luă preț îndoit», zişe soră-sa, care “ţinea 
mai mult: la bani, decât la-pui și “la: boboci. : 
i Ta iti ei 

1 a tt IEI RR 

ia io Mii 

Fel 'și chip de-a face ştiinţă stăpânirii și de-a cârmi 
i ântacolo, încotro” ai vrea s'o duci, - i 
TD Piri tai i 

„Afacerea de! căpetenie a juraților şi a țărani- 
“lor celor! mai: cu stare'erâ'-de a. împiedică: îm- 
"părțeala 'imașului,: Mărturisirea strângătorului de 
găini, că-a făcut: legământ cu diavolul, îi întări 
grozav: în: planul: lor Și țineau -mereu sfat, și zi 
"şi noapte, cum: să “pornească lucrurile: mai cu 
“temei, îi: a 
"Să spună boierului de-a ' dreptu! în față, că-și 
iau iar vorba îndărăt, fiindcă în afacerea. asta este 
"dracul la mijloc, “eră “lucrul “ce l-ar fi făcut cu 
„mai multă: tragere“ de inimă.-Insă nu îndrăzneau, 
“Și se temeau că: pe cel d'intâi ce-ar ieși înnainte 
cu vorba asta ţi l-ar scutură boierul așă de rău, 

„în cât le-ar pieri pofta celorlalți de :a: mai țineă 
cu el; Se mărginiră dar numai de -a- căuiă chi- 
“chițe și portițe de scăpare, şi unul dete sfatul, ca 
deocamdată mai bine'să nu împingă lucrurile mai 

„departe, ci toată năzuința lor să fie doar de a face 
“să s'amâne afacerea până'n toamnă, și atunci să s'a- 
“leagă la'un fel; și după părerea lui-e mai bine să 
arate cinevă boierului, că acum e: vremea: foarte 

_nepotrivită:'pentru - această “împărțeală: au prea 
“multe vite la grajd 'toți, şi nu: sânt; de loc. pre-
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gătiți din fân, ca să nu simtă lipsă islazului. Și cum 
să lase ei acum vitișoarele lor. să moără de foame 
în grajduri? Că: nici: boierul 'doar'::nurvreă: una 
ca 'astal. : ri ie botite ur d 
„> Alții ieșiră cu altă părere; că să dea. de 'o:cam- 
dată spre împărțeală, dei prubă,petecul 'de pă- 
-mânt. din colțul, dintre: pădurea': din deal: și'icea 
:din .vale, care nu'e nici de:un folos și-i .plinide 
-pietroaie și de: mlaștine. : «Liocul :ăsta»;'ziceau ei 
între“ dinșii; «nu-i: chip să-l poți arâ:cum'se cade, 
Şi ar trebui 'să: fim niște proşti:care. dau:în gropi, 
dacă”: n'am... puteă! noi. învârti lucrurile” astfel; în 
cât să 'aducem pe boier să se necăjâscă.de .asta 
“ȘI” să-i:treacă'.pofta: de-a::mai--impărți restul iisla- 
zului la niște puturoși, care n'au fast în-stare să 
are'omeneşte bucata: ce le-a dat-os::iii iii 
„+ După. multă':ciorovăială, care :din aceste: două 
„păreri e mai bună,i găsiră în sfârșit;:că:pot merge 
foarte “bine amândouă :alăturea. și se :hotărâră:să 
le aducă. pe amândouă în :fața : boierului... Pentru 
“treaba: asta însă aveau: nevoie:de vornicul: Meier, 
căci nici unul dintre ei n'aveă cădere să vorbească 
cu boierul în puterea slujbei, ca'el....: :: ii 

” ': Porniră dar'la dinsuli şi-i: spuseră: pricina::Vor- 
:nicul, dintiu'ntâi,! nici 'nu vreă:s'âudă de-așă cevă: 
«Dar. bine, 'tot: ce indrugați voi sânt:minciani cu- 
„Tate;: și. să .nu credeți 'cumvă;- că eu 'n'aș; fi! ști- 
“indică aveţi: încă fân, .de:vă gem- șoproanele, şi 
că târgul. de. vite-e chiar. peste O:săptămână, şi 
;că 'colţul . de: pământ.ce vreţi să-l împărțiți :e :nu- 
mai mlaștină, pe care nimeni::n'ar. luă-o.ohavnic 
-nici:de:geabal». ne îti ia 
“Țăranii îi: răspunseră :: < Vornice;i. te-ai „sculat 

- prea. târziu cu ştiinţele: astea ale tale.:Ştim și noi 
„de ;bună:seamă tot :aşă, de 'bine :ca-și- tine; câte 
vite și cât tân avem la casă și cât .preţueşte co-.
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tul; ăla.'de loc; “dar mai -știm ce: vrem şi ce tre- „bue 'să'spui: tu boierului; și n'am venit ac ca să 'stricăm - vorbă: multă despre asta». :: Vornicul atunci: «Dar ar trebui să fie 'chior de _ “amândoi ochii boierul: dacă. n'ar băgă de seamă, "că voi vreţi să-l: legați la gard!» : i „Ei îi: răspunseră: «Tu oi-fi crezând, că dacă știi: tu, 'cam. cât, fân. și câte -vite. sânt; în sat, știe și: boierul tot. așă .de bine “ca tine! lar înce pri- vește - chiorirea. de amândoi: ochii, ar. trebui: să nu “fi ;moștenit :nimic + de -la bunicu-su' și de la „străbunicu-su, ca:să nu fie orb de amândoi ochii». "*Vornicul irăspunse:. «Vouă vă vine lesne să râ- -deți,: dar: mie:-mi-e: teamă: mare, :de ce 'vreţi voi să faceți: ;.-. i, Ei începură :a-l luă în râs--de' asta: și-i ziseră că:e.slab -de inimă, dar cu- vremeă: o să capete “Și: el: un :stomah "mai: bun, și. atunci o să poată : mistui:-mai “multe, de-o -mai rămâneă vornic: mă- Car 'un'an “de zile incă...  -.. i i Vornicul: întrebă în toată: curăţenia inimii: „Yreţi voi să ziceţi cu- asta »...-: Ie Hiigi îi răspunse: «Uite, vornice, cum pricep -ei asta. Când torcătorii de bumbac și băieții mici : taie, lemne. întâi,. fac “bătături - la “mâni.și-i doare; - dar: dacă taie mai: departe, atunci nu mai fac nici „O: bătătură. și nu-i mai doare de fel, Și, 'cred ei, tot: așă o: să-ţi meargă ' și ție, când oi: fi trecut "peste: ucenicie, în noul tău meșteșug. Și cu bună - seamă : au dreptate, vornice, crede-mă; fii numai :Și-tu” mai cu inimă»... i i <Das, săriră ceilalți cu gura. «Hiigi are drep- tate; pân! la anul o să faci 0 burtă mare, de-o “ să'ncapă-toate'n ea; și numai fă tu cum se cu- vine, ce zicem ȘI: ce vrem noi, şi las” că răspun- - derea ne-o: luăm noi». . .. a 

«Ce
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„Dacă: vreă orirnu :vrea. omul;:în sufletul: lui, 
puțin le păsă.lor;:il: ameţiră pe. bietul creștin:cu.. 
atâtea: vorbe și -atâtea' lucruri,: în: cât în cele de 
pe .urmă- le: fâgădui -să le facă . pe: voie; iii: i. 
ap E Da A a a) ia d) i 

EI aa Tape 
pt 

i tai tai ouă citit zeta o ao i. tut Principii: de educație :şi do: gospodărie,.: : i, îi 
Pc 

Singura .casă din sat, :care-nu luase nici:6 parte 
la toată fierberea iși vâlvă acestei 'vieţi de nebuni 
eră. casa Ghertrudei. si... ie et 
Spre a pricepe cum a fost cu putință asta, tr 

bue să. vă; spun, că. femeea aceasta: aveă,; după 
obiceiul străvechiu al. bunicelor noastre, : câteva 
zicători: ale cei,. cu care găseă în de obște:numai- 
decât :drumul “cel':drept, :iacolo unde: alții, care 
altminteri se: credeau mult - mair:iscusiţi de cât 

„ dinsa,. își băteau capul ceasuri “Și zile îritregi, să . 
„Ştie. dacă :e mai bine -să :apuce la dreapta ori la 
Stânga.;: ci i e urle cra eta pa fe 
"Să nu te-amesteci,:-unde. nu-ţi fierbe: oala. - 
„Să nu te'nfigi a vorbi; despre ce nu,știi bine 
CUM:€.. isi ot ai 
. Să .te tragi. la o: parte, de ori unde vezi, că. se 
vorbește: prea tare ori prea încet. i . ... ... : 
Să nu cauţi a: învăţă .de cât: lucruri ce-ţi pot 

folosi la .cevă. a o. - - ee : tisa 
-"Să fii totdeauna și cu mintea ȘI cu inima.acol 
unde. trebue,. niciodată la: prea. multe, dar, puru- 
rea la.tine însuți: e su ii RI Ea Ia 
-“-Iar celor.cărora ești dator cu cevă:și:celor ce-ţi 
sânt. dragi, să .le slujești cu. trup și suflet, :;;.,,; 
„Asemenea proverbe erau acestei femei călăuza 
spre aceă înțelepciune a ei în treburile casei și în 
lume, despre care s'ar putea. scric 'cărți intregi, 

1 pf 

; eri 

a îi a NR: razi i i ; .. 

ir pr 1
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dac'ar'fi cu putirță:să;aibă „cineva înțelepciunea 
€i și totuși: să: mai poată scrie: Și. cărți. In toată 
vijelia asta a unui. sat întreg, răscolit 'de: patimi 
și rătăcit în păreri, femeii acesteia nu-i scăpă .nici. un cuvânt, ce ar fi putut fi luat în rău cât de pu- 
țin, nici unul cu care s'o fi putut cinevă vâri și pe ea în jocul celorlalţi, nici unul pentru care ar 
fi putut-o'.uri 'cinevă, .nici-unul pentru:care măcar 
s'o poată luă cinevă în ris, 
“Copiii: lui - Rudi :'erau acum aproape. zilnic- în casa'ei și: învățau pe fie:ce zi. mai: mult să fe 
cu băgare de seamă Și cu purtare de grijă asu- 
pra lor înși-le și asupra a.tot: ce-i: încunjură:. 
In-timp cele arătă să toarcă. și :să.coasă, ea învăță” pe .aceşti -copilaşi itotdeodată. și să înnu- 
mere; și:să socotească. . Număratul. și socotitul e 
temeiul a toată: orânduiala: minții — .asta.cră una 
din acele credințe: pe care le apără mai cu. râvnă 
Ghertruda și care avuseseră o mare influență în e- 
ducaţia ei. Felul ei de a da învățătură eră următo- 
rul: În timpul torsului şi al cusutului puneă pe copii 
să numere firele și împunsăturile lor; și în urmă 
și înnainte,. și să. le sară, să le adaoge şi să. le 
scadă cu numere neegale*). Copiii învățau. jucân- 
du-se,: și, fără'să'le zică nimeni, eră o:bucurie pe 
ei să se ia la întrecere, cine ajunge mai departe 
mai repede și mai cu temeiu.. Când 'oboseau apoi, 
începeau a cântă cântece, iar dimineața şi seara. 
Ghertruda :se rugă impreună cu dinșii scurte ru- 
găciuni:: Rugăciunea. sa cea: mai dragă și pe care o invăță copiilor mai întâi, glăsuește “astfel: .. .. :-0,:Doamne, a tot: milostive Doamne, tu, iz- 
vorul tuturor darurilor, fără:de care nu este ni- mic din câte sânt; de la.care ne vine tot ce avem, 
IT i tii re a -*). Aceasta eră metoda pe care Pestalozzi însuşi o aplicasc în „încercările sale de la Neuhof, - a n i



dă-mi, Doamne, trup, sănătos, şi fă ca întru a-, 
cest trup sufletul să rămână nesmintit și cugetul 
curat! 

23, 
„ - aaa ae 

“9 îrântură dinte un cuvânt de înmormântare, 

"Aş vreă “din toată. inima să spun multe. des-. 
pre femeea asta. — și ştiu să. spun atât de pu-: 
ține despre dinsa! Și, dimpotrivă, am atâtea de. 
spus, despre ceata de. pehlivani! ! 

Nici poate fi altfel. Unde impărățește necinstea.. 
„Și prostia, acolo te pomenești într'una cu câte 
cevă nou; unde 'însă lucrurile merg bine;şi cum. 
se cuvine, acolo: multă vreme: omul rămâne bu-. 
curos la “ce-a. apucat. , et eo e - 
 Cititorule, îmi” vine-acum în: minte: vorba | unui, 

preot. cucernic,. care într'un cuvânt. de îngropă-, 
ciune ziceă către lumea sgomotoasă,zmândră și 
de toată mâna, ce însoțea. “la mormânt pe un om; 
de treabă și liniștit: ..,. i. : 

„Fericit e omul, când în: urma: lui după. moarte, 
nimeni, nu mai vorbește, mult. despre. el! 

„ «Fericit este; când; în urma lui pică în taina, 
pentru €l lacrima săracului! | i, ă: 

«Fericit, când în urma lui — soției sale, copilu 
lui său, prietenului său, argatului său le sângeră 
inima! 

«Dar când după :cosciugul. său auzi glas ds mii | 
de guri și toată lumea vorbeşte despre el, ori-unde 
te întorci, atunci, mă cuprinde totdeauna „un :fel . 
de neîncredere, și m'apuc.să cercetez, dacă cumvă, 
şi. soţiei lui și copilului. lui le sângeră. inima: că: a. 
murit, şi dacă și prietenul lui.şi argatul lui plâng,. 
că nu mai e printre cei-vii; :și nu:mai ştiu :de,
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câte 'ori'am găsit neplânși ochii acestora ai. tu- turora>. :: i 

24. 

Un portret de femee, dar care nu se potrivește la Ori-care, 

Cititorule, aș vreă totuși să încerc a-ți da un portret 'al: âcestei femei, ca să-ți 'plutească- vie înnaintea ochilor, -și ca! munca ei neștiută de ni-: meni' să-ți rămână 'purarea-neuitată, --. . i: IE mult ceea ce vreau să spun; dar nu mă sfiesc' de'a:0- spune... EREI ta Di | ” Astiel își urmează 'soarele lui Dumnezeu calea - sa: de: dimineață până” seara. Ochiul tău nu bagă : de' seamă nici 'unul din pașii săi, și urechiea ta - nu aude mersul lui. Dar după ce â asfințit, tu știi că el răsare iarăși și că are'să încălzească necurmat Pământul, până ce roadele-i vor'ajunge a se coace. “Cititorul, e mult ce zic cu; însă nu mă.sfiese de a'0 zicei: Acest portret al marei mame,care - încălzește subt aripele sale „Pământul, e: portre-: tul Ghertrudei 'Și al ori-cărei femei, care face din casa sa lăcașul Domnului și care ajunge vrednică : de împărăţia: cerurilor pentru iubirea'sa de băr- bat și de copii, ae 

„A 

Tari 

ă Ea nu'e singură; Arner așișderea umblă pe! căile 'sfântului 'soare;; care încălzește subt 'aripele: sale pământul, și pe căile femeii care se invred- niceşte de împărăția cerului pentru dragostea de: Bărbatul și „de: copiii săi, DR ca



  

- Zilele astea's'a dus aproape în toate serile 'că-. 
lare “la islazul. obștei: pe care. vreă să-l împartă. 
Nu 'pregetă! de: la: nici'0 osteneală: până. nu 'cu-! 
noscii deplin: sfoara 'asta:'de-pământ și chiar lăsă 
acasă pe iubitul:său prepelicar, pe care'altmin-. teri. il luă 'cu sine“ mai pretutindeni; ca să nu'fie ținut în loc nici o clipă de la'treaba sa. Gândesc:că: de o':sută de: ori îşi legă calul de garduri: și de: 
mărăcini, trecă prin mlaștine și noroaie până la. 
genuchie, spre 'a“'cunoaște. temeinic “această 'bu- 
cată de pământ, Privi cu luare a minte toate col- 
țișoarele ei și la ori-ce colț cugetă la întreg. Munca 
nu i-a fost'in deșert. La poalele muntelui, în pă- Șunea cea: mai! rea. și'imai călcată de vite, "găsi 
trei isvoăre puternice de apă bună: De'jur împre- jurul câtor trele isvoarelor creșteau năsturei și ve- 
ronică: de apă; pământul din jurul isvoarelor 'eră 
nămol negru “și: împrejur: de ele 'creșteau multe. . 

 bălării mari. : El!'măsură: cu mâna lui înnălțimea 
la care erau: așezate: și vălcelele pe care s'ar pu- 
teă aduce la vale  bogăţia' lor;: ci bucuria lui eră. 
acum îndoită. El'nu conteni de'a:'umblă călare 
în “toate 'serile pe :islazul: acesta, 'până ce nu ho-- tări în sine la ce: e bun 'fie-ce-unghier, cât ara: junge isvoarele; ta 'să ude cu ele: fânețele, ce pă- mânt ar mai: rămâneă'bun de arătură, și care n'ar 
fi bun 'de altceva:de'cât de păpuriș -și' de loc de pădure. Și puneă apoi în fiecare:zi pe hârtis-tot ce 
hotărâse în sine, până ce-și împlini astfel planul lui. a 

3 „i i 

pi i pa og. 
.. 

i RE Pa pui 
ri ” Răsplata muncii sale;. .: . 

părinte în grădina: sa straturi. 
- Astfel''caută un 
pentru copiii 'săi, ca 'să: sădească: în ele flori și
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verdețuri. şi: ierburi și pomi. El le arată locul da- 
liilor, locul tuberoselor,. locul verzei, al conopidei, 
locul: copacilor. ipitici : și locul. arborilor „roditori, 
și -se bucură :apoi. în cugetul. lui ;de;.tot ce vor. 
răsădi! odată acolo iubiții: săi copii... a 

“Ah, se bucură 'apoi de pruncul ce e încă în lea- 
gân' și: de .cel de.la sân și de rândurile de urmași: 
din depărtare și simte atunci,-că fiii săi sânt co-. 
piii lui: Dumnezeu, și 'că “grădina nu-e a sa, ci; 
că.el e .părinte,:ca să le dea lor avutul lui, să-l, 
desăvârșească: şi să-l lase lor după moarte, și să-i. 
învețe 'a se, folosi și a se, sluji: de.moștenirea ce 
au -primit și ao. lăsă .și ei copiilor; lor. : ...: .... 
;. Aceasta simţeă acum Arner. O lacriină îi curse 
pe: obraz, când în răcoarea serii;, sub. stejari în- 
nalți, la o cădere de apă murmuitoare; simți în acest. 
fel bucuriile şi: datoriile “părintelui de pe tron și 
bucuriile și datoriile ' părintelui din 'cea mai u- 
milă : colibă.; Mergea în „pasul calului în spre soa- 
rele care. tocmai stă să apună; mâna și frâul le 
țineă. în 'voie. pe picior; ochiul său priveă;cerul, 
iar: inima ;sa: eră. la părintele oamenilor. | 
- Tereza îi eși intru întâmpinare la dumbrava.din- 
naintea - porţii -castelului,.. și: seara treci: în con= 
vorbiri despre Domnitori şi boierime. ,. . ., i 
:: Cuvântul din;urmă. al. lui Arner.către Tereza 
fu. acesta: «Legea pusă de, Dumnezeu. Domnito-= 
rilor: și.: stăpânitorilor. pământului e ,aceasta::.că țara; lor'.nu:e a: lor, ci: mai vârtos, de aceea sânt Domnitori şi stăpânitori, spre a dă poporului lor, 
a asigură și a desăvârşi,tot ce pot să-i dea, și 
a-l învăță să tragă folos, să ştie a întrebuință și 
să lase moştenire urmașilor, ceea ce-i dau ei». Și Arner şi Tereza binecuvântară starea; lor, 
iși: imbrățișară copiii și se rugară-la Dumnezeu 
să-i facă;a fi: mereu iubitori de: oameni Și a, cu- 

1]



noaște și urmă legea Domnului, care este: peste 
principi și nobili;, din, „tinerețea: lor: până la: mor-. 
mânt. .ui. Tatu ati N PI 

titi „27. i. tat! 

Intristare și veselize, în.  aclai-o ceas. 
7 isteti i RE ii i „i: isa 

Acestea! erau căile Ghertrudei Şi ale lui Arner. 
Calea preotului lor nu eră.măi puţin nobilă Și fru- 
moasă. El munceâ acum mereu la restatornicirea 
sărmanului, pustiitului vornic. Acesta, de când cu 
istoria lui Kalberleder, prin care află de străjni- 
cia tovarășilor. săi de. mărire, eră Si mai descurajat 
de cât înnainte. ::-.. sii 

“Preotul, nu-i vorbă, il mângâcă adesea; dar 
acum: eră. adânc înfiptă în „inima. lui credința, că 
nici un om nu 'niai.are:milă:de el şi..că:nici:nu 
mai. e vrednic să mai aibă cinevă milă. de dinsul. 
De. atunci. îl. vedeai des cu lacriinile. în ochi în 
odaea pastorului și. de :multe ori .nu: vreă nici: să 
guste din vinul ce.i-l.da..... 

Aşă ședeă el cu preotul mai, ales i în -Joea. tre- 
cută, și preotul eră turburat și-și băteă- capul, cum 
ar. puteă oare să-l, facă:să. fie mulțumit și să-l 

liniştească iarăși.- Dar! nu. prea știeă :ce-să. facă. 
Tocmai atunci pică şi Rudi de pe. muchie; să 

spună „preotului: că el-nu 'mai. „poate amână.vorba 
ce vreă s'o aibă cu-vornicul, să-i spună ceea ce i-a 
lăsat mamă-sa cu limbă de moarte și ce vreă și 
el; că acum, slavă Domnului, poate să-l ajucoreze 
în nenorocirea lui. au 

„ Preotului i se luă o : piatră de: pe inimă, cum 
văzu pe Rudi- de pe muchie; iar după ce vorbi 
cu. el,: mulțumi Tatălui din cer, că mâna Atotpu- 
terniciei sale a venit în sprijinul verbelor sale goale, 

|: Pi 
4 i. 

 



şi zise apoi lui. Rudi, :că îi mulțumește și el și se bucură, dacă: e încredinţat că'inu. se: va căi nici-, odată de făgăduiala făcută din nou: pentru bietul vornic, Ea | 
« Vai de mine, nu, să nu vă temeţi de asta, dom- nule pastor, nu vă temeţi de asta — n'o să mă căesc niciodată >; .zise Rudi, ia | lar preotul: «Bine, atunci, în numele Celui-de- sus, nici eu:nu vreau. săițe împiedic de la asta». : ȘI se 'duseră apoi. amândoi la vornic, i. : 

„d ja 

0''voroavă plină :de bunătate de o parte și de teamă. * de ceailaltă parte... Su 

ÎL vedeai de pe faţă, că întreaga povară a.pus- tiirii lui lăuntrice şi a ticăloşiei lui vădite apăsă greu 'asupră-i.: Ședeă: cu capul rezemat pe mâna stângă și. de-abiă: se. mișcă -să.'vadă cine intră. " Dar par'că încremeni în tot: trupul, ochii și bu- zele îi rămaseră în nemișcare o bucată de vreme, când-zări pe Rudi. a Acesta "băgă -de seamă.și izisc preotului: «E. aşă de ;covârșit Văzându-mă, în cât mai. bine n'aș : fi Venit: sau să.i-o fi fost.spus' mai dinna inte», a SE a Nuci nimica; nu-i nimica, sânt vesel că ai ve- nit>, răspunse vornicul, : tremurând ca varga, și vrând să se ridice. a, - «Mai! bine mă. duc acum; Oiu' veni. altădată», „zise Rudi. ui Ea :: «Nu,. nu», răspunse vornicul, «ci rămâi acuma, rămâi!» ÎI RE e pi a “: Zicând. acestea se sculă itremnrând, se aruncă deodată. la: picioarele lui. Rudi și îngăimă aproape



:borborosind: -<Pentru ;numele: lui Dumnezeu, iar- 
tă-mălo N a Eatae e re ia PEDI 1: «Pentru Dumnezeu, pentru. Dumnezeu, ce faci! 
-Nu ești, în: toate mințile ?», zise Rudi AŞI: vriu.:să-l 
ridice: în: sus cu amândouă mânile. Însă zadarnic: 
vornicul: nu vreă să:se ridice. şi-l. rugă mereu cu 
-mânile la piept să-l ierte;:pentru unul Dumnezeu. 

«Ce cată să fac oare, ca să-și vină iar în;sine: 
și-să-''se scoale, în sus?»,zise Rudi către: preot. 
-ui «Ridică-te :acum,: vornice, te-a iertat, de;bună. 
'seamă»,- zise preotul...:! rate? 
„<Doamne,:. mai :mult decât; iertat, Ridică-te, 

„pentru numele lui Dumnezeu!»,; zise :Rudi.....: *: “Vornicul se „ridică: acum, ajutat :de:Rudi,și de. 
„Preot e e tri i ci «Îmi pare așă ide..rău, că ţi-am fâcut turbu-. 
rare!s, “zise acum:Rudi. i i 
"“i«Tu nu. ești -vinovat cu nimic; turburarea vine. 
:de la mine însu-mi», răspunse 'vornicul,: . tii 

„Iar: Rudi:: «<Eu-am -pricinuit-o; și aș fi vrut din: 
«toată inima să ţi-o cruța, = iii... it 
„+ Pornicul.: Doanne, tu nu ești vinovat cu .nimic.. 
Numai cugetul mieu :cel: rău. e vinovat. Inchipu-. 

:ește-ți,- Rudi, când te văzuiu intrând pe ușă, am 
crezut că mama ta vine -cu tine și e în-urma ta.. 

Rudi. Dar ştii prea bine că-a;murit... 
=: Vornicul, O. ştiu, .bine'nțeles, însă nu știu;cum 
„mi-a venit gândul ăsta, și și; acum încă par'că.tot 
„O văd innaintea' ochilor. -- ara Finn 
Rudi. S'o: lăsăm' acum să; se odihnească, cu 
Dumnezeu! Din mila Domnului, ei i-e bine acum. 

Vornicul. Pentru ea o fi bine, c'a murit; dar: 
„pentru mine, Doamne, e altfel.:;:De-ar: mai; trăi 
“măcar. o clipă! Nu-iiașă, Rudi,--a' plâns la Dum- 

- nezeu' până și-adat sufletul, de-ce i-am. făcut eu? 
„+ Rudi. Nu:crede-una ca asta... atu 

7 

, 
ie 

pai
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- Pornicul:i:Daj: da-—:'nu crede una :ca astal O 
văd par'că ș'acuș, cum Plânge la Dumnezeu -pe patul “ei: de : moarte; :de :ce: i-am. făcut 'eu, și cum chiamă răzbunare asupră-mi:: O văd înnaintea : 0- chilor,: cum duce: cu dînsa. în mormânt! vaetele și strigătele ei-:de- răzbunare, și "cum și: moartă „arată: încă groaza: de mine, :cu'care și-a! dat::su- fletul i oi i pe a 

„"<Nuj! vornicej fie: în veci laudă: și: mulță mită “Domnului! ' Moartea. Câtrinei n'a fost cun ţi-o în- chipui tu: s'a rugat la Dumnezeu pentru tine în „ceasurile cii:dini urmă, te-a-'iertat. şi. ți-a:dorit tot binele în viață și, după moarte»: zise acum preotul. “i: Vornitul: îl privi cu:ochii mari, sticloși și arătă 
din căutătura lui nemișcată, fără să grăească cevă, “că nu crede i ce-:spune.:preotul,: ..: ie i 

Acesta îl văzu și zise -apoi iarăși: «Vornice, nu trebue 'să te'ndoești: de ceea ce-ți-spun. Rudi a venit aici: numai și: numai spre 'a-ți spune ce i-a Aăsat dinsa cu limbă “de moarte pentru 'tines. 
Vornicul se întoazse atunci. spre Rudi și-i zise "umilit și cu sfieală: '«Ți-a lăsăt dinsa cu limbă -de .moarte:cevă pentru. mine?». mt 

ii! Rudi:: Da, vornice; și: o să te bucure negreșit; "0 Să-ţi spuiu' chiar vorbele ei. . “i: - 2. 
AI Vornicul. : Spune, spune. --: i 

"Rudi. "Mi-a ' zis:: «Când loiu: miri “și m'oți în- “gropă;: du-te la: vornic şi “spune-i că'am închis ochii cu inima împăcată în privința lui, și mă rog la Dumnezeu să-i. meargă bine: și să ajungă a se. cunoaște: pe sine însuși, înnainte 'de-a părăsi "lumea aceastas,riii i ee et 
i: Vornicul rămăse'o bucată de vreme fără graiu, Şi șiroae “de i lacrămi 'îi curgeau 'pe obraz;::Apoi “zise :'« Dumnezeu să-i răsplătească în veci de veci | Ea mi-a voit binele: şi eu i-am întors cu: rău!»
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“:De'la o vreme zise iarăși: «Dumnezeu i-a as- 
'cultat. niga și m'a învrednicit 'să pot: ajunge încă 
la cunoaşterea de mine însumi, de nu vreau 1 Să: fiu 

-cel 'mai nemernic: :dintre: oameni». i îi, 
O seamă de vreme. tăcură: 'câteși trei. Vorni- 

-cul: rupse: iarăși .tăcerea':și: grăi: -«Rudi, nu. mă 
“lasă: cugetul să nu te'ntreb, cevă: ştii tu fără: greș 
“ce zi! eră: atunci când ia a spus dinsa: astea; :des- 
"pre: mine ? tt a iti mi 

- Rudi. “Eră: chiar ziua 'când! s'a: prăpădit.. 
Vornicul.: Chiar ziua! „când s'a prăpădit?, 
Rudi, Dai îi i tb oa capu qi 

ii Paraticul. Și” cum s'a: facut; “că și-a: idus eaa 
„minte de mine în ziua morții ei? iii 
Rudi. Tocmai atunci veniseși tu pe la noi să-mi 

dai de știre despre lucrul de la biserică: ci 
--:Pornicui (cu o vădită! turburare şi iute), Atunci Ss a pe- 

trecut asta? i ie ir cati manusi 
- Rudi. Da; 'dar de ce mă'ntrebaşi așălde speriat? 
Vornicul. Dac'a fost în ziua aca,. atunci a::0- 

„Morit-o spaima de mine.“: ii 
"Rudi. Ba asta nu. - îi „i cu Ia 
Vornicul. Poţi zice tu acum, ce:oi vrea:  Pen- 

"tru mine, par 'că: văd'i în- minutul ăsta, cum.a fost. 
Mi-aduc: aminte: cum: 'fiind':eu: acolo; a: venit CO- 
pilul tău afară,” să-ți! spună că'a murit. 

Rudi. Eră” numai leșinată ş Și şi a'venit pe armă 
iar în simțire..: ei ti ti pă 

“ Pornicul. Și-a + venit iar în: a” simţire ? :: 
Rudi. Da, nici vorbă. iii iri 
Vornicul. Va să: zică ' tot. a căzut într'un. leșin 

: din” pricina mea. Spune-mi a adevărul adevărat, te 
"rosi vezi-că'itot îl știu eu. i: =: ct e ni 

“Rudi nu știeă ce să:zică” şi se-uită 'la preot, 
iar, acesta: îi- zise să' spună: adevărul,:ori-care-o fi. 
"Atunci, facă-se! voia : Domnului, să ți:l'spun»,
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-zise - Rudi.;; «Da, a: cuprins-o spaima. la „venirea ta,: crezând “că vii după paralc;; și ca, știeă că eu n'am nimic». : | pi Pi Vornicul. De asta dar a leșinat? Doamne, Doam- -n€, În ziua morţii ei!.. ... a, “i: Rudi: Dă-le uitării acum astea, vornice, și gân- -deşte-te la ce ți-am spus adineauri.. N'apucasem -să' ies -bine. :din: casă, -la tine, când;.a'nceput .să vorbească singură despre tine şi a zis cu. graiu deslușit, că: milostivul: Dumnezeu a. orânduit lu- crurile astfel, ca să treci tu pe la fereastra ei, când e aproape u-și dă sfârșitul, spre a birui. într'insa :ȘI cea'de:pe urmă dușmănie și.a'se rugă, pentru tine. Ă COE DI E Dai i “ Vornicauil... De unde  știi.,tu asta, dacă: erai a- fară cu: mine? .: et i dat ri. : Rudi. Mi-a spus-o Rudeli, care eră lângă. dînsa. Vornicul. Dar atunci de ce-a leșinat? 
"Rudi, Te-a: auzit -vorbind.iar; tare, şi i s'a fă- cut spaimă... DR Vornicul. Ah, Doamne! it 

Rudi. Nu mai aveă viață. intr'însa 'Și începuse „a trage de moarte...  - DI 
i: Pornicul. : Şi cele ce-mi; spuseși. tu întâi, le-a - grăit. după ce s'a. fost trezit din:leşin?...:.. -.: Rudi. Cam după vr'o. trei ceasuri.. -, i „i Vornicul. . Și după. leșin; m'a iertat iarăși ? Rudi. Da, vornice, te-a iertat, A e Vornicul.: Aș: vreă să intru în, pământ în fața . ta şi a tuturor oamenilor, .neom. ce sânt! „ Ruai.: Ce. mai e şi asta: acum? 

“Vornicul.: Mai mă, și'ntrebi încă! Ai. auzit ;:cu urechile tale ce am, Strigat în urma ta, când ai „dat fuga în casă, la spusa băiatului că a murit. - Rudi.iNu, n'am auzit. nimic, Și, de spaimă, nici naș fi priceput nimic, 'să fi spus tu ce-ai.fi poftit. 
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i 

„ Vornicul. Să ţi-o spun dar acuma,. „ „Rudi. Nu e 'nici o neroie, Ira A e Vornicul. Ba :da,..Rudi, Vreau să ţi-o spun, mă simt dator a ţi-o spune! Să știi și tu ce: neom Sânt eu și de câtă răutate și mișelie am fost în stare, când ea mă iertă şi se rugă pentru mine. . ...; „. Rudi. Ci taci, Togu-te;. fie ce-o fi fost, nu-mi mai îngreueă inima și: mie Şi ţie, Pornicul. Nu pot tăceă și nu vreau să tac: tre- bue să afli și tu ce-am. spus. În clipa aea ți-am strigat din urmă: «Nu e nici.o pagubă, 'dac'o muri odată hoașca de babă! îi Nae Rudi. Și ai putut tu zice una ca asta? -, „ Fornicul, Am zis-o!, -...,, Iaca a Lui Rudi îi deteră lacrimile şi nu mai' pută rosti nici un cuvânt. Vornicul însă grăi din nou: «Nu-s vrednic să mai aibă cinevă milă de mine și nu mi se'ntâmplă de cât doară ce mi se cu- vine, dacă în tot -satul: nimeni nu mi-o mai da „nici o bucăţică de pâne și nimeni nu mi-o mai dori.să o amh> | NR a a „Preotul luă acum cuvântul și grăi: «Cel ce sălășluește în ceruri c mai mare de cât cugetăm noi.. El nu ne măsoară după păcatele noastre și nu ne iartă după. răutățile noastre. Să lăudăm numele Domnului Dumnezeului nostru. Indurarea “lui către tine e mare Și €l ţi-a trimes ajutor în ceasurile când nu. mai aveai.nici un'ajutor de ni- „Căiuri, și prin mâna acelora pe care tu i-ai adus în sărăcie îți dă el pânea bătrâneţelor tale. Ri- dică-te. acum, vornice, și auzi ce cată să-ți spun. Omul acesta, ai. cărui: ochi sânt încă plini: de lacrimi -pentru suferințele: mamei sale Și pentru vorba crudă ce ai 'Tostit-o despre: dinsa chiar în ziua morţii sale, — bunul Rudi, pe care tu l-ai fost adus la o sărăcie: ca aceea, vreă să fie pri- 
Leonard şi Ghertruda, 

23,
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etenul tău, cât vei trăi, și să împartă cu tine ca | 
un frate bielșugul lui, pe care tu i l-ai fost co- 
tropit atâta vreme. Auzi, vornice, el se leagă, 
cât viețueşti tu, să fii slobod a luă din livedea 
lui pe tot anul nutreţ de vară și de iarnă, pen- 
tru o vacă»... | a 
„Rudi întări spusele preotului și mai adăogă, că 
atâta vreme cât o trăi el și nevastă-sa, sau unul. 
din ci, care-o fi, făgăduiala ţine. | 

Vornicul rămase cu gura'ncleștată: asta eră prea 
mult! EI bâlbâi câteva cuvinte, nu. spre a' mul- 
fumi, ci spre a spune cât e de nevrednic Și ce 
groaznic păcat și-a fost făcut cu. dinșii, și eră în- , 
tr'o stare, de le eră mai mare mila de el, preotu- 
lui și: lui Rudi. A 

m 29, 
ui -- Ficături de viaţă. - 

Totuși el se simți îndată după: aceasta întărit 
şi înviorat de această întâmplare. Nevastă-sa însă fu din 'potrivă: doborâtă de spaima și necazul ce avusese în toată 'vremea asta și din păcate mai căzi încă și pe mâna lui Treufaug. i | „> Acesta îi dete din «picăturile de viață» ale sale. Astea. sânt niște picături, care pe timpul lui bu- 
nicu-su se €hiemau încă "<picăturile gâdei»; de 
oarece: însă tată-su intrase in rândul oamenilor, n'a mai. vrut .să le: vândă subt acest nume, ci le dete numele de «picături de viață», sub care 
nume până 'acum erau foarte. căutate pentru oa- meni 'și pentru animale; Di 

Când 'vorniceasa se' văită lui Treufaug de su- ferinţa ei, răspunsul lui ăl dintâi fu: «Dă-mi niște rachiu de cireși, mi-e gâtul așă de uscat, că trebue



    

să mă ud niţel, înnainte de a stă de vorbă cu tine». Îi dădi rachiul și-și spuse apoi în lung și'n lat păsul ei. Sa Ia “EL. însă, după ce 'băuse:aproape tot, îi dete răspunsul: «Ce toţ trăncănești.âtâta | Să nu fi spus nici un cuvânt și tot aș fi ştiut îndată ce ai, tot atât de bine ca și când.ai fi sporovăit o jumă-: tate. de zi. despre asta.. Meteahna-:e la ficat și e vremea să te: cauţi, căci e pe jumătate putred, și dacă nu iei lucrurile din vreme, atunci în scurt timp ţi se încleștează gura așă de rău, că n'o mai poți desface. O să-ți trimet eu însă cevă ce-a vin- decat ficatul și. la prinți și vlădici “Și boieri mari, când mai:rămăsese bun din el „abiă cât o jumă- tate de băncuţă, și doar dracul să-și bage coada, de nu te-o tămădui și „pe. tine.. Insă trebue. să dai peste cap ce ți-0iu.:trimete, Şi ţi-o spun 'din- nainte, că nu e cine Ştie ce. dulceaţă, să te lingi pe buze, ci o. să zici.că: e din:iad,. așă :o.să .te ardă. Dar. răul cu .rău se scoate, și chiar de te-o speriă, tu urmează mereu înnainte după cuvântul mieu și iă câte două linguriţe la fiecare două cea- suri, până când oi isprăvi-o. Când „doftoria o: fi . răzbit bine ficatul, atunci „0. să se schimbe treaba». Se: şi. întâmplară. toate,, câte le zisese el, până la. răzbit:: picăturile o frigeau în: gură ca focul ia- dului și îi deteră niște fierbințeli, ca Și când-ar fi apucat-o frigurile. .cele mai rele; și de când luă . picăturile astea, - se „vedeâ.bine că i s'a. scurtat răsuflarea. Nu mai puteă dormi ca pân'acum, avea înnecăciuni în piept mult. mai. tari, și-i. pierise și sudoarea care.o treceă mai-nainte.. | ei La toate. astea nici nu-i trăsneă prin-minte. să se. gândească. cumvă, că «picăturile. de viață» or fi. pricina de-i: mai, rău, ci le. luă cu atât mai. de cuvânt, cu cât se imbolnăveă mai rău din ele.
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| „30. 

O voroavă a, doi oameni, care în zece-zile au învățat multe 
„ce. nu știeau-mai nainte și au aflat multe de care. 

habar n'aveau până atunci... 
Pace tt 

Când vornicul află cum îi merge nevesti-si, rugă. - 
pe: preot să aibă bunătatea 'de a-l lăsă să se ducă 
o noapte: acasă.la el. Preotul îi dete. voea :asta 
din toată -inima și făgădui de'a! luă :asupra sa. 
răspunderea față cu boierul. : . . .: 
- Să“fi înviat: din morţi, şi tot n'ar fi covârșit-o 
„mirarea atât de mult pe: nevastă-sa; 'însă bucu- 
ria ei eră așă de mare, în cât. nu:puteă scoate 
nici un cuvânt. O bucată de vreme plânseră îm- 
preună și abiă într'un târziu'putură să se'ntrebe 
unul pe altul,: cum i-a mai mers fie-căruia. Ince- 
tul cu încetul însă se întremară și-și povestiră âpoi 
mai toată noaptea, într'una, cele întâmplate. : 
“- Mai întâi povesti vornicul, cât de bun e preotul 
cu €l' și cât 'de bucuros l-a lăsat să vie acasă în 
noaptea 'asta. Apoi îndată după asta o întrebă: 
«Dar ție cum i-a mai fost, nevastă? Vad că ai 
slăbit grozav. în aste zece zile»: Sa 
„Ea răspunse: «Și. cum ar fi putut: fi altfel? 

Numai de s'ar îndură ' Dumnezeu, să: mă iă mai 
. “curând !» Dot Pe aa 

Pornicul. Nu-ţi mai dori moartea; de-acum în- 
colo o să ne meargă mai bine, cu voia lui Dum- 
nezeu. i a 

" Vorniceasa. Ah, bărbate, aș dori-o asta din tot 
sufletul, pentru tine şi pentru mine Și nu mi-e 
de loc voia 'să-ți mai fac și eu inimă rea! Insă 
de mers mai bine, nici eu nu vreau să mai aud. 
Sa dus vremea noastră, şi ce ne-așteaptă pe noi 
de-aci 'ncolo, e doar jale și sărăcie! -



_____ 857 
  

“Vornicul. Ştiu, dar să avem nădejde la Dum- nezeu și să îndurăm cu. răbdare ceea ce ne.tri- 
mete el de îndurat. a 

Vorniceasa. Nu te. orbi „mereu. singur. și nu 
crede c'oi puteă îndură: vre-o dată cu răbdare, 
ceea ce-ţi pare greul O... 

Vornicul. Crezi. poate că sânt tot omul de 
nainte ?..... -: E IE E N ea 

Vorniceasa. Ce altcevă cată să cred? [ 
. Vornicul. Că nu:mai sânt acela, :.....;: 
Vorniceasa. E drept, că ai venit acasă mai: po- tolit de cât mă așteptam. Eram sigură, că o să 

fii furios ca un turbat, când oiu da iarăși cu ochii 
de tine. a 

Vornicul. Furia ce. mi-o știi 'tu: nu mi-a mai 
venit nici măcar odată, de când: am încăput pe 

mai . 

+ 

mâna preotului. pe a 
“Vorniceasa. Cum e oare cu putință una ca asta? | 

:- PVornicul, Nevastă, ar.trebui să nu fie.om unul .. 
care nu s'ar îmblânzi. în mânile lui.. EI lasă pe 
om să facă și să spună tot ce vreă, şi numai după 
aceea îi arată că greșește, de și el a priceput prea 
bine ce vreă omul. Dar iți scoate din cap ori-ce pă- 
rere, ori-cât ar fi de înrădăcinată. Innainte vreme, 

„ori-ce mi se întâmplă, aruncam totdeauna vina nu: 
mai pe alții, și nu-mi dă prin minte niciodată să 
mă gândesc, cât de mult o fi și vina mea la mij- 
loc; și de aceea. mereu m'am înfuriat de sute de 
ori ca un nebun pe oamenii cei „mai: nevinovați. 

Vorniceasa. Ah, aveai totdeauna la tine oameni 
care. ți'ntorceau : capul.: încotro. vreau ei Și nu-ți 
dedeau niciodată răgaz să cugeți în liniște cum 
stau lucrurile, la dreptul vorbind! , ..-.-. a 

Vornicul.. Despre asta 'să știi că o să fie altfel 
acum, de bună seamă: vreau să am pace în casa 
mea din spre partea lor... E
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 Vorniceasa.. Asta n'o să fie lucru greu.acum; 
nu ne mai calcă nimeni 'pragul, de cât poate vr'un 
aducător de veste rea. Se 
: Vornicul. Nu e nici o pagubă. | 

„:: “Porniceasa.. Sa dea Dumnezeu să te-aud tot 
mereu zicând așă! i na 
'* Voruicul. Crede-mă şi pe mine odată : 

Vorniceasa. Te cred din toată inima; dar tot 
mi-e frică. - -. e 

Vornicul. Nu-ţi. poate luă nimeni asta în nume 

Vorniceasa. Dar știi 'tu,: cine mi-a arătât mai 
multă dragoste și mi-a: fâcut mai: mult bine în 
vremea asta? i | 
: Pornicul.: De unde -să Știu? 
"Porniceasa. Nu-ţi mai bate capul să ghicești, 

să ţi-l spun eu: Hans Wiist. Din ziva în care 
te-a'nchis pe tine, 'n'a fost seară de la Dumne- 
zeu, să nu vie el să mă mângâe cu o vorbă și să-mi dea un ajutor. Mi-a tăiat lemne, mi-a că- 
rat'apă, și făceă tot ce: puteă și tot. ce vream cu. Eră foarte vesel acum Și ziceâ că vede și el iară cu bucurie soarele, luna și stelele lui Dum- 
nezeu, fiindcă acum s'au dat.toate pe față și s'a 
făcut dreptate la toţi. De sutc de ori își încrucișă 
mânile și zicea: “«Știe Dumnezeu, lui bărbat-tu 
nu-i merge rău, și-e și pentru el mai bine, că 
sa dat pe față totul, și o'să fie și el acum, cu 
voia lui Dumnezeu, alt om, și fără asta nu s'ar fi 
făcut niciodată altfel de om». Şi apoi și Rudi de pe muchie și Ghertruda'mi-au arătat multă dragoste. 
Ea-a- fost: de 'patru sau de cinci ori pe la mine; 
dar acum e supărată, că am chiemat pe Treuf- 
aug. și 'mi-a.-spus 'în față, că: știe sigur că asta a otrăvit mulți oameni până acuma: cu picăturile lui. 

Vornicul. Nici eu nu prea am mare încredere 

.
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în picăturile astea.. Am auzit de-atâtea ori po- 
vestindu-se de ele ba una, ba alta, că. nu te-aș 
fi lăsat să le iei, de-aș fi fost aici. e 

“ Vorniceasa. Doar n'o fi așă de rău, că le-am 
luat, ce Dumnezeu! E 

Vornicul. Mai. ai mult. din.ele? . 
Vorniceasa. Nu, le-am „isprăvit.. 
Vornicul. Asta mă îngrijește. IE 
“Vorniceasa. Nu mai băgă și tu frica în mine; 

acuma ce-o fi, o fi. i i, 
- Vornicul. Ai dreptate tu. Să-ţi spun acum cevă 
ce-o să te bucure și ce-ar fi trebuit să-ți spun 
dintru'ntâi. Ia închipue-ți, Rudi s'a legat să ne 
deă, mie și ţie, cât: om. trăi, iarbă și fân pentru 
0 vacă, în toți anii, din nenorocita aea de livede, 
care a trecut acum, slavă Domnului, iar în stă- 
pânirea lui. Da E 
 Vorniceasa. Doamne, ce spui! E cu putință asta 

.. din partea lui? a 
Vornicul (cu lacrimile "n ochi). Și mie: mi s'a întâm- 

plat ca și ție: mai nu-mi venea să crez și aproape 
n'am fost în stare să-i mulțumesc. Și afară de asta, 
a mai venit la - mine să-mi spună, că mamă:sa 
m'a iertat pe. patul de moarte și mi-a dorit tot 
binele la trup Și suflet. PE a 

„+ Vorniceasa. Ah, asta mă, bucură: par'că și mai 
mult de cât iarba, și fânul său, de și avem atâta 
nevoie de ele! e 
„Vornicul. Și pe. mine așișderea,. negreşit. Dar 

tu n'ai avut nici o bucurie, de fel, în vremea asta? 
__ Vorniceasa. Bine'nţeles, am avut şi eu ba una, 
ba alta, care m'a mai înviorat; însă pe urmă, știi — 
și multe de altfel. -... a, 

„Pornicul.. Nu-i așă, prietenii :mei cei mai buni 
au fost cei mai răi? a a 

Vorniceasa. Cam așă. Dintru'ntâi mergeau bine



toate: se strecurau în' toate nopțile în coace și-mi făgăduiau marea cu sarea, de-oiu puteă 'să -fac să nu târăști cu tine în “horă pe nici unul din- tre ei. Le-am spus însă de-a dreptul, cum și eră, că nu pot face nimic. Cum le-am spus asta, nici nu le-a mai călcat piciorul pe la mine: După asta însă trebue să. se fi 'ntâmplat' cevă ce nu știu eu, că de-odată s'au mâniat nevoie mare pe noi și mi-au trimes prin: alții vorbele cele mai uri- cioase și amenințări, ba că or să ne lase pe dru- muri, ba că 'o'-să te pândească pe tine să te'm- puște de la spatele ălui d'intâi tufiș, ba ca o să ne dea .foc la casă. să ardă din temelie și noi împreună 'cu ea,. ca-șoarecii! „i ”" Pornicul. Astea sânt doar așă, palavre de ]ă- udăroși. i a 
Vorniceasu. Aşă le-am luat Și eu; însă aproape să-mi vie nebunie 'de ce mi s'a 'ntâmplat cu cața -aea de Mărgărita. | Da Vornicul. Dar ce ţi-a facut? | | "Vorniceasai A avut ceartă cu zidarul din pri- cina blestematei ei de guri, care nu-i mai tace; zidarul 'a făcut-o de ocară la fântână în fața unei cete intregi de femei, cum i se și cădeă. Cum i s'a 'ntâmplat asta, a alergat la mine c'o falcă'n cer și cu una'n pământ și a'nceput să facă un huet și O gălăgie pentru cele petrecute, de par'că eră în țeapă. Ne băgă nouă vină și ziceă că sântem un neam al dracului şi o să aducem tot satul în neno- rocire și la pierzanie. Mie nu-mi eră bine de fel, Și” mai nu-mi dedeam seama de ce se petrece. Insă tot am priceput atât din: toate ocările ei, „că i-am răspuns, că, de şi-ar fi ținut gura, nu i s'ar fi întâmplat nimic. Ea nu conteni însă și zise, că ea n'a avut niciodată nimic cu al de zidarul și dacă o fi să intre'n belea pentru cele câteva cu-
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vinte ce i-au 'scăpat. din gură, numai nouă. are 
să ne mulțumească de :asta.: Am lăsat-o vreme 
multă să indruge verzi. și uscate, dar la .urmă tot i-am zis: «Credeam că ar trebui să știi, nepoată, 
că eu sânt destul de amărâtă acum Și că nu se cade 
să te porți și tu cu mine, cum te porți acum, pen- 
tru un lucru de-care nu sânt vinovată nici mult, nici puțin!» Ea răspunse: «Așă vă trebue; de mult-vi se 
cuveneă asta! Dar ca să mă nenorocese ŞI eu și altă 
lume împreună cu voi, asta nu e drept». N'am mai 
putut răbdă insă și i-am zis: «Mlărgărită, dacă ţi-e 
a minte de ceartă și gâlceavă, atunci caută-ți pe alt- cinevă care s'o poată răbdă mai mult de cât. mine 
acum» — și am lăsat-o ca pe dinsa și m'am dus 
în bucătărie. Atunci ea s'a înfuriat așă de grozav 
de asta, în cât la plecare mi-a strigat în uliţă, de pe 
scară: «Sânteți un neam afurisit, şi cine are cevă 
cu voi, se nenorocește!» ȘI trânti ușă de la odae, 
de eși din țâțâne. i 
- Vornicul. Nu mă prinde mirarea : așă' am cu: noscut-0 toată viaţa. DI a - "“Vorniceasa.. Așă e; însă tu știi, cât bine a văzut 
de la noi și cum, de câte ori aveam în bucătărie 
cevă mai mult de cât: de obiceiu, te: pomeneai 
cu ea la noi și plecă apoi p'aci'ncolo cu pânte- 
cele doldora, fără să plătească o pară măcar! 
* “Vornicul. Astea sânt acum istorii vechi, pen- 
tru care nu mai ne zice--nimeni nici măcar «bo- 
daproste». .. a 

Vorniceasa.. Aşă €, de asta! Ia ascultă numai, ce 
mi-a făcut Kriecher. Din clipa în care a dat peste 

tine nenorocirea, a'nceput a se tot învârti pe lângă 
casa noastră și, cum zăreă pe cinevă în ușă, ori la 
vr'o fereastră, numai începeă. să-și bată joc de el 
şi să-l întărâte cu vorba, și chiar cu mine la fân- 
tână, s'a'strâmbat la mine și mi-a spus în vileag în
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gura mare,'că, de nu ni s'ar fi cuvenit pentru nimic altcevă ceea ce ni se'ntâmplă, tot ni s'ar fi cuvenit pentru el, că l-am fi încondeiat așă de rău la preot; dar că am ajuns acum să avem singuri nevoie de pânea de pomană *), ce. vream să i-6 furăm lui de la gură; E 
- Vornicul. Așă!. De Miercuri încoace însă gân- desc-că: n'a mai zis nimic. a " Vorniceasa. Da, de Nliercuri incoace nu Pam mai zărit, DI aa 
Vornicul. Cred şi eu! 

- !Worniceasa. De ce? | 
Pornicul. Fiindcă Marți și-a primit plata pen- „tru asta. _: - ri ii Vorniceaşa.. De_la cine î. 

„*Vornicul.: De la preot,.... i ă Vorniceasa. A aflat și el de istoria asta? *Vornicul. Ba bine că nu! Nu trecuse nici un ceas și el o și aflase. Știi că Marţea vin la casa preoțească cei ce primesc pâne de pomană în săp- tămână, și Kriecher trimete totdeauna pe altcinevă, de mândru ce e.. Preotul insă nu i-a dat de data asta, ci i-a trimes. vorbă să vie el singur. El nu prea vreă să vie și a trimes pe. băiatul lui să spuie că e bolnav și în' pat și că se roagă să-i dea, că n'au nici o frămiță de pâne în casă. Preotul însă a trimes și pe băiat acasă. tot fără pâne Şi cu răspunsul, că-i cunoaște. el boala, e boală vechie la el, și că plimbarea îi face bine; că tre- bue' numai de cât să vic, știe el bine de ce. — Pe la aprinsul lumânărilor numai iacătă-l și pe Kriecher;. eu tocmai mă întâmplasem în odaea de alături şi parcă-l aud și acum pe preot, iz- bind cu pumnul: în masă de se sgudueă masa, și zicându-i: «Kriecher, tu' te-ai purtat azi dimi- 
+5). Pânca ce se impărței pe fiecare săptămână la săraci.
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neață la fântână către vorniceasa astfel,. în. cât 
nu un preot, ci un-gligan cu gârbaciul în mână 
ar trebui să vorbească acum! cu tine. Te-am vă- 
zut eu cu ochii miei de sute de ori, în biserică şi -pe 
uliţă, ploconindu-te și gudurându-te pe lângă vor- 
nic, ca o potae, iâr acum, când el e în nenorocire, 
și nevastă-sa în cea mai adâncă mâhniciune, scoţi 
limba la” dinsa în mijlocul uliței şi te porneşti cu 
gura ca s'o amărăști cu cele mai nerușinate răutăți și 
minciuni»; — Kriecher însă tot vrea să aibă drep= 
tatea pe partea lui şi răspunse că a minţit cinevă 
despre 'el, că nu-i adevărat nimic, că el e un biet 
nenorocit; dacă zice:cevă: despre el vr'un nemer- 
nic scăpat de la spânzurătoare, să nu-i de creza- 
mânt. — La astea pastorul se înfuri€, cum nu l-am 
văzut niciodată în viaţa mea și zise cuvinte ce nu 
l-am auzit nici când. l-a zis: «Tu, porc-de-câne, tu; 
pungașule, tu cată să știi că cu.știu-ce vorbesc; nu 
numai c'ai făcut asta, dar te-ai “mai: și lăudat la 
lucrătorii” de la biserică: cu isprava ta; dar acum - 
cară-te, piei din ochii miei şi mulțumește lui Dum- 
nezeu, că: slujba şi vârsta mea mă: opresc de-a 
întrebuință bățul din mână; cum mi-ar fi voia 
acum». — Nriecher mai: bombăni încă: în mers, 
de oameni scăpaţi de Ja spânzurătoare și care ar 
fi mai bine văzuţi de cât el.'Insă pe scară îi tăcu 
gura: cum se văzu singur, își indopă gura 'cu a- 
tâta pâne, în cât nu putit nici măcar să zică «mul- 
țumim dumitale» lui Hans, care se urcă pe scară. 
cu o cană de apă în mână şi-i dăduse «bună-seara». 

„31, 

Credință de câns, care pricinuește o simțire 'omenească. | 

Astfel stătură ei: de vorbă: noaptea asta. de 
„nesomn, care. însă, fie zis în treacăt, nu-i prii de
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loc vornicesei. Nu trebue să trec insă cu vederea împrejurarea, că bătrânul lor «Turcu» a stat întins toată noaptea la picioarele lor. In ziua d'intâi, când l-au închis 'pe vornic, a: urlat în faţa curţei preo- tului, de; Dăgase în: spăime pe: toți :vecinii. Căci de și îl cunoșteă. toată lumea și ştieă de ce urlă; cu toate astea: le sună'așă de groaznic în urechi, în cât mulți nu luau de fel: urletul lui. ca urlă- tura obicinuită a unui câne, care caută pe stă- pân-su,. ci ca :0 :cobe vestitoare. de nenorociri, iar a'doua noapte paracliserul puse. să ducă în- -dărăt. cânele la vorniceasa și zise paznicului; care se. duceă cu el: «Dacă urlatul lui nu e de-a bună; e mai bine atunci. să: urle la casa cui îl are și să cadă nenorocirea cui i se. cuvine, mai bine de cât pe biserică Și pe casa preoțească, pe care tot noi :de-a valma ar trebui să le durăm iarăși la loc». — Vorniceasa trebui să țină de-acum ziua Și noaptea cânele în lanț și bietul câne aveă a- Cum traiu așă de rău, în cât mai nu eșă din coteţ, căci, tânăr şi bătrân, toți care aveau pică pe stă- pân-su, îl zădăreau acum și aruncau cu pietre în el. Și așă de opt zile acum eră tot în lanț. Când. simți că a venit vornicul acasă, par'că turbase: târi tot coteţul cu lanț cu tot de la hambar până la ușa casei și când îi deschiseră ușa și-i deteră drumul, sări cu amândouă labele in spinarea vor- nicului și mai nu: eră chip să-l deslipească de dinsul. Când în sfârșit trebui să asculte, se culcă Jos, puse laba a dreaptă pe genuchii vornicului și nu-l mai slăbi din ochi, 
-Și vornicului i se umplu inima de bucurie, când văzu pe «Turcul» lui aşă de legat de, dinsul. ÎI netezi pe spinare și-i luă labele în mână, dar chiar în clipa aceea îi treci prin minte gândul, că el cu nici un om n'a fost așă de bun și de-aceea
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nu i-a rămas nimeni așă de credincios ca acest 
câne. Și atunci îi pieri bucuria de iubirea câne= 
lui; oftă şi-i lăsă labele din mâni. aa 

32. 

Lips Hiini, o: stzeajă. 

“Ceata: de coțcari aflase 'de cu seara, că: preo- 
tul o să lase pe vornic să se ducă acasă în noap- 
tea asta,: și puseră la casa lui,să-l pândească din 
spre ziuă, când'trebueă. să se întoarne, spre a şti. 
sigur și a.puteă să: spună că. preotul. îl 'lasă să 
facă tot ce pofteşte, numai ca să-i spue apoi -ce-i 
place lui să audă. Pe Lips Hiini îl sorociră ei de. 
strajă și până la trei ceasuri dinspre ziuă îi dă-. 
dură să beă rachiu, în casa lui Kalberleder,. care: 
locueă cel mai aproape de vornic. La trei cea- 
suri se puse de streajă după gard -aproape. de- 
poarta vornicului şi așteptă așă până la cinci cea- 
suri, când ieși vornicul. Atunci se târi pe brânci. 
îndărătul gardului, de eși în drumul vornicului și 
se.tupilă în dosul:nucului de:la Leuthold cel bă-. 
trân, de sub movila bisericei, pe unde trebueă să-i 
treacă vornicul chiar pe dinainte, și numai ce-i 
strigă de-odată în urechi: «Noroc și:bună-dimi- 
neața! Dar ce e asta?» — Vornicul se trase în- 
dărăt de-odată, văzi că nătărăul scoate capul de: 
după copac și-i zise: «Ce e? Ce vrei»: i - 

Hiini eși acum de. după pom, veni spre -vor-- 
„nic şi-i zise, privindu-l drept în ochi, cu o căută- 
tură vicleană: «Tu ești, vornice, ori nu ești tu? 
Par'că te ştieam la gros şi. acum 'mi te văd pe: 
uliţă». - Sa 

Vornicul îl cunosci. după mirosul de rachiu 
care-i duhăeă din gură. și după tot, că n'a făcut
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asta din capul, lui, ci pus de alții, și-i zise: «Cat te-ai năimit să-ți deâ, ca să mă pândești pe.mine aici ?» Aa | Si 
«Asta o să ţi-o spuiu altă-dată», răspunse Hiini. «Dar ia spune-mi acum, vornice, dacă nu ești o arătare, — ce cauţi aici? Vrei oare să te deprinzi de pe-acum cu umblatul noaptea ca strigoii, ca s'o poți face bine, când o veni vremea odată s'g faci cu tot dinadinsul? De-oiu trăi ș'oiu aveă zile, vornice, să știi că în toate posturile-ale mari, am să-ți ies în cale. Știu de pe-acuma: care-o să-ţi fie drumul de căpetenie: de la piatra. de hotar la spânzurătoare, şi de la spânzurătoare îndărăt la piatra de hotar. 1. De “Astfel de cuvinte răutăcioase și altele de seama acestora îi strigă Hiini din. urmă prin toate uli- cioarele până la: curtea preotului, așă în cât toți câți se, deșteptaseră veneau la fereastră să vadă, ce € gura asta? | 

33. 

„Așă și e, cum zio ei: numai că unde se bat ciobanii, o : .. Mănâncă lupul oile. | 

ȘI tocmai asta vreau și mai inarii satului Și de acea și rânduiseră pe Hiini la locul acela, anume ca toți în sat să vorbească numai de asta, că vornicul a fost lăsat să se ducă noaptea acasă, spre a le dă mâna să silească pe Meier, să facă arătare boierului în potriva. preotului şi despre.a- cest lucru. N i De a „. Meier se împotrivi dintru'ntâi, ca de obiceiu, și le zise: «Da că știți ca și mine, că boierul: nu pleacă urechea la de-al de-astea şi ori i-oi spune lucruri: de seama ăstora, ori. nimica, tot una e».
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Insă țăranii, “ca -totdeauna, nici nu: vreau să 
știe de cevă ce nu le veneă lor la socoteală. 

«Să-și vâre doar dracul coada la mijloc, ca să 
nu se facă foc boierul -pe preot pentru asta!», 
zise Kienast. E 
„«Nu, pentru nimic în lume, asta nu dă greș», 

zise: Kalberleder. «Sânt. om. bătrân, și eu n'am 
pomenit să. nu se facă ceartă, când un preot a 
făcut una ca astas. .... - .. NE 

«E vădit lucru, că s'a amestecat în dregătoria 
boierului», zise Moosbauer. 

ȘI țăranii toți o ținură într'una, că trebue să 
facă arătare de asta :și s'o încornoreze cât o pu- tea - mai. mult. : - Da Aa 
:Mototolul de Meier se lăsă să-i pună și asta 

în cârcă... . . n i 

34, 

"Gat de mult poate rămâneă om un nelegiut şi poate:  înteresă pe ocârmnitorii săi sufetești și lumești. . | 

„Preotul insă scrise el însuși despre asta boieru- 
lui. Dete. lui Michel, care fusese..odinioară așă 
de. trup și suflet cu :vornicul, dar: de curând:se 
împrietenise așă de bine cu Leonard, o scrisoare 
de înfățișare către boier, Şi: ziceă. înnăuntru, că 
„dacă .binevoeşte. a vorbi. numai o: jumătate: de 
oră cu Michel, atunci rugămintea lui va fi negre- 
şit de prisos. e, 

Tot în scrisoarea. aceasta mai vestei pe boier, 
că a lăsat pe.vornic acasă în noaptea asta, și-i 
spunea pentru ce l-a lăsat, Si 
„Boierul lăsă pe Michel să aștepte, până găsi 
vreme să steâ de vorbă cu el. Trecură aproape 
două ceasuri. Michel îşi făceă fel de fel:de gân-
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duri în vremea: asta “Şi eră tocmai în grajd unde flueră la cai, când veni boierul sub teiu și-l chiemă. Arnez::măsură: pe Michel cu ochii:din creștet până'n talpă;: Michel însă stă în fața lui cu înfăţi- $area unui om care are liniște și tărie în sufletul său. El.spuse, că nădăjduește să capete iertare Și și simte în inima lui că € vrednic de această iertare. Arner îi porunci să. spună cu de-a mănuntul toată istoria în care e amestecat, Sa „Michel de cuvânt şi începi să povestească, cum pe vremea bunicului. său a șterpelit din hamba- rul curții boierești saci “întregi de grâu pentru vornic şi pentru alți țărani; sacii îi lăsă în jos cu o frânghie în șanțul castelului . și de-acolo îi cără cu spinarea: la han, unde eră depositul; cum de sute de ori gândesc-că a cioplit cu tesla  noap- tea semnele boierești de la stejarii și brazii cei mai buni și a ajutat pe țărani să-i care Ja fie- Tăstrău ca lemne ale lor; cum de sute de'ori au jucat în cărți și :au- băut pe scule, frânghii, sati, panere 'și altele de felul: acestora, de: ia curte; cum ș'acum încă o sumedenie de țărani poartă haine căptușite cu saci de-ăștia furați; și cum roți întregi și jumătăţi de căruțe și jumătăți de plu- guri și o grămadă de butuci de roată, de fieruri de plug, de coarne! de plug, de roabe; de targe, de hârdae de gunoiu, de cade de vin și de bu- toae de'bere'sânt pe la curţile țăranilor, cu sem- nul curții boierești, sau care arată că a fost răzuit și scobit; cum apoi din pricina asta toți meşteșu- garii țineau atât de mult cu vornicul şi-i făceau pe gratis lucrări de făurărie,. de lăcătușerie, de rotărie, de teslărie, de tâmplărie, de croitorie Și de cismărie, fiindcă. lui îi da mâna să le asvârle totdeauna tot felul de alișveriș de-ăsta de la castel pe .un preţ de nimica. - Da
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Firea deschisă, dreaptă, şi netemerea cu care el destăinucă fără sfială răul, despre sine ca și despre ceilalți, și pătrunderea ce arătă despre toate împrejurările și despre pricinele tuturor ne- orânduelilor din sat, făcu pe boier să vorbească cu el cu o încredere, care ar fi fost în stare să facă din Michel un om de treabă, dacă n'ar fi fost încă. 
_ Odată, în mijlocul vorbirii despre toate răută- țile astea, îl întrebă de ce adică să fie așă de greu de a intoarce pe Oameni de la o viață așă,. de ticăloasă, 

Michel îi răspunse: <Omul e legat pururi de viața ce duce, cu multe Și multe fire, şi trebue muncă, nu glumă, spre a-l înfășură cu altele, care să-l tragă intraltă parte, tot cu atâta putere ca şi cele vechi», 
Răspunsul acesta isbi pe boier, în cât se de- Părtă puţin de Aliche] Și îl repetă din cuvânt în cuvânt, 
«E adevărat», zise el în sine, <a tăiă firele cu care un criminal e legat de viața sa de până acum i a-i toarce în suflet altele nouă, care să-l ducă la - O viață mai bună, asta e Singurul mijloc de a îndreptă pe un criminal; și așă e; cât timp nu în- trebuințezi mijlocul acesta, tot ce-oi face cu e] e ca o picătură de apă în mare», Vorbi cu cl încă un ceas şi mai bine și-l puse să-i povestească pe șart mai ales istoria cu stafia din casa lui Hoorlacher. 

lată întocmai vorbele lui Michel în această pri- vință: «Hoorlacher a cumpărat casa la leatul 1767 de la rotarul Leupi pe preț de 450 de zloți şi a mai închis încă peste 300 de zloți în ea cu ce a mai clădit el din nou, iar vornicul i-a dat pentru ea, când eră încă în viață Hoorlacher, 600 de zloți; 
Leonard şi Ghertruda. 

24.
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dar după ce-a murit, n'a mai vrut să dea atâta 
și a răspândit vorba, prin mine și prin Christen 
cântărețul, că Hoorlacher n'a murit de moarte - 
bună, că s'a găsit chiar ștreangul cu care se strân- 
sese de gât tăiat și aruncat din dărătul patului. 
În răstimp de o săptămână toată vecinătatea 
eră plină de svonul ăsta, ba mai răspândiră încă 
și vorba, că vecinul lui, Kirchmeier, a fost dus” 
cu mâna lui ștreangul la părintele, dar că preotul 
l-a fost oprit de-a răsufiă vre-o vorbă despre asta, 
fiindcă acum, după ce a apucat să îngroape pe 
“Hoorlacher creștinește, s'ar face numai uriciune 
în deșert. După ce pusese toate astea la cale, 
vornicul, în fiecare lună, ne trimeteă de câteva ori 
pe câte unul din noi la casă, ca să speriem pe 
vecini, să creadă că e vre-o stafie înnăuntru. Timp 
de un an de zile a tot urmat cu treaba asta, până 
ce nimeni n'ar, mai fi luat-o, să i-o fi dat şi de 
geaba; apoi o cumpără el de la nevasta lui Hoor- 
Jacher, doar de milă, ziceă el, cu 200 de zloți, 
și făgădui să aducă doi călugări capuţini de la 
20 de poștii depărtare să scoată pe ucidă-l cru- 
cea din sat; se înțelese însă cu sihastrul din Ha- 
berau, care e un beţiv împărătesc, îl țin ascuns 
în casă opt zile, zicându-i să se arate când şi 
când la fereastră noaptea și să facă fel de fel de 
schime. In vremea asta, noi în toate nopțile ne 
puneam bine gura la cale, trăgeam sdravăn la 
măseă, jucam cărți cu pustnicul și făceam atâta 
chef, că paznicul Leuthold mirosi cam ce se pe- 
trece. El trase cu. urechiea la fereastră și ne cu- 
noscu pe câte trei după glas, iar a doua seară, 
când băteă ceasul douăsprezece din noapte, nu- 
mai ce ne pomenim înnaintea casei cu el, cu ju- 
ratul Kalberleder, cu frate-su și cu Hiigi, tocmai 
când eram. mai în toiul petrecerii. Când auzirăm
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noi bătăi în ușă, călugărul o şi sbughise în as- cunzătoarea lui, cât ai bătea din palme, de par'că: intrase în pământ, iar eu nemeriiu tocmai pe a-: coperiș, iar de-acolo mă lăsaiu în jos pe un păr şi apoi p'aci ţi-e drumul, băiete: Vornicul se vâri de-a bușile în sobă, dar nu putu trage bine uș- cioara după el, că erau lemne înnăuntru. Cei pa- tru de-afară, cât ai clipi din ochi, isbiră ușa din Țâțâni şi deteră busna în odae, cu un câne şi cu o lumânare; atunci pisica vornicului, care eră pe masă, țiști la stăpân-su în sobă; vornicul, de colo, nu-și dete seama ce e, și unde'ncepu a strigă, de credeai că l-au apucat alte alea. «Asta-i vorni- cul!», strigară mișeii și deteră foc cu lumânarea 
la lemne, ca să-l facă să iasă afară; apoi îl fa- cură să împartă cu ei toți banii ce-i aveă asu- Pră-și, ca să nu mai șpue la nimeni despre în- șelătoria asta a lui», 

La urmă boierul porunci lui Michel să-i aducă până poimâne o listă de toate lucrurile furate de la curtea boierească, câte s'ar mai găsi prin sat. Îi dete apoi drumul, cu vorbe bune. 

35. 

Fiindcă el e părintele tuturor, de aceea ţine mai strâng în frâu mai întâi pe ful său cel mai mare. 

Abiă se depărtase Michel, și numai iată vor- nicul Meier, spre a face arătare boierului de cele ce se făgăduise către ceata de coțcari.. 
Insă chiar. de la «bună-ziua», când boierul îi întinse mâna :cu bunăvoință, el înlemni, ingheță de frică și se schimbă la față, în cât boierul și pricepi pe dată, cum stă socoteala cu el și nu „se putu opri de a zice în inima sa:
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«Nu e nici o săptămână, de când poartă vor- nicia, și, uite, a şi 'nceput a avea o înfățișare, - când dă cu ochii de mine, de par'că ar stă să se spânzure peste câtevâă zile, ori să-şi vânză nea- mul și ţara». 
Vornicul însă începă îndată a bate Șaua către boier, că: tare cu Sreu o să mai fie cu impărțeala. aea a locului de pășune, că după părerea lui a. proastă ar fi mai bine să se facă ruptoarea mai întâi cu o bucăţică, bunăoară cu cotul dintre pă- duri, și să vadă apoi cum o eși lucrul mai departe. «De care cot e vorba?>, întrebă boierul, Vornicul. Colţul din sus al islazului, acolo unde se trage în spre munte, între brazi. 
Boierul (uitându-se ţintă'n ochii lui): Acela? 
Vornicul. Da — sau altul care-o pofti Lumi- năția voastră; 
Doierul (uitându-se țintă mereu la cl). Tu însă de ăsta vrei să spui, nu-i așă? Pe ăsta îl ai în gând? Pornicul. Da. 
Boierul. Şi vorbeşti cu tot dinadinsul? 
Vornicul. Sânt mulți oameni în sat de păre- 

rea asta. 
Boierul. Ci tu însă, tot de părerea asta ești. Vornicul. Da. 
Boierul. Și cunoşti tu bine colțul ăla? 
Vornicul. De, bine, bine, nu prea-l cunosc. Boierul. Poţi tu spune în toată cinstea, că nu-l cunoşti bine? Ai în partea locului un petec de pământ al tău, care se învecinește cu partea asta de islaz. 
Vornicul. ÎL cunosc, îl cunosc, mărite stăpâne. Boierul. Socoteşti însă, de bună seaină, că eu nu-l cunosc? : Vornicul. Asta nu mi-a venit în gând. Boierul. Ce anume?



Pornicul. Că Luminăţia voastră nu-l cunoașteți. Boierul. Ţi-ai mai fi luat voia să mă povăţu- eşti la asta, dacă ai fi bănuit că-l cunosc şi eu? Vornicul. Îmi pare rău.. | Boierul. Ce-ţi pare rău? -. Si Vornicul. Că v'am Povățuit să împărțiți bu= cata acea de loc, E Boierul. De ce-ţi pare rău de asta? Vornicul. Fiindcă Luminăţia voastră găsiți, pe semne, că nu-i bun de nimica colțul ăla? Boierul. Nu găsești și tu tot aşă?: Vornicui. De,. de lăudat, nu-l. pot lăudă.. - „Boierul. Atunci de ce m'ai povăţuit să-l împart tocmai .pe ăsta? A a Pornicul. Jurații satului au fost de părerea asta, toţi. .. - ia : „ Boierul. Cum se face că au fost de părerea asta? Pornicul. Nu Ştiu, a E Boierul. Despre asta aş putea să te cred ori: să nu te cred; deocamdată s'o lăsăm încurcată. Dar ceea ce 'cată să faceți, şi a nume să faceți fără zăbavă, e ca să-mi împărțiți nu colțul de care - pomeniși, ci tot -islazul, cum v'ați dât cuvântul. Pornicul. Luminăţia voastră nu se supără, dac'oiu mai. pune şi eu' o vorbă; Boierul. Nu, câtuși de cât. 3 Pornicui În vara asta nu știu de s'o putea să sempartă islazul, 
a Boierul. Da de ce? = 

Vornicul. Nu e pregătit nici un om din sat să țină vitele la grajd și să se poată lipsi de pășune. Boierul. E cumvă lipsă de nutreţ în satul vostru ? Vornicul. Da, ci-că e foarte Puțin nutreţ, iar vite, din potrivă, foarte multe. a Boierul. Ce însemnează acest «ci-căz ? N'ai şti- ință sigură despre asta? : i
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Vornicul. Aşă de sigură nu preă, mărite stăpâne. 
Boierul. Aşă! — Dar ia spune-mi, cât nutreţ 

ai tu însuți? Asta oi fi știind-o doară. 
Vornicul. Asta da. 
Boierul. Ai de ajuns, ca să-ți poți ţineă vitele 

la grajd? 
Vornicul. Asta n'o pot tăgădui. 
Boierul. Ce să tăgădueșşti? 
Vornicul. Vreau să zic, că nu pot zice că n'am. 
Boierul. Ciudată limbă mai grăiești și tu! Eu 

aș socoti însă, că de vreme ce anul trecut s'a 
făcut fân şi otavă berechet, ar trebui să aibă toţi ca 
tine, în deajuns; dar ca să scurtăm vorba, îmi pare 
chiar bine, că avem prilejul de a numără vitele 
și a măsură fânul; și asta cată să se facă ne- 
greşit, căci vreau să știu cu cine am a face. Să-mi 
faci asta chiar azi, împreună cu notarul; o să 
S'arate atunci, ce se ascunde dindărătul acestei 
iscodiri a voastre şi dacă e într'adevăr nevoie în 
“vara asta de pășune, ori. nu e. 

Vornicul o băgase pe mânecă, dar tot își mai 
"luă inima'n dinți.și pomeni și de preot, că slo- 
boade pe Hummel noaptea din închisoare, după 
plac. SE | 

«O spui asta ca din partea ta, ori te-au însăr- 
cinat alții?», zise boierul în chip de răspuns la 
această pâră, care fusese adusă așă de fără rost, 
în cât eră cu ochi şi cu sprâncene, că fusese pus 
de alții să o facă, | 

Vornicul nu ştieă ce răspuns să deă; la urma 
urmei însă tot spuse: «Ei au stat de capul mieu 
să o spun». 

Boierul. Cine? 
- Vornicul. Juraţii. satului. - 
Poierul. Care a nume? | 
Pornicul (tremurând şi îngălhbinindu-se la față), Toţi.
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Boierul. Care a nume? | 
Vornicul. Kienholz, Kalbleder, Moosbauer, Rap- 

ser, Kienast, Hiigi și ceilalți. 
Boierul. Şi cum s'a făcut că te-ai găsit tu cu 

domnii aceștia? 
Vornicul. De, cum se'ntâmplă uneori. 
Boierul. Tocmai asta mă miră, cum de se brodi - 

așă. Te-ai dus tu pe la ei, sau venit-au ei la tine? 
Intâlnitu-te-ai tu cu fiecare în parte, sau erau strânși 
toți la o laltă, când i-au dat însărcinarea asta ? 

Vornicul. Erau toți la un loc. 
Boierul. La cine și cu ce prilej? 
Vornicul. La Kienholz. 
Boierul. Şi cu ce prilej? 
Vornicul. Bine, nu prea știu, Am stat doar un 

minut cu ei: 
Boierul, Ori-cât ai fi stat, tot cată să ştii, ce 

făceau în minutul cât ai fost tu acolo. 
 Vornicul. Aveţi îndurare, cucoane, să vă spun. 

Boierul. Faci foarte bine. 
Vornicul. Umblau să împiedice împărțeala lo- 

cului de pășune. 
„Boierul. Şi tu te-ai potrivit lor, să vii să-mi 
spui mie neadevăruri, ca să-și ajungă ei scopul? 

Vornicul rămase ca omul prins cu minciuna, 
plecă ochii la pământ și nu rosti nici un' cuvânt. 
Boierului i se făcu milă de el, văzându-l astfel. 

«Meier, asta. e întâia oară ; îți trec cu vede- 
rea acum, dar bagă bine de seamă să nu-mi mai 
vii a doua oară cu asemenea lucruri)» 

Puțin după asta adăogă: «Dar ce gând au 
avut ei cu pâra asta impotriva preotului > Ce-are 
a face asta cu islazul ?» 

Vornicul. Îmi dau cu părerea, că or fi vrut 
printr'asta să cășuneze uriciune între boierul și părintele. e
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Boierul. Ei, şi apoi? 
Pornicul. Şi apoi or fi tras poate nădejde, că printr'asta vor zădărnici mai lesne împărțirea isla- zului. | 
Boierul. Așă! Va să zică și trebșoara asta ai fi urzit-o tu, de-ai fi putut? 

- Pornicul. Mă căiesc, stăpâne. 
Boierul. Te-am iertat; vezi însă, că eu știu ce-ai făcut. Iă a minte asta! Acum nu vreau să te țin mai mult. Isprăvește azi cu notarul cele ce-ţi po- runciiu și mâne să fii aici cu lista. 
Apoi îl lăsă să plece. 

- 
36. « 

Vornicul cel nou şi sătenii, 
Vă puteţi acum lesne închipui cum, a plecat, vornicul de la curte, şi apoi cum l-au priimit țăra- nii, când a sosit îndărăt. Fusese bun înțeles în- „tre ei, ca cl să iă cu vorba pe boier, și să-l facă a crede că colțul din pădure e foarte nemerit pen- - tru împărțeală, și, când colo, el se'ntoarce cu răs- punsul, că boierul zice că nu e bun de loc pen- tru împărțit la oameni; fusese vorba între ei să-l facă .pe boier să creadă, că au multe vite Și prea puțin nutreţ, și el vine cu răspunsul, că trebue să nnumere vitele și să măsoare fânul; fusese vorba să: facă pe boier să se mânie pe preot, și boierul se mânie de pâra lor; fusese vorba să-l ducă de nas ca pe-un prost, și când colo el se poartă cu ei, ca și când ar aveă a face cu niște hoți! 

Mirarea lor nu fu proastă și numai ce se porni o sfădălie strașnică, când între dânșii, când cu vor- nicul. Acesta însă îi lăsă sănătoși și se duse să caute pe notar, care trebueă să-i ajute la măsu- ratul fânului.
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După plecarea lui, Hiigi zise: «Ne-am pus pe șezut acum, cu mânile'n sân, ca'n anul cu ploile». Uite cum veneă vorba lui: în anul 1759 plouase patru săptămâni într'una, în vremea secerișului, şi mai tot grâul de pe câmp începuse a încolți. Atunci tot așă ședeau laolaltă și se'ntrebau u- nul pe altul în tot minutul: «Dar ce-o fi vrând Dumnezeu cu noi, de nu mai contenește odată cu vremea asta? Și nu e oare nimic de făcut ?» De asta -își adusese acum a minte Hiigi. 

37. 

Tot vornicul cel nou cu fetița, notarului. 

Vornicul însă nu găsi acasă pe notar. Copi- lița notarului, pe care o găsi la poartă, îi spuse că tat-su se'ntoarce abiă la noapte, că e dus la târgul de săptămână. a Da 
Pe vornic îl prinse mirarea, căci. ştieă, că no- tarul altminteri e totdeauna acasă și nu-l po- menise să se ducă el vreodată la târ ; bănui a- tunci, că se ascunde de dinsul, și că a și prins de veste, de ce-l caută. Da 
Şi în ce privește bănuiala din urmă Chiar așă 

şi eră. Juraţii satului, îndată ce auziseră de mă- suratul fânului și de număratul. vitelor, de sârg i-au. și fost trimes vorbă să se deâ la fund .pe ziua de astăzi și să nu se'ntoarcă acasă înnainte de apusul soarelui... Si i Vornicul, care eră destul de amărit în sufe- tul lui, pentru. cele întâmplate pân'acum, zise fe- tei, că lui îi pare că vor să-l lege la gard, că el ştie bine că tat-su :e acasă, ie 
Fetișoara însă, care nu eră de loc sfioasă și, ca toți cei din neamul notarului, nu prea vedea
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cu ochi buni pe vornic, în loc să-i răspundă, 
începi a-l luă peste picior, zicând: «Pare-mi-se 
că domnul vornic nu prea e azi în toane bune!» «Nu așteptă să-ți mai zic odată, și du-te de “Spune lui tat-tu să vină negreșit până jos, că am de vorbit cevă cu cl, zise vornicul, mâniat. 

lar fetișoara: «Măcar să fie și boierul din Arn- heim înnaintea mea acum, în carne și oase, Și tot ar trebui, jupân vornice, să aștept până ar „veni tata acasă și s'ar sui sus, ca să-i pot spune să vină până jos». 
Vornicul. Cu adevărat, că-i dus la târg? 
Fetița. Cu adevărat. 
Vornicul. Xlinţi! 
Fetița. Ba eu cred că nu, | 

“ Vornicul. A plecat de azi dimineaţă ? Și când 
se'ntoarce? 

Fetița. Adineurica plecă și a zis că nu se'n- toarce înnainte de aprinsul: lumânărilor. 
Vornicul. Dacă a plecat adineauri, atunci tri- met după el să-l ajungă din urmă. 
felița. Vezi că a plecat călare Și nu știu dacă a apucat prin fâneață, sau a luat-o peste deal. -  Pornicul. Cum văd eu, .el a știut ce vreau, de l-a apucat plecatul tocmai acum. 

“Fetița. Că doar' nu e vrăjitor. 
Pornicul. Nu ştiu acum Singur, ce-i de făcut! Felița. De, să fie tata aici, poate ţi-ar puteă spune dinsul. Dar dacă nu-i aici! | 
Astfel lăsă fetița notarului pe noul vornic să plece la primblare și urcându-se pe scară, numai ce se porni pe un râs cu hohote, văzând pe căpetenia 

cea nouă a satului că erâ mai să'nceapă a plânge, fiindcă nu găsise pe tat-su acasă! : 
— [| —
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38. 

Tot vornicul cel nou la al de Kienholz și apoi îndărăt 
la casa notarului, care vine călare, 

Vornicul se întoarse îndărăt la al de Kienholz 
și spuse juraților, că trebue acum să-i deă aju- 
tor unul dintre dinșii, fiindcă notarul nu-i acasă. 

Nu vru însă nici unul și Kienholz îi şi zise: 
«Zău, ar fi cu mult mai bine să faci tu treaba 
asta peste vr'o săptămână încolo; pe noi nu prea 
ne bucură atât de mult, ca să-ți mai şi dăm a- 
jutor la ea». 

Vornicul răspunse: «Ci știți bine, cum e bo- 
ierul, când amâni un lucru». 

Ei însă îl lăsară în banii lui şi-i spuseră scurt, 
că nu-i ajută nici-unul dintre dînșii. , 

Se suci și se'nvârti el, ba încoace, ba încolo, 
dar nimeni nu vreă să-l asculte, și pace. Intr'un 
târziu, Hiigi îi dete următoarea povață: «Dacă 
n'ai încotră, și trebue să ai lista cu ori-ce preț, 
și nimeni nu vreă să-ți ajute la numărătoare și 
la măsurătoare, atunci lasă și tu, focului, măsu- 
ratul şi pune pe fiecare să-ți spună, cât'fân și 
câte capete de vite "mai are. Cu asta cel puţin 
ai făcut şi tu ce-ai putut».. 
„«Dar să-mi spuneţi fie-care, cu jurământ, cât fân 

şi cât nutreţ aveți», zise vornicul. 
«Se'nțelege, cu jurământ!», răspunseră țăranii, 

uitându-se zimbind unii la alții. - 
Vornicul. O să'ncep chiar acuma și gândesc-că 

o să fiți fiecare pe la casele voastre, când oiu 
veni. i 

«Da, s'ar puteă să facem noi altfel?», răspunseră 
câţiva, care aveau de gând să facă tocmai din 
potrivă.
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«Nu, în privința asta nu mai încape acum nici o întârziere!», zise Hiigi. 
Avi noroc, Că-și puse cuvântul pentru dinșii unul dintr'ai lor; căci altminteri câți dintre ei nu l-ar fi fâcut să cutreere de zece ori tot sa- tul, fără a-i prinde vreodată acasă! Așă însă, în cele de pe urmă își intocmi lista. Când să se „ întoarcă acasă, numai iată că-i iese in cale no- tarul, care se întorcea de la târg și-i zise de-a călare: «Dar ce e cu vraful ăla de hârtii de la subțioară ?» 
«Mai bine ţi-ar fi fost azi calul bătut în cuie, ca să-mi fi stat acasă! Treaba ta eră să fii aici Cu, mine, să-mi dai ajutor», răspunse vornicul. Wolarul. La ce lucru? | 
Pornicul. Am avut poruncă să întocmesc listă de tot fânul şi -de toate vitele câte se află în sat, - - Notarul. Dar de ce asta? O să fie cumvă răz- boiu?. | 
Pornicul. Nu, din pricina islazului doar”. " Notarul. Aşa! 

Vornicul. Băteă ceasul 12, când -am venit eu singur la tine, ca să-ți spuiu. | Motarul. Tii, îmi vine să-mi mușc mânile! A- biă trecusem de colțul. casei, când mi s'a pă- Tut că aud pe cinevă bătând în poartă la mine și vorbind cu fie-mea. Gândesc-că tu ăi fi fost ăla ? Vornicul. Și să nu-ți deă'n gând a te'ntoarce îndărăt! 
Notarul. Nici nu mi-a trăsnit prin cap, că tu ești ăla, ori că-i fi având să-mi spui cevă! Și n'a- Veai de cât să-mi fi fluerat și mă Și'ntorceam.



331 

    

De-abiă se puteă ţinea de râs însă și zise: «Mi-e calul înnădușit, trebue să-l duc la grajd». 
«Și pe mine m'au trecut sudorile», zise vor- nicul și în vorbele astea se despărțiră. 

39, 

Acum intră în joc Renolă, un om foarte ds ispravă, 

Toată noaptea fu o goană și o alergătură în sat, cum e în pădure printre țigănime, când prind de veste că s'a orânduit o poteră inpotriva cer- șetorilor. Juraţii satului voeau cu ori-ce preț să fie toți tot o apă și trimeseră de trei ori la bă- trânul Renold, de care aveau teamă, să-l roage să fie și el de partea lor în împrejurările de faţă, ce Dumnezeu! și să-i ajute a îndepărtă primejdia, ca să nu mai cadă și altă pacoste asupra satului. El însă de două ori le trimese răspuns, că, ori-cum ar stă el să privească lucrurile, părerea. sa € că cel mai bun lucru ce ar aveă de făcut, ar fi să se smerească şi să ceară iertare cu toţii. Dar cine aveă acum urechi pentru asta? Toți, afară de învățător, țineau una, că smerenia nu mai € acum la locul e. ' 
Atunci trimeseră la el a treia oară să-i spună. că-l roagă, pentru Dumnezeu, cel puțin să tacă. și să nu care cumvă să-l ia gura pe dinainte a doua zi, cu te-miri-ce lucru necugetat. . El atunci le: trimese răspuns, că ar dori ca mâne nu numai gura să o țină închisă, ci și u- rechile să și le astupe şi ochii să și-i acopere. Toată lumea din Bonnal așteptă cu teamă pe acest mâne. Arner însă, ca un părinte ce le eră, porni cu inimă curată spre poporul său, care se temeă de dînsul. "
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Când, după zile lungi de arșiță, pământul e fript de sete și toate ierburile mor după apă, și nu- mai iată că se stârnește un vânt năpraznic din înnaltul cerului, atunci pe bietul plugar începe a-l apucă un tremur la vederea norilor care se adună pe cer și uită de setea câmpurilor şi de ofilirea ierburilor în pământul ars de secetă; se gândește doar' la căderea trăsnetului, la pustiirea grindi- nei, la prăpădul adus de focul din cer și de ră- vărsarea apelor. Insă Cel-de-sus nu uită setea ţa- rinelor și lâncezirea plantelor în pământul cel ars de uscăciune, și furtuna sa aduce binecuvântare peste țarinele bieților oameni, care, tremurând în fața tunctelor din cer, la lumina fulgerelor din mie- zul nopții, privesc spre munții de unde se por- nește furtuna lui Dumnezeu. Ci a doua zi dimi- neața plugarului i-se umple sufletul, văzând că nădejdea secerișului său e de două ori mai mare, Și împreună mânile sale spre rugăciune către Domnul Pământului, de a cărui furtună tremurase în ajun. Tocmai așă stă lucrul acum cu bieții oameni, care se temeau de stăpânul lor, și cu Arner, care pornise acum la Bonnal, spre mângâierea și spre ajutorința loru-și. 

40. 

O dimineață a lui Arner la o zi de judecaţă lângă 
preotul său. 

lată-l; împovărat de hotărârile zilei acesteia și cu capul plin de gândurile unei nopți nedormite eră mai tăcut și mai serios ca alte dăți. Simțea pe suflet sarcina zilei ce-i stă înnainte și grijile omului, căruia copiii ascund drumurile nebuniei lor dinnaintea tatălui.
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La răsăritul soarelui el eră de mult la casele 
preoțești lângă preotul său. Cele dintâi raze 
ale soarelui căzură peste o lacrimă de pe o- 
brazul său; el privi soarele cu sufletul plin de 
bunătate și blândeţe și zise: «Să deă Dumne- 
zeu să privesc astăzi și apusul lui tot cu inima 
veselă !» 

«Să te-audă Dumnezeu !», grăi preotul, care aveă 
și el ochii în lacrimi. : 

Incepură apoi a vorbi de trebile zilei de azi Și 
veni vorba și de- Hummel, cât de mult s'a schim- 
bat, de nu-ți mai vine să crezică e același om; 
cum, prin mijlocul tuturor rătătirilor și ticăloșiilor 
sale, viața i-a dat un așă simț de adevăr, în cât 

- preotului îi vine mereu să se mire și să se răs- 
mire de lucrul acesta. 

Veni vorba și despre pomii roditori, pe care 
boierul cel bătrân îi sădise, acum 20 de ani şi 
mai bine, în lunca Bonnalului și-i dase în dar 
obștei; cum tânjesc insă toți acum, că nu le pri- 
ește de loc. : 

Veni vorba despre pomii aceia, fiindcă Hummel 
spusese ieri preotului, că pământul de-acolo nu 
e de loc de pricină, ci le lipsește doa: îngriji- 
rea; iă numai să-i în.partă boierul pe la oamenii 
care au trebuință de rogodăle, și o să'nceapă în- 
dată a crește mari și frumoși. | 

Boierul. se miră de chieltuelile ce erau puse 
pe fiecare. an în spinarea .obștei pentru luncă Și 
de zilele de clacă ce le face satul în fiece an la 
lunca aceasta. 

Preotul ii aduse însă la știință, că astea sânt 
numai așă! de ochii lumei, ca să poată mai marii 
satului să mănânce și să beâ câteva zile pe an 
mai “mult în socoteala obștei; că din spre par- 
tea lor ei ar'ingădui un pom roditor la casa săr-
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manilor tot așă de Puțin cum ar vreă să le în- găduească și islazul, și de aceea n'o să iasă nimic niciodată din Pomii aceia, câtă vreme or stă lu- crurile cum se găsesc astăzi. 
Boierul zise asupra acestora, că sătenii săi, cu viața prea stătătoare ce o duc din ce în ce mai mult, se hrănesc prea mult numai cu cartofi și iar cartofi; pentru aceasta trebue îndemnați oa- menii cu orice preț, cât mai mult, să sădească pomi roditori, Și și preotului îi eră milă, că a- tâția și atâția oameni n'au altcevă de mâncare de cât varză, morcovi și cartofi. «i doar' ar fi, zău, așă de ușor pretutindeni, ca şi gospodarul cel mai Sărac să poată aveă la casa lui totdeauna zece-cinsprezece pomi roditori, ba chiar și o capră!», zise boierul. - «ȘI cu toate astea nu e nicăieri rânduiala a- ceasta», zise preotul. 

«Ah, pentru omul Sărman nu e rânduit nimic nicăiri, și de-aceea ajunge la spital», zise bo- ierul, și chiar atunci pe loc se hotări nu numai a împărți arborii de pe luncă și a-i dă ohavnic țăranilor, ci și a scoate în răsadnițele lui atât de mulți puieţi, câți le-or trebui oamenilor din Satul lui. 
Și adăogă: «Și o să fac tot ce-oiu puteă ca să prindă dragoste de pomi și să aibă în cu- rând roade de la ei. Am de gând să le dăru- esc pomi de aceștia la toate nunțile și botezu- rile lor». 
Preotul. O asemenea amintire de la zilele cele mai de seamă Și mai înveselitoare din viața lor O să aducă tot atât de mult bine şi pentru inima şi fericirea lor, și pentru bieții pomi, Boierul. Să dea Dumnezeu ! Preotul. Ştii ce-mi vine!n gând, boierule? Bine-ar
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fi să dăruiți asemenea Pomi şi copiilor care vin în- "tâia oară la cuminecarea Domnului *).. Boierul. Din toată inima! Preotul. Planul. cu pomii aceștia mă face să mă visez cu douăzeci de ani dincolo de stârși- tul vieții mele, atât de mult îmi cuprinde sufletul! Boierul. Şi oare ce ți se pare că vezi într'g zare așă de depărtată? 
Preotul. Par'că văd înnaintea ochilor, cum d-voa- stră și cu urmașul meu, care să deâ Dumnezeu să fie mai bun și mai în putere de cât mine, veți duce pe oameni la iunca aceasta, care până atunci va fi O grădină de pomi, o mândră Și frumoasă grădină de pomi pentru săracii d-voastră, Și veţi prăznui, acolo cu dinșii o petrecere câmpenească care va fi vrednică de d-voastră. | | Boierul. Ce fel de petrecere? _ Preotul. Petrecerea sărăcimii recunoscătoare, Care va trăi mai bine de pe urma acestor pomi. Boierul. Mă faci și pe mine să visez, "Pastorul. la închipuiţi-vă numai ce sărbătoare va fi, când sătenii d-voastră vor înnoi iarăși în: lunca lor legământul botezului Şi făgăduinţa îm- Părtășaniei în cea mai, frumoasă zi de toamnă, Subt umbra copacilor plini de rod, în priveliștea: asta mândră, în faţa cerului și a pământului Și vor 

*). Obiceiul acesta e şi azi în multe Părţi ale Germaniei. Lai Protestanţi, ca şi la catolici, prima împărtășire a copiilor se face pe la 14—15 ani, şi eo întâmplare de o solemnitate tot aşă de mare în viaţa unui om, ca şi cununia, bunăoară; e întâmplarea cea mai solemnă din toată viața copilului şi se petrece cu o ce- remonie deosebită și foarte mişcătoare: fetele îmbrăcate în alb şi cu văl pe faţă, copiii în negru, toți cu coroane de lămâiţă pe cap, pătrunşi de sfințenia acestui moment, făgăduind să fie cinstiți, uni şi ascultători, stau în biserică în fața” părinţilor lor, mișcaţi 
tot atât de mult ca şi copiii lor, care iritră Oarecum, în acest mo- ment, în viața socială și în comunitatea bisericească cu deplină conștiință a personalității și a datoriilor lor. Ceremonia aceasta se face odată pe an, la Paşte. ” 

! 
Leonard și Ghertruda, 

25.
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N 
prăznui amintirea bucuriilor cununiei lor și a bi- 
necuvântării copilăriei lor. 

Boierul. Şi aş mai fi eu om, dacă mi-aș putea 
închipui în minte această sărbătoare și naș în- 
temeea-o ? | Si | 

Preotul. Sânt sigur că o veți întemeeă. 
Boierul. Da, voiu întemea-o, și cât timp va 

prăznui-o poporul mieu, vreau să te pomenească | 
ȘI pe d-ta. Ma 

Preotul. Atunci fă ca poporul d-tale să aibă 
de unde mâncă pere şi mere, și să se gândească, 
că părinții lor n'au fost avut parte de asta. 

Acesta fu răspunsul preotului care mai adăogă 
apoi: «La toate sărbătorile din vechime săracii 
erau ospătați cu mâncare şi băutură și chiar la 
serbarea noului așezământ Domnul nostru lisus 
Christos luat-a pâne și datu-le-a a lor săi să mă- 
nânce şi luat-a vin și datu-le-a lor să beă; și în 

„de obşte ori-ce faptă care ridică de pe sufletul 
săracului grija aceea apăsătoare de ziua de mâne 
e în duhul adevăratei cinstiri a lui Dumnezeu, 
cum a întemeiat-o Mântuitorul pe pământ; pre- 
cum tot asemenea e ori-ce faptă care contribue 
a șterge tot ce e apăsător in deosebirea de trepte 
dintre oameni şi a face pe cel miser Și sărac să 
se inpărtășească și: el cu mulțumire din toată bi- 
necuvântarea și din toate binefacerile ce a lăsat 
Dumnezeu în lumea asta». 

«Să ştii că nu mă las, până n'oiu întemeiă săr- 
„bătoarea asta a d-tale», zise boierul din nou. 

"O bucată de vreme rămaseră pe gânduri, tă- 
cuți, și el și preotul, cugetând la acest mare gând. 
Apoi boierul grăi: «Insă vai, niciodată n'o să fie 
nimic pe pământ, așă de frumos cum visăm noi». 

„_«Așă e», zise preotul, «însă răsplata omului 
de bine nu e să vadă stârpite toate buruenile



lui strădalnic și inima lui se veseleşte, la gândul că pomii sădiți de dinsul «Yor dă rod, când el de mult nu va mai fi din lumea aceasta». . - ȘI boierul și preotul aduseră mulțămită lui Dum- nezeu, că vornicul le-a adus aminte de pomii din lunca Bonnalului Și vorbiră iarăși câtăvă vreme despre acest nenorocit, 

“qi. 

Arner își începe munca zilnică, 

Astfel treci cea d'intâj oră după răsărirea soa- relui, pentru Stăpânul și pentru preotul din Bonnal,. Către ceasurile opt numai iată și vornicul Meier cu catagrafia vitelor și a fânului. EI își ceru ier- tare că n'a putut-o întocmi după cercetarea lui, ci numai după spusa cu jurământ a oamenilor, fiindcă notarul, care trebueă să-i ajute la măsu- ” rat și la numărat, fusese plecat la târg. «Dar bine, de ce n'ai luat cu tine în locul lui pe un jurat?>, zise boierul. : «N'a vrut nici-unul», răspunse vornicul, . - Bo erul. Le-ai spus tu, că eu ţiu mult să-ți a- jute cinevă? 
| Vornicul. Le-am spus, se'nțelege. - „Boierul. Şi tot n'a vrut nici unul? . Vornicul. N'a vrut de fel. Să le-f spus eu ce le-aș. fi spus, eră, zadarnic lucru. - si Boierul. Va să zică atunci n'âi avut pc nimeni, nimeni cu tine și catagrafia nu mai e iscălită de „altcinevă?. - i a -.. Vornicul, Nu. 

a Boierul. Atunci iă-o îndărăt cu tine, dă O fugă
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pe la toți, citește din nou fiecăruia, în fața a doi 
juraţi, ceea ce a arătat că are, și să-mi aduci a- 
poi catagrafia iscălită de aceşti doi marturi. Dar 
să-mi umbli repede, ca să fii gata cu treaba asta 
innainte de începerea soborului obștei. 

Vornicul. li găsesc numai bine: pe toți strânși 
la Kienholz. o 

Boierul. Aşă? Dar ce fac dumnealor. acolo toți 
laolaltă? _ 

Pornicul. Încolo nimica. Așă au luat ci obi- 
ceiul, să se adune la unul dintre dinșii înnainte 
de adunarea obștei. 

Boierul. Cine anume? 
Vornicul. De, toţi ăi care se socotesc fruntași 

în sat. 
Boierul. Bine c'o știu şi pe-asta; poate altă dată 

aflu incă și ce-mi fac dumnealor când se-adună 
așă la o laltă. 

42. 

Tărani care vorbesc despre stăpânul lor. 

Vornicul porni la Kienholz, și acolo găsi odaea . 
ticsită de țărani; le aduse Ia știință că e poruncă 
să-i mai spună încă. odată fiecare, cât fân și câte 
vite au. 

«Da ce mai e şi asta?» ziseră mișeii, uitân- 
du-se la el, de par'că vreau să-l sfărame. 

«Pe semne că boierul crede că ori eu ori voi 
sântem în greşală», răspunse vornicul. 

« Totdeauna i se năzărește dumisale ba una, ba 
alta», -zise unul. — «Să poftească atunci dum- 
neasa singur să măsoare», zise un altul. 

«Ba nu, să i-l cântărim pe nasul dumnealui;.- 
că are un năsoiu mai lung de cât cumpăna cân- 
tarului satului», zise feciorul lui Kienholz.
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<Tacă-ţi gura acolo!», zise tată-su. | «Nu, fără glumă», zise Meier, «am poruncă să vă citesc la fie-care după listă ce ați arătat, și apoi doi juraţi trebue să iscălească, că întăresc şi ei cele spuse». - «Asta e lucru dracului, cu meșteșug! Adică, ca să nu mai poată zice nimeni că te-ai greșit tu' din condeiu sau că „nu l-ai auzit bine», zise Higi.. | | 
«N'am. ce vă face», răspunse vornicul, Dar nici unul nu vreă să iasă la iveală, nici pentru spus, nici pentru iscălit,. până când vor- - nicul la urmă își luă iar la Ssubțioară sulul de hâr- tie, vâri călimara în buzunar și zise: «La urma urmei mie mi-e tot una; dacă nu vreți, eu mă'ntorc la boier să-i spun, și facă atunci din spre par- tea mea, ce-o poftil» e | « Pricepură atunci, că se'ngroașă gluma și că tot mai bine e să'ntărească arătările mincinoase ce apucaseră a face și să lase să le iscălească în bună pace. Dar frică tot le eră; totuși câțivă fă- - Cură şi acum pe proștii şi Moosbauer zise în gura „mare: «Dar de mi-o fătă Bălaea astăzi, atunci am la grajd o vită mai mult; poți să-i mai spui şi asta din gură», 

Notarul, care iscăli ca. martur, nu puteă mis- tui pe vornic; nu se amestecă însă niciodată în lucruri cu încurcătură, și de aceea le zise, că ar „fi bine să se oprească la scris, căci dacă âr veni lucrurile până -la vorbit, atunci ar pute. să se strice căruța, | e Hiigi strigă din urmă către vornic, după ce se depărtase . binişor, să facă ce-o ști ca boierul să se mulțumească acum cu atâta, „«Pot face cu. el taman atâta' cât și cu' voi», zise Meier, Me
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«Atunci. slabă nădejde», gândi Hiigi în sine 
și-l lăsă să-și vadă de. drum. 

43, 

Arner îi prinde în căpcană. 

Când Meier se înfățișă iar boierului cu lista. 
întărită cu iscăliturile juraților, boierul îi zise: «Ei, 
acuma știu foarte bine, ce au arătat ei că au; 
dar aș vreă să mai știu încă cevă: a nume ce e a- 
devărat dintr'asta ?» Îi porunci apoi să pornească 
îndată cu notarul, din casă'n casă, și să'ntocmească 
o nouă catagrafie, dar nu. după spusa oamenilor, 
ci el singur să numere vitele și să măsoare fânul, 
cu luare a minte. | e 

Indată după aceasta dete poruncă să se tragă 
clopotul de adunarea obștei şi zise: « Vreau 
într'adins ca toți capii de familie să fie lipsă de 
pe la casele lor, când oți umblă voi cu numă- 
ratul vitelor şi cu măsuratul fânului; şi dacă vr'o 
femee sau vr'un argat s'ar împotrivi, sub cuvânt 
că stăpânul nu e acasă, atunci, să fie măcar cine 
ar fi, trimeteți-mi-l încoace pe sus, cu Flink, și ur- 
maţi mai departe cu lucrul vostru, fără întârziere. 
Vă dau cu voi și pe Michel și pe strângătorul 
meu de găini, ca să vă fie de ajutor». 

«Socotesc însă că ar fi mai bine şi am aveă Şi mai 
multă vază, dacă am mai luă cu noi și un jurat», 
zise cu sfială vornicul. 

«Voia mea este ca să luaţi cu voi pe cine v'am 
spus», răspunse boierul. 

Vornicul. De, să avem iertare, mărite stăpâne, 
săptămâna asta s'a tot vorbit prin sat ba una, 
ba alta despre strângătorul de găini și mi-e teamă 
că o să fie supărare la mijloc, când ne vom în- 
fățișă cu el în toate casele. |
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Boierul. Tocmai de asta trebue să meargă, şi 
el și dacă se află cinevă care nu vre să-l lase a intră în curte, atunci știți voi ce aveți de făcut. 

Boierul puse apoi streje la toate răspântiile în 
spre piața obștei și dete oamenilor porunci straj- . 
nice să nu deă voie nimănui sub nici un cuvânt 
a se depărtă din piață, până ce nu se ridică, so- 
borul. - . 

44, 

Vor conteni îndată de a se mai sfătui în potriva stăpâ- 
nului lor și a mântuirii lox; 

Obştea eră adunată acum la teiul din mijlo- cul satului. Dar de când e Bonnalul nu s'a mai! pomenit să vie țăranii cu așă fețe ca astăzi. Mulţi, care altminteri poartă pururea: capul sus și calcă „par'că ar fi oștași, veneau acum cu ochii în pă-. mânt și strecurându-se pe de lături ca niște babe. Oameni care se urau până aci, îi vedeai acum împreună, șoptindu-și la urechie. Oameni, cărora le umblă gura fără încetare de dimineața până seara, nu suflau acum nici o vorbă, Oameni, care altfel veneau la adunare totdeauna în haine de sărbătoare, erau îmbrăcați acuma în straiele de toate zilele și în șorțurile de lucru. Cei mai mulți ședeau tăcuți, par'că nici n'ar fi știut ce să vor- „bească unii cu alții și” mulți se pomeniră între- bând câte de două și de trei ori pe vecin: «Ce zici, o să plouă la noapte ?» Hiigi și încă vr'o doi-trei juraţi, care Dbăgară de seamă asta și-și deteră cu : socoteala că dacă-i vorba să câștige jocul nu trebue să pară aşă de plouaţi, incepură a vorbi cu. glas tare, ca și când nu le-ar fi fost „Rici o teamă. Ba unii încă începură: a face glume
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despre boierul «Măsoară fân». și despre coconul « Numără- vaci». Alţii se râmășau cu jurământ: «N'o s'ajungă la nici O ispravă cu asta, căci o obște nu se poate dobori așă cu una, cu două, când țin toți laolaltă, că se poate măsură. atunci la ori-ce vreme cu un boieraș de-ăștia, când e vorba la adică». | 
Cel care aveă gura mai mare ca toți eră Hartknopf, care ținea una, că, n'ar trebui odată cu capul să se lase, a le răpi cu atâta volnicie libertatea lor trupească și cea sufletească. Vorba lui: « Avem doară marturi nepărtinitori, că strângătorul său de găini a mărturisit el singur că € în legătură. cu necuratul; și atunci cine oare ar fi îndrituit să ne silească a țineă o lăgăduință ce'ne-a fost astfel smulsă cu meșteșuguri diavolești ?» Ceata de coţcari strigă că așă este și fu de părere să se țină de lucrul ăsta, cât or puteă și să inceapă chiar cu asta. a Numai unul singur, un tânăr dintre al de Renold, grăi în potrivă: «Eu, despre mine, cred, că boierul va să inceapă de unde-o polti, iar marturi ne- Părtinitori, să fim drepți, n'aveți nici unul; căci, când o obște iese cu plângere, atunci nici că poate fi vorba de mărturii nepărtinitoare din spre par- tea obștenilor». 
«Eu zic să stăm mai bine, să vedem ce-o veni», zise Rabserbauer. Și mulţi, care-l auziră, ziseră că asta e vorba a mai cu mintre dintre toate câte S'au fost rostit astăzi, | 

45, 
Moș Toiimpi aduce o veste mea. 

Pe când vorbeau ei așă, numai iată și MOȘ Triimpi, care de când îl pomenise lumea tot la
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ceasul al unsprezecelea  soseă, ori unde s'ar fi dus. Moș Trimpi le aduse vestea că vornicul îm- preună cu notarul, cu Michel și cu strângătorul de găini coboară pe ulița bisericei în spre sat, . cu hârtie, cu cerneală și cu pene de scris în mâni. Ca fulgerul trecu vestea asta din gură'n gură pe toate lavițele de jur împrejurul teiului. De pe 
toate laviţele și din toate unghierele începură a strigă la Triimpi: «Ce spui, omule? Ce e asta? Ce spui?» Și fruntașii și codașii lungeâu gâtul 
cu toții spre Triimpi și gândesc că, de când e 
el şi văcuește n'a avut de dat răspunsuri nici a zecea parte din cele ce dete acum, 

«Să știți că nu e altcevă, de cât că începe 
iar. din capăt cu număratul vitelor și cu cântă- 
ritul fânului, fi-le-ar de cap!», ziseră țăranii. în- trun glas, și înţeleseră acum, la ce strimtoare au intrat, trebuirid a întări din nou arătările fă- 
cute. 

E 
Toţi erau așă de spăimântați, că pot zice pe 

“nemințite, că dintre sătenii mai cuprinși nici u- nicul măcar nu mai avea fața lui de la Dumne-. 
zeu, de cât Rabser cel cu pielea groasă şi Kienast 
cel arămiu la obraz; și chiar și la aceștia vedeai 
după mutra lor că s'ar fi schimbat la față, de-ar 
fi fost cu putință să se schimbe vreodată. 
“Nu trecă mult și numai ce începi a le veni. 

în minte, unuia că și-a uitat a casă basmaua, altuia 
că şi-a uitat. tabacul, ba la al treilea, că numai 
de cât trebue să vorbească cevă cu nevastă-sa, 
la al patrulea că a lăsat în curte mai nu știu ce 
i Sar puteă fură — cu alte cuvinte mai la toți 
le veni deodâtă în-minte că au treabă a casă. Ba 
încă Speckmolch făcu ce făcii să-i curgă sânge din 
nas, ca să se poată ducea casă, Dorobanţul bo- 
ieresc însă, care eră pus de streajă în ulița. te-
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iului, mi ţi-i întoarse frumușel din drum ȘI-i po- vățui să iă cu împrumut de la vecini basmă și tutun și, de data asta să-și potolească cursul sân- gelui din nas la fântâna de sub teiu. În scurt, n'avură încotro şi trebuiră ase întoarce iar la locurile lor de pe lavițe, și a așteptă să vadă ce ispravă or face vornicul Și notarul, cu strângă- torul de găini și cu Michel, în lipsa lor de a casă. 

„46. 

Se apropie funia de par, 

Spaima lor: nu fu mai proastă, când mai veni și porunca ca jurații satului şi țăranii mai avuţi, șaptesprezece cu toții, să se înfățișeze pe dată înnaintea boierului la casele preoțești. 
„«Ce-o fi având de gând, de ne chiamă numai pe noi?», întrebară cei cu musca pe căciulă. 
«Da eu ştiu ?», Tăspunse paznicul. 
Abiă apucaseră a se depărtă însă, și celor săr-- mani începi par'că a nu le păreă tocmai rău; că i-a chiemat numai pe aceștia. 
Stan și Bran se încumetară Chiar a şopti între dinșii: «Dacă vrea să puie mâna pe pungași, a- tunci, ştiu, că n'a nemerit strâmb».. 
Unul dintre-al de Leisi zise: « Ar fi, zău, foarte bine, dacă s'ar descurcă numai cu ăștia și pe noi âștilalți ne-ar lăsă să ne cătăm de treabă». 
Unul, pe care-l porecliseră Hallări, zise: «Să mă bată Dumnezeu, dacă vr'o câți-va dintre ei n'or fi mai răi de cât vornicul». 
«Un altul, pe care-l chiemă Stickelhauer șușui la urechea vecinului: «Ba zău, o bucăţică din islaz n'ar fi lucru tocmai așă de rău». | lar vecinul îi răspunse: «De n'ar fi ăști șapte-



sprezece, nu știu, zău, de s'ar mai găsi șase oa- 
meni printre noi, care să nu prindă bucuros a 
aveă şi ei o fârâmiță de islaz».. 
„_Micheli cel sărac zise chiar în auzul tuturor: 
«Doar' n'om fi așă de orbiţi, să stăm noi înșine - 
în potriva pânii noastre». o. 

«Dacă nu se mai întorc ăia îndărăt, atunci n'are 
să se găsească nici unicul care să stea în potrivă, 
răspunseră mai mulți din toate părțile. . 

Dar al de Hartknopf şi toată cumetrimea celor 
șaptesprezece numai de cât întindeau urechile, 
ori-unde cădeă câte-un cuvânt de felul acesta, și 
se uitau la om cu nişte priviri, de-i făcea pe cei 
mai mulți să-și înghită vorbele înnainte de a le 
dă drumul din gură. 

In vremea asta la casele preoțești Arner căută 
cu binișorul să facă pe cei șaptesprezece a măr- 
turisi de bună voea lor. Dar în deșert. Ba în loc 
de asta ei socotiră că lui i-e frică, de vreme ce 
tot îi iă pe departe cu vorba. Ba Kalberleder chiar 
îi curmă cuvântul înnainte de a fi sfârşit vorba, 
și grăi: «Noi, cucoane, nu știm și nu pricepem, 
nici ce vreți a spune, nici care vă e plângerea 

„împotriva noastră». 

Boierul răspunse: «Dar care sânt acești. «noi», 
în numele cărora vorbești tu? 

Kalberleder. De, nimeni încolo; eu vorbesc 
numai în numele mieu. : 

Boierul. Ba nu, Kalberleder, vați vorbit între 
voi, şi de-aea ţi-a scăpat din gură acest «noi», 
Despre asta însă nici nu vreau să stric vre un 
cuvânt. Zici că vreți să știți, care e pricina mea? 
Uite care e: că ați pus stăpânire pe averea obștei, 
că ați făcut înșelătorii în socotelile comunei, şi 
că v'ați purtat cu'tot ce 'a fost sub mâna voas-
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tră ca niște mișei necredincioși și călcători de jurământ! 
| , Acum nu mai puteau zice că nu e lămurit, ba eră chiar mai mult și mai aspru de cât se aștep- taseră ei. Se uitară unii la alții și trecu câtăva vreme la mijloc fără să scoată vre unul un cuvânt. Dar mai apoi grăi Moosbauer: <Eu, din spre mine, cer dreptate și judecată în potriva acestei plân-. geri, după toată rânduiala legii». — Ceilalți cerură și ei acelaşi lucru, nu-i vorbă, cam cu jumătate de gură, dar totuși într'un glas, iar când boierul „vru să-i puie față'n față cu Hummel, ei îi spu- seră că nu vor dă nici un răspuns, ori-ce ară- tare ar stă să facă vornicul. 

Boierul le spuse încă odată să iă bine seama ce fac, dar ei stăruiră în ce au spus și ziceau că sânt nevinovați. | | 
«Foarte bine», ' zise boierul, «dar să știți că din clipa asta încolo sânteți arestați; vă veți în- toarce la locurile voastre din adunarea obștei subt pază, și vă e oprit a stă de vorbă acolo cu cinevă, nici despre cel mai mic lucru, Acum plecaţi !» Streaja porneşte la doi pași în urma lor, a- vând porunci aspre pentru paza lor. - Renold, care eră cu ei, rămăsese mai la urmă, la. ușă. Ceilalţi se îndesaseră cu grabă în fața lui, „Ca să nu cumvă să deâ boierul cu ochii de el; Și cum cămara preotului nu eră așă de încăpă- toare, cei ce rămăseseră mai la spate nu mai încăpură. înnăuntru, iar Renold, care se simțea aşă de tulburat în sufletul său, în cât, de-ar fi putut s'ar fi dus bucuros la zece poștii departe de toate . acestea, stă întrun colț al umbrarului, mai la o parte de. ușă și habar n'aveă de cele ce se petrecuseră, când: numai ce auzi pe Arner "strigând streaja să-i iă în primire... .
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La Sobor se făcă de-odată o linişte, de s'auzeă 
musca, când văzură pe cei șaptesprezece întur- 
nându-se subt pază. Prietenii și rudele îi încun- 
jurară şi întrebară: «Ce e asta?» 

Dar răspunsul lor: «N'avem voie sâ vorbim» 
tiă€ inima tuturor celor care aveau de gând să 
mintă împreună cu dinșii; iar Hartknopf, care își 
muncise capul cu o cuvântare în potriva strân- 
gătorului de găini, cum făcuse de rândul ălălalt 
în potriva preotului, zise către vecinu-su: « Astăzi 
nu prea e vreme de luat cuvântul!» 

47, 

Prostia celor mari sădește minciuna în popor, înțelepciu- 
nea lor însă face pe oameni iubitori de adevăr. 

Nu treci mult și sosi și Arner; porunci celor 
din obște să șadă jos, iar pârâţilor să steă în 
picioare. E 

Și începu a spune, cum -el a vrut să fie blând 
și cruțător către cei șaptesprezece Și. de aceea 
i-a chiemat la casele preoțești să le aducă acolo 
la cunoștință pâri de mare însemnătate, pe care 
le 'și spuse acum din nou, dar ei au început a 
face gură că sânt nevinovați și cu .nici un preț 
nau vrut măcar să se desvinovăţească în fața 
lui Hummel, de aceea el vreă să le spună şi să 
le arate acum în faţa a toată obştea, cine sânt 
Și ce sânt dumnealor. aaa 

Porunci apoi grămăticului să citească cu glas 
tare din lista furturilor de:la castel. punctele a- 
celea, care'ar privi pe acești șaptesprezece inși: 

„ Grămăticul citi atunci în faţa obștei, :'precum 
urmează: «In șopronul judelui Kienast se: afiă.două 
roate, furate de la castel». . ai



«Scăunelul de la căruța lui Kalberleder e ţu- rat de la castel», 
«Pomii cei tineri de la dascălul Hoorlacher sânt din via castelului». | | <Hârdăul de băligar al lui Moosbauer e de la castel; e de 15 vedre și poartă numărul a] 44-lea dintre lucrurile din pimnița din faţă». «Speckmolch are un plug întreg, la care toată fierăria poartă încă şi acum semnul boieresc». « Virtelnița cea mare de la al de Rabser e de la castel». | 
«Clopotul cel mare de vaci al lui Hiigi e de la castel». | 
Și așă citi grămăticul aproape un sfert de oră “din listă lucruri farate de la curtea boierească şi care se găseau pe la casele inșilor care stau n fața lor. Dintre toți cei șaptesprezece, afară de Renold, nu mai eră încolo nici unul pe care să nu-l fi privit de-a dreptul citirea asta. Toţi erau cuprinși de spaimă; căci punctele acestea erau acum pâri hotărite și ei știau prea bine, că dacă le-ar tăgădui, boierul putea trimete în voie pe la casele lor să aducă lucrurile și să-i _-deă de minciună. | «Și astea nu-s încă de loc pricina de căpete- nie! Dar deocamdată e întrebarea, dacă pe a- „cestea le tăgăduiți. ori ba», grăi acum boierul, „Trecură mai multe clipe și nu răspunse ni- meni;. mai apoi se ridică însă Kienholz şi zise: <Mărite stăpâne, ați aveă bunătate să ne dați Preţ de-un sfert de ceas de răsgândit ?» «Să-mi duceți pe Kienholz la închisoare», fu răspunsul boierului, ceea ce se. și fâci îndată. Ceilalți stau acum cu: mânile'n sân și nu știau „nici ce să spună, nici ce să facă.  . Dar deodată se auzi vorbă de pe toate băn-
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cile. Prietenii și neamurile începură a strigă la 
dinșii: «Pentru Dumnezeu, vedeţi bine că boie- 
rul știe tot, de ce nu mărtusiți odată?» — Ei 
însă nu scoteau cuvânt și stau, ca încremeniți. 
„Dar numai iată că bătrânul Renold, care Şi a- 

cum eră tot în rândurile din urmă, își făcii loc 
până'n față se aruncă la picioarele lui Arner Și 
zise: «Luminate stăpâne, sânt bătrân, cu părul 
alb colilie, cum mă vedeți, şi Dumnezeu de sus 
ştie că n'am avut nici-o plăcere la ticăloşia și 
răutatea ce a bântuit între noi; dar pâra Lumi- 
nării voastre e adevărată». 

Boierul îi răspunse: «Moșule, mi se face milă, 
de perii tăi cei albi; ştiu că dintre toți tu ești 
cel mai puțin vinovat, și-mi pare rău că ești a- 
mestecat cu niște oameni, care au făcut atâtea 
fărădelegi şi care nici măcar nu-și mărturisesc 
vina, cum făcuși tu». 

Renold. Luminate stăpâne, când se găsește ci- 
nevă în starea în care ne aflăm noi, âtunci își 
pierde și inimă și minte. | 

Arner. De ce fel de stare vrei să vorbeşti ? 
Renold. Să te ştii vinovat și totuși să nu-ți vie 

a mărturisi, de frică. Sa 
Arner se întoarse acum mânios spre ceilalți 

și le zise: «De ce tăceți, acum la. spusele acestui 
om care. dă mărturie în potriva voastră ?». | 

Acum însă le pierise .ori-ce poftă de.a mai 
tăgădui. Se, aruncară în genuchie la picioarele 
lui și se rugară a-i iertă. | | ÎN 

Când îi văzu astfel la picioarele sale, o lacrimă 
îi curse pe. obraz; o şterse în văzul 'tuțuror și 
zise: :<O priveliște mai tristă ca aceasta mai că 
„nu-mi pot închipui, e 
„.. Apoi: se întoarse .iarăși :căre Renold și-i zise: 
„«Scoală-te în. sus, moșule,; n'am nici o plângere
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în potriva ta, de cât doar! că ai tăcut, știind toate acestea. Dar oare de ce ai făcut tu asta și ai ascuns stăpânirii tale atâta vreme astfel de ne- legiuiri, care cată să-ți fie cunoscute de 20 și mai bine de ani?» | | Renold, dintru'ntâi, nu prea vreă să deă des- lușire și răspunse că-i e teamă să nu cumvă să iă boierul lucrul în nume de rău, dacă ar spune pricina, sau să nu Dbănuiască cumvă că izvodeşte acum, după ce s'a văzut silit a face mărturisiri, lucruri care ar putea să-l scape și să-l desvino- vățească. Boierul însă îi Porunci să spună. tot, lără sfială. e 
Atunci Renold rugă pe boier să vină niţel mai la o parte şi-i spuse că subt bunicul său eră peste putință să facă cinevă arătare despre toate neorânduelile acestea, dacă nu-i eră voia să a- lerge cu bună Știință spre nenorocirea sa însăși. Boierul îi ceru pilde. 

EI pomeni de Bamberger și de mai mulți. In vremea asta sosiră îndărăt şi cei însărcinați cu număratul vitelor şi cu cântăritul fânului în sat. Boierul îi zări şi zise către Renold: «Mai-am încă multe de vorbit astăzi cu tine». a " Luă apoi lista ce o alcătuiseră aceştia și o puse jață'n- față cu arătările de mai nainte. După aceea zise: «Sânt 22 dintre voi, care ați fâcut arătare mincinoasă. despre vitele și fânul ce aveți; iar dintre voi cei 16, care ședeţi aici ingenuchiați în fața mea pentru nelegiuiri şi mai mari, nu lipsește nici unul măcar nici'de-aici». „Arner oftă din greu, zicând -acestea. Cei 22 sânt: juratul Kalberleder; Christof Kal- berleder, frate-su; Iacov Kalberleder, cel gras; juratul Kienast;: loggel Kienast, măcelarul; jura- tul Kienholz;--Christof Moosbauer; - Hans Moos-
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bauer; Rabserbauer; Conrad Rabser, trat-su; ju- ratul Speckmolch; Sennbauer, Cumnatu-su; juratul -Meier; Meier, ce-i mai zice și F ressmolch; juratul -Higi; paracliserul; învățătorul; Riitibauer ; Linden- berger; geambașul de vite Stoffel; Heirech Stieten- bauer; Iacov al lui Rossritscher. - : 

+8. 
"Un paracliser și un învățător, doi frați: buni, şi de sânge și la suflet. - : 
Paracliserul și învățătorul nu erau piugari, ci unul eră, de meseria lui, croitor, iar altul pan- tofar*); dar făcuseră şi ei inșelătoria cu ce bruma de fân aveau și cu cele câteva vite ale lor, numai din fodolie, luându-se după ceilalți țărani. Bine însă 

+), În timpul când se petrec faptele acestea nu eră pe la sate, nici în Europa civilizată, școală şi învățători cum trebue; de-abia de la Pestalozzi incoace au inceput să se schimbe lucrurile, mul- țumită în mare parte tocmai muncii lui fără preget întru lumina- rea poporului. Mai nainte vreme nu sc aflau învățători pregătiţi „Pentru aceasta în vre-o şcoală anumită, ca astăzi bunăoară, ci pe "copii îi învăţă carte cine se nemereă, de obiceiu un mescriaş, croitorul ori cismarul satului, care aveă meseria aceea ca îndeletni- cirea lui de căpetenie, şi, fiindcă nu-și câștigă- pânea cu ca, se făcea pe lângă asta și învăţător, ca să mai capete cevă de la părinţii copiilor, căci eră om mai sărac de cât ceilalţi din sat; toată invăţă- “tura lui nu treceă mult peste cunoştinţele cele mai simple de ci- - tit, scris şi socotit. a ie - o In ţările noastre, pe vremile acelea, tot aşă, nu erau învăţători de meserie, ci preotul ori: mai ales dascălul bisericii învăţă cevă carte pe copii; de aceca a și rămas cuvântul dasză? (luat din gre- cește), până. azi încă, cu două înţelesuri în limba noastră: „înnd- "țălor* și dascăl de biserică“, fiindcă înnainte - vreme același om - făceă amândouă aceste slujbe, .. . aaa | In «Amintirile din copilărie» ale minunatului nostru povestitor Ion Creangă avem şi noi o icoană a acelor vremi nu tocmai înde- 
„tru şcoală, dar adesea mult suflet. Ce figură interesantă e aceca a "Părintelui Ioan din Humuleşti, care, după ce durase o chilie pen- -tru școală la poarta bisericii, umblă: prin sat: dia casă'n casă îm- „Preună cu bădiţa Vasile,. dascălul bisericii, un holteiu zdravăn, “frumos şi voinic, şi sfătuiă pe oameni să-și dcâ copiii la învăţă- -tură! Şi ce simpatică « și figura acelui bădiţa- Vasile, <cuminte, harnic și rușinos ca o tată mare», pe care apoi vornicul satului îl prinde la oaste cu arcanul! : , 

Leonard şi Ghertruda, 
25.
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„nu le-a mers. Spre hazul lucrului, ori spre nenorocul 
lor, când porni prin sat vornicul și cu oamenii 
ceilalți, ei se găseau amândoi a casă, — unul din 
pricina școalei, cellalt având a sună clopotele la bi- 
serică. Lăcuiau amândoi subt același acoperământ 
și erau frați. _. . . i a 

Paracliserul aveă încă la pod tot fânul ce-l 
strânsese din curtea bisericei. El n'aveă nici o 
vită şi vindeă fânul în toți anii pe bani peșin. 

Dar spaima lui.nu fu mai proastă, când văzu 
pe cei patru inși umblând prin sat, căci el arătase 
că ar fi având numai un stânjen de fân și când 
colo aveă mai mult de cât doi. Iute şi degrabă 
acoperi o margine a fânului cu toate paiele câte 
le aveă. Şi când cei patru inși veniră în șopro- 
nul său, el, cu șapca la subțioară și frecându-și 
mânile, zise către dinşii: «Ştiţi bine, domnilor, 

„că eu nu fac încolo nici un fir de fân, de cât 
“doar” cel din curticica bisericei; să tot fie ca la 
un stânjen, cum am și arătat». 

«Mă prinde mirarea», zise strângătorul de găini; 
«că știu că altminteri vinzi în tot anul câte doi 
stânjeni». | 

«Acuma însă, pe nemințite, nu sânt doi stân- 
jeni», răspunse paracliserul. - 

«Să-l măsurăm», zise notarul. . 
Paracliserul luă înnainte cu vorba: «Ce să vă 

mai osteniți cu măsuratul! Puteţi vedea din ochi, 
că nu sânt doi stânjeni acolo». 

Michel. Subt paiele astea nu e fân de loc? 
Paraztiserul. Nici-un fir, crede-mă, nici un fir. 

„Sânt numai paie, care stau acolo de peste doi ani! 
«Mie par'că nu mi-ar veni a crede», zise Mi- 

chel; și grăind acestea, dete la o parte câtevă pale 
de paie 'și numai iată că de sub paie ieși la i- 
veală fânul.
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«Asta nu miroase a slujbă bisericească», zise Michel. n 3 Aa lar notarul măsură fânul ȘI “zise apoi: «Trece cu mult peste doi stânjeni». 
Paracliserul, mânios și plin de venin, răspunse: «Dacă v'aţi apucă a scotoci așă la toată lumea 

, 

prin toate colțulețele, o să găsiți la mulţi, că s'or | fi înșelat cu câte un stânjen !» Ma Vornicul întâmpină: «Sâ fi avut și tu vr'o 20 de stânjeni, atunci dă, n'ar fi fost-nimic că te-ai înșelat cu un stânjen». a | «Rogu-vă, nu mai faceţi vorbă de stânjenul ăsta care prisosește», zise paracliserul.. | «Asta nu se poate; -cată să avem aceeași mă- sură pentru toți», răspunse Michel, | 
Paracliserul. Te faci grozav, Michel; şi tocmai tu te-ai găsit să fii ăl om cinstit! . 3 «Și tu paracliser!», răspunse Michel. 
Vornicul însă le tăi vorba:. «Nici că-i vorbă de vorbit, trebue să arătăm cum €e!». — Și tre- cură apoi la învățător. ME e Acesta arătase în.loc de o vacă, cât aveă, două; din pricina asta mai nu vreă să lase pe vornic şi pe oamenii lui să intre în grajd. Când: însă la urma urmelor n'avi încotro și trebui să-i lase, zise: <O vacă n'o mai am; am dat-o ieri». “«Ce tot spui tu? Ai dat-o de Săptămâna tre- cută; am văzut-o chiar eu, când.o duceă», zise strângătorul de găini, E e "Învățătorul. Ăi fi văzut alta, pe care ai luat-o drept a mea.. A mea, 'nu: sânt nici patru zile, de când n'o mai am, și apoi eu nici n'am ştiut de asta: nevastă-mea poartă grija vitelor, a " Pornicul. O fi cum zici tu, ori o fi altfel, nouă acuma tot una ne e. Noi cată să te scriem aici numai cu una,: de vreme ce numai'-una. vedem.
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““Iuvățătorul. Păi dacă vă spuiu, măi oamenilor, 
că ailaltă e dusă numai de vr'o câtevă zile! 
"Michel și Wornicul. Asta nu e treaba noastră. 

Învățătorul. Cum văd, voi nu ştiţi ce va să 
“zică mila de aproapele? 

Michel. Mila nu-ți cere să te-apuci a umblă. 
cu înșelătorii pentru pofta unui zănatec. 

Învățătorul. Ce vrei 'să zici cu asta? 
„Michel. Vreau să zic, că ai fost un 'zevzec, 
vrând să ţii și tu de funia fruntașilor satului cu 
0 vacă pe care nici n'o ai. 
"Învățătorul, dintru'ntâi, plecă rușinat capul, a- 

poi răspunse: «La urma urmei tot e mai bine 
să te ţii de funia fruntașilor, de cât de o funie 
de câne», —-vrând. să bată 'cu vorba asta în Mi- 
chel, cae pe vremuri umblă mult la vânătoare. 

Michel îi răspunse: <Funii de câne se găsesc 
de toată -mâna». - 

Dar vornicul le curmă vorba: «Ia lăsați acum, hai” 
să ne vedem de treabă, până ce nu v'aprindeţi».. 

Cum însă acum se isprăvise școala și sunase: 
de amiază, paracliserul şi cu învățătorul fură de 
părere, că tot ar mai fi vremea să se ducă la so- 
botul “obștei şi să se desvinovățească la boier, 
sau cel puțin să nu-i deă de bănuit, că din pri- 
cina asta au 'lipsit de 'la adunare. 

Zis. şi făcut: porniră şi ei într'acolo cu vornicul 
și oamenii lui, care sfârşiseră treaba. Dar de-abia 
apucaseră a face câţi-va paşi, și paracliserul, din 
susul uliței de la biserică, zări de departe pe cei 
șaptesprezece în-genuchi. EI nu putu deosebi bine: 
de cât pe boier, și neputând vedeâ deslușit ce fac 
ceilalți, zise către învățător: «Par'că vr'o zece: 
doisprezece ar fi plecaţi înnaintea boierului Și pli- 
vesc iarba»; a 
"Învățătorul -privi și el şi uitând că strângăto-
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„Tul de găini e lângă dinsul, răspunse: «Prost mai ești și tul. Nu vezi, că i-a pus să facă vrăjitorii în faţa lui, de prubă». e 
Paracliserul îl trase de mânecă; dar vorba eră spusă şi strângătorul de găini. o. auzise foarte bine. Nu-i răspunse nimic, ce-i drept, daril măsură cu ochii ca și când ar fi avut în fața sa un copil de “şcoală, nu un învățător, | Ie 
In vremea asta se apropiară de teiu şi văzură acum că aceia erau fruntașii, satului şi că şedeau în genuchi înnaintea lui Arner. Și de odată li se muiară picioarele, de par'c'ar ar fi ologit, așă de încet se târau acum în urma celorlalți, și de-odată dădură să se 'ntoarcă îndărăt, 
Insă strângătorul de găini, care prinsese de veste de gândul lor şi adineauri nu-i venise bine de împunsătura învățătorului cu vrăjitoriile, făct cu ochiul la streajă, care nu-i mai lăsă să se întoarne. | pi DN Neavând încotro, se supuseră și merseră înna- „inte până la locul obștei; acolo însă se așezară în locurile cele mai din fund și se făcură cât mai mititei. . | ă Ia 

49. 

Se pricep ei la mințit; dar mai bine se pricepe boierul la întrebat. se 

După ce boierul puse față'n față lista cea nouă cu cea vechie şi numi cu glas tare pe cei douăzeci și doi care arătaseră mincinos fânul și vitele ce au, dete poruncă, notarului să strige pe cei şase vinovaţi care “mai rămâneau afară de cei șaisprezece care erau în genuchie. 
Notarul împlini porunca și patru dintre ei se -
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înfățișară îndată, numai paracliserul și învățăto- 
rul zăboveau. e | 
„_«Nu sânt de față şi aceştia ?», întrebă boierul. 
«Ba da, sânt aici», șopti Meier. 

«Cum de nu, uite-i aici», strigară în aceeași 
vreme mai mulți din. băncile din fund. 

«Dar cine a zis că nu sântem de față 2», răs- 
punse paracliserul, și ieșind în față cu învățăto- 
Tul, se opri cu: smerenie înnaintea boierului, se 
ploconi până la pământ și zise apoi, stând cu 
mânile la piept și dând ochii peste cap: «Indu- 
rate stăpâne, știe toată lumea.că eu de-abiă fac 
o mână de fân, doar' 'ce bruma strâng şi eu din 
curticica bisericei; și am avut nenorocirea să mă 
înșel acum: cu scârba aea de fân, că mai bine 
nu i-oiu zice, și să-mi dau cu socoteala că e mai 
puțin de cât a fost». ă 
„Boierul se uită la el, par'că ar fi stat să-i zică: 

«Cerci și tu să minți și nu te pricepi cum!» — 
Îl lăsă -așă câte-va minute, să-l treacă toate. nă- 
dușelile, și-i zise în sfârșit: «Va să zică te-ai în- 
şelat, paraclisere ?» a 

«Da, m'am înșelat, cinstite părinte*), răspunse 
paracliserul. | 

«Și cu cât te-ai înșelat?», întrebă boierul. 
Paractiserul. Cu un stânjen. | 
Boierul. Şi cât fân scoți.tu din curticica bi- 

sericei? ae 
Paracliserul. Dumnealor zic că ar fi fiind doi 

stânjeni, şi acuma cată să zic și eu tot ca dînșii. 
Boierul. Aşă? Dar o fi adevărat ce spun ei? 
Paracliserul. De, o fi. 
Boierul. Şi cât ai arătat tu că ai? 
Paracliserul. Un stânjen. - 

  

„.%). E speriat paracliserul, şi cititorul cată să-i ierte, dacă în 
starea in care se află zice boierului «cinstite părinte», P.
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Boierul. Va să zică pe jumătate de cât aveai. Paracliserul. N'am înșelat fără voie, luminate stăpâne. a 
Boierul. Dintre toţi coțcarii -ăștia nici unul nu sa înșelat cu jumătate din ce are, ca tine. „ Paracliserul. Îmi pare foarte rău! 
Boierul. “Tacă-ţi fleoanca! 
Paracliserul tăct și atunci. învățătorul luă în- drăsneala de a zice: «Văd că sânteți mâniat, mă- rite stăpâne, .dar mă rog cu plecăciune să-mi îngăduiți a spune şi eu o vorbă». 
«Şi două, dacă ţi-e voia, și și patru, numai să spui adevărul, rogu-te», răspunse boierul. «Se'nţelege, adevărul, mai e vorbă, tot ade- vărul», zise învățătorul şi spuse, că una din cele două vaci ale lui n'o mai are acum, că a fost dată de vre-o două-trei zile, fără știrea lui.. < Așa ?», începu boierul. «Tu mi te-ai înșelat, "va să zică, la vaci, iar frate-tu la fân; ce mai i- pochimeni îmi sânteţi amândoi!» - .:. 
Învățătorul. Rău îmi pare, mărite stăpâne; dar uitasem ca pământul, că măcelarul din Rebstal o luase de mult, când am dat eu. însemnarea. Boierul. Dar slabă ţinere-de-minte mai ai d-ta! Învățătorul. De la o vreme "ncoace, grozav de slabă! . a 
Boierul. Şi eu, vezi a-ta, tot auzeam, că tu doar' minte nu prea ai, dar ţinere-de-minte câtă vrei! a ta Sia 
Învățătorul. Nu mai sânt ca mai nainte vreme, cucoane, — și apoi grajdul e mai mult în seama nevesti-mi; eu, știți, cu școala toată ziua, Boierul. Foarte bine; dar atunci trebueă să laşi pe nevastă-ta a face arătare de câte vaci: aveți. Învățătorul. Așă este, însă... 
Boierul. Nu încape. nici un «însă», Tu eşti în-



vățător în satul ăsta și copiii oamenilor sânt pe mâ- nile. tale; și fiind învăţător nu ţi-a fost nici o ruşine să întărești de două ori o arătare mincinoasă, 
„:Inoăfătorul, Dar, pentru numele lui, Dumnezeu, se'ntâmplă să mai uite. omul câte cevă, cucoane! 
Boierul. Să nu te mai aud cu «pentru numele lui Dumnezeu», mișelule! Dacă nu ţi-ar fi fost voia să umbli cu înşelătorii, te-ai fi putut duce pân' la grajd: să vezi câte vaci mai ai; și soco-. tesc că tu unul oi fi știind că omul e dator să-și deschidă bine ochii, când e vorba să facă o a- rătare. cu jurământ.. 
Ai fi crezut acum, că fu de ajuns pentru toți cei” de față ceea ce se petrecuse. Ţi-ai găsit! Măcelarul Stoffel eră, pe semne, de altă părere. EI se ridică și zise: «Eu unul, mărite stăpâne, eu sânt chiar cu desăvârșire nevinovat; aștept din zi în zi să-mi sosească toate vitele câte am 

spus că am». | | 
Boierul. Dar doar' nimeni nu te-a 'ntrebat, câte vite aștepți, ci câte ai! 
Sto//ei. Asta aşă e, n'am ce zice; însă fiindcă așteptam din ceas în ceas și capetele de vite "cumpărate, trebueă să le pun și pe ele la soco- teală, când e vorba de pășune. 
Boierul. Nu-i așă, cu opt capete de vite ai. spus mai mult? 
SStofel. Așă e, Luminarea. voastră. 
Biierul. Şi le-ai și cumpărat într'adevăr pe toate aste opt capete? 
Sto/fel. Cu adevărat, mărite stăpâne. 
Boierul. Şi: de la cine le-ai cumpărat? 
“Stofjel. Din mai multe părți. 

„Boierul, Pe când le aştepţi? 
SSto/fel. Cel mult peste trei zile. 

+ Boierul. Pe tus-opt capetele ?.
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Stofe. Pe câteși opt, negreşit. 
Boierul. Nădăjduesc că sânt adevărate cele ce 

spuseși. 
Stoffel. Dacă cumvă nu mi-or sosi câteși opt 

capetele de vite până'n trei zile, atunci mă su- 
pun la gloabă, cum și e: cu dreptul. 

Boierul. Spusele tale sânt. în bună rânduială, 
dacă grăești adevărul. 

“Pe când boierul rosteă acestea, numai iată că 
se mai ridicară patru inşi, să. spună că și ei au 
vite cumpărate, pe care le așteaptă; ceilalți însă, 
cei mai mulți, nu îndrăzniră până pe-acolo, ci tă- 
cură mâlc și nu se mai încurcară. cu vite care 
ar fi pe drum. Învățătorul însă, care întrebase 
pe alții ce au spus cei cinci, numai ce sare ȘI 
el de colo încă odată și zice că şi el așteaptă 
0 vacă, că pe-a lui numai a schimbat-o, n'a 
vândut-o. 

«Dar bine, adineauri- spuseși că ai dat-o mă- 
celarului ?>, întâmpină boierul. 

«Ce face cu asta? Am dat-o, dar mi-a făgă- 
duit alta în loc», zise învățătorul. | 

«A, așă ?» — zise boierul, uitându-se la el bat- 
jocoritor, iar în bănci țăranii făceau haz, mai toți, 
de. vaca pe care învățătorul a fost schimbat-o cu 
măcelarul, a 

Ceilalţi însă, care apucaseră a spune înnainte 
de el că aşteaptă și ei vite, intrară acum la grijă, 
de prostia lui, care le strică lor socotelile, după 
cum credeau ei. 

Boierul însă luă din nou cuvântul Și zise: «lau 
desvinovăţirile voastre drept. bune,: dacă sânt a--. 
devărate; dar luaţi seama, să nu cumvă să mințiți>. - 

Ei întăriră de isnoavă, că-e adevărat ce au spus. 
«Ziceţi voi, nu-i vorbă; dar pentru mine asta 

nu poate fi de ajuns cu nici un chip; veți rămâ- 

a



neă toți la popreală la curte, până va eși la lu- mină, dacă adevăr ați grăit, ori neadevăr», zise acum boierul. Aa La una ca asta nu se așteptaseră oamenii noştri, și se uitară acum lung unii la alții, par'că nu sar mai fi văzut niciodată unul cu altul, în viața lor. «Dar de ce nu vreţi să ne lăsaţi a. casă, cu- coane 2», zise Stoffel, geambașul. 
«Numai și numai pentru cuvântul, că, dacă v'aș lăsă slobozi, voi îmi puteți aduce în douăzeci şi patru de ceasuri o cireadă întreagă de vite, fără să aveți cumpărată acum nici unica măcar», răs- punse boierul, - & a Cum zise el acestea, se făcii o tăcere adâncă. «Dar ce însemnează tăcerea asta ?», întrebă bo- ierul. | Sa .  “Dintr'odată, nu răspunse nimeni. Mai trecă niţel și iată că se ridică iarăși Stoffel: «Să spun cevă, cucoane: cumpărăturile mele nu sânt toate îm- plinite cum trebue». Sa 

Boierul. Bine, dar par'că spuseși adineauri, că vitele cumpărate — nu-i așă, opt capete? — îți sosesc negreșit până poimâne. E 
Stofe! Da, dacă m'aş putei duce a casă, a- tunci sânt .sigur că-mi vin toate până poimâne. Boierul. Şi dacă nu-ți dau drumul a casă, a- tunci. nu-ți mai vin ale opt vite? 

Sto/fel.: De, atunci nu mai sânt sigur că-mi vin câteşi opt. 
„Boierul. Dar, ori-cum, tot îți vin șapte neapă- rat, chiar dacă rămâi aici; a „ Stoffel tăct ca pământul. 

“«Uite, numai șase măcar să-ți'vie, şi mă mul- fumesc și cu atâta». E „_: Dar — tac mă chiamă. a «Dar cinci măcar tot o să-ți vie, ce Dumnezeu!»
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lar nici un răspuns. 
«Nu-mi dai nici un răspuns, Stoffel ? Poate 

aștepți “sigur numai patru, ori. cel puțin trei?» 
«Pe toate opt, dacă aș puteă trimete vorbă», 

zise în sfârșit Stoffel. a 
Boierul. Ce fel de vorbă? 
Sto/jel. Nimic altcevă, de cât doar' să spun să 

mi le trimeată negreșit, | 
Boierul. Dar ia spune, fără să mai trimeți vorbă 

nu-ți vine nici măcar una? 
„Sfo/el. Cred că nici una. | i 
Boierul. Şi eu cred tot așă, și n'am crezut nici- 

odată altfel, precum tot. așă de: puţin cred că 
învățătorul a făcut schimb de vacă cu măcelarul. 
Sau cum stă lucrul, dascăle ? Dacă ești oprit la 
castel, nu-ți mai. vine oare nici ție vaca pe care 
ai schimbat-o cu a măcelarului? 

Și învățătorul tăci ca peștele. : 
Boierul zise atunci: «ȘI voi ceilalți, ca să nu 

mai lungim vorba, nu-i așă, toată cireada de vite, 
pe care ziceţi că o așteptați şi ați cumpărat-o, 
e o minciună, și aveaţi de gând să vă repeziţi 
a casă. și, prin.ăl d'intâiu .ovreiu ori creștin ce 
var fi ieșit în cale, să vă fi adus frumușel vitele 
ce vă Jipsesc? E trist însă, dacă socotiți că încolo 
toate sânt bune, numai să puteți înșelă pe stă- 
pânul vostru cu o minciună! Să vă fie rușine! 

„Știu că dintre toţi cei de față nu se află ni- 
meni, care să nu fi fost încredințat în. sufletul 
său, că nu e adevărat nici cât negru. subt unghie 
din tot ce aţi. vrut voi să mă faceți a crede că 
e așă, și totuși avut-ați obraz să-mi Spuneţi mie 
toate astea în față, înnaintea a. toată obștea, o 
jumătate de ceas încheiată, :unul după altul, ca 
și când ați fi grăit adevărul adevărat! Şi dacă 
v'aș fi dat drumul să săvârșiți înșelătoria” până
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în capăt, atunci între bucuriile voastre ați mai fi avut-o și pe aceasta: de.a face haz pe soco- teala mea! Nu credeţi însă că va veni fericire şi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra satului și gos- 'podăriilor voastre, dacă vă: purtați astfel cu stă- pânul vostru». 
De pe toate băncile începu atunci norodul a murmură și a spune, că rău au făcut d-lor ce-au făcut. Chiar. şi Hartknopf le găseă vină acum și strigă, că el și 100 de care de fân să fi avut și pe toate le-ar fi arătat; el n'aveă însă nici o palmă de pământ și nici nu erâ plugar de meserie, ci fesător de ciorapi. Vecinii lui, când îl auziră cu vorbele astea, îi ziseră că se dă după păr, căci, nu mai departe de cât azi dimineaţă, spusese, că numai de le-ar ajută Dumnezeu fruntașilor să aibă noroc, să nu iasă lucrurile rău; eră dar văzut lucru, că el aveă ştiinţă de isprăvile lor. 

50. 

Iacob Ohristof Frederio Hartknopf, veghietorul legii și epitrop a, biserică în Bonnal, se necăjește la culme. 

Vorba țăranilor din bănci se înteți, în cât bo- - ierul îi auzi și pricepi că norodul începe a-și arătă Scârba în potriva bieţilor păcătoși îngenunchiați înnainte-i. 
e «Aș vreă din toată inima», grăi atunci boierul, «să pot crede că voi cei rămași în bănci sân- teţi cu mult mai buni de cât aceștia care șed in- genunchiaţi înnaintea mea; dar cu durere în suflet trebue să spun, că toți sânteți deopotrivă Și că nu sc găsește mai nicio casă în tot satul acesta, în care să nu se afle sape, frânghii, saci și alte lucruri de seama acestora, furate de la castel;
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şi mai știu apoi, că. mulți dintre cei, ce sânteți: 
aici în ochii miei sânteți îmbrăcați cu straie căp-. 
tuşite cu pânză 'de la sacii de “grâu din hamba-. 
rul. mieu!» IE 

Abiă rostise vorbele acestea, și Hartknopf de- 
grabă își potrivi bine pulpanele hainei, ca să nu. 
se vadă căptușala, și se făcu roșu ca para focului. 

Graba asta a lui însă fu așă de bătătoare la. 
ochi, în cât vecinii săi din dreapta și din stânga. 
băgară de seamă, şi începură a-i întoarce pe dos. 
pulpanele .hainei, și în față și în: spate, spre a-i. 
vedeă căptușala. El se :mâniă foc, și știă el bine- 
de ce, căci îi şi găsiră întradevăr semnul caste-. 
lului la un colț al căptușelei. Și se porni un h6hot: 
de râs împrejurul lui, că Arner. trebui să întrebe,. 
ce însemnează asta? 

«Hartknopf are semnul castelului la căptușala. 
hainei», strigă unul în gura mare. 
«Căptușala mea e cumpărată de mai bine de. 

zece ani», zise : Hartknopf. 
«Ce stai de vorbeşti? Semnul 'castelului -e de: 

la sacii ăi:noi, care-nu âu nici cinci ani de ve-. 
chime; sacii ăi vechi aveau 'numai niște linii», 
strigă iarăşi unul. din bănci. -: - 

„ «Să fiu în locul tău, mi-aș luă tălpășița cu haină. 
cu tot, ca să 'se. liniștească lucrurile», .zise :bo-. 
ierul. a, 

Hartknopf răspunse: «Foarte bucuros, cucoane, 
însă eu unul știu că n'o am de furat». 

«Se prea poate, ca stofa să fi ajuns în chip. 
cinstit: în -mânile tale, căci tu nu cunoști semnul. 
castelului», răspunse boierul. 

Hartknopf. Să mă credeți, nici nu știu ice stofă. 
mi-o fi luat “croitorul pentru căptușală. | 

Boierul. 'Aşă? Va' să zică croitorul ţi-a luat de: 
căptuşală la haină? i ir i
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Flartknopf. Croitorul, zău, cucoane. 
" Boierul. Şi care croitor? | 
Hartknopf stete niţel -în ':cumpene. «Nu mai „știu... nu-mi mai aduc aminte cine... ba da, croito- Tul din Wylan mi-a făcut haina», zise el. 
Boierul. E adevărat asta ? Să trimet să-l chieme încoace? . ... De 
Flartknopf. E Tăposat de mult. 
Boierul. 'Aşă? Dar bine, croitorul din Bonnal, 

care e de față, par'că ţi-e cumătru? 
Flartknopf. Aşă e, dar nu mi-a făcut el haina asta. Boierul. Va să zică atunci chiar:pe de geaba s'a roșit el la față 'ca un Tac, sărmanul, de când vorbim de. haina ta! Dar nu stau eu acum să mai ascult îndreptăţirea. lui, ori a ta, și mi-ar păreă foarte bine să te cărăbănești de-aici cu haina ta cu tot, ca să se facă linişte odată. 
Hartknopf n'așteptă să-i zică a doua oară. Când ajunse însă în ulița bisericei, streaja nu-l lăsă să treacă mai departe; fiindcă el nu voii să meargă îndărăt la boier, să vadă: streaja de are voie să se: ducă a casă, trebui S'aștepte acolo până la spartul soborului. e 
Şi se așeză sub cireșul cel stufos al lui Kien- :holz, îi povesti paznicului:năpastea ce-a dat peste -dinsul și-l rugă să-i dea o luleă de tutun, căci el, “în necazul acela, și l-a uitat pe al său pe bancă. 

PY 

51, 

Judecata, lui Arner asupra bieților păcătoşi. | 

" După-o bucată de vreme, făcându-se iar li- niște, Arner rosti. osânda celor. șaisprezece :pe care-i chiemase 'la casele bisericei, și anume: să tragă la sorți dintre dinșii pe doi inși, care să
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fie înfățișaţi obștei in biserică Dumineca viitoare, înpreună cu vornicul, ca oameni care au fost 
părtași cu el la toate nelegiuirile sale. Pe Re- 
nold, care eră cel de-al șaptesprezecelea, îl apără 
el însuși încă o dată de ori-ce vină înaintea ce- 
lorlalți și porunci să fie slobod de ori-ce pedeapsă. Despre înșelătoria de pe urmă a celor douăzeci 
Şi doi, cu vitele și cu. fânul, zise că nu o pri- 
vește atât ca o: înșelătorie îndreptată în potriva 
sa, ci mai ales ca una care aveă de scop să nă- 
păstuească pe cei Săraci,. așă că pentru asta o 
să le dea pedeapsa. | 

Porunci apoi notarului să aleagă doisprezece 
bătrâni dintre cei mai săraci din obște și. să-i a- 
șeze în locurile juraților, iar cei douăzeci Şi doi 
de inși să le ceară iertare în genuchi, în vedeala 
“tuturor, pentru păcătuirea lor în potriva obștei. 

Ceea ce se și întâmplă: Notarul se duse spre bănci şi spuse la câți-va bătrâni să vină. Unii veniră bucuros; câţiva se rugară să caute mai 
bine alții și să-i lase pe ei să șadă unde se află. Kriecher,. fără să-l fi strigat notarul, de grabă eși 
cu pieptul înnainte, par'că: s'ar fi întins după un 
codru de pâne. e Sa 

«Vrei să. ieși și tu !», îl întrebă notarul, 
«Cum poftești d-ta», răspunse Kriecher. 

«Ei haide dar, dacă ţii atât de mult», zise "notarul. e 
«Nici pic de rușine n'are omul ăsta», ziseră vecinii săi. i 
Când cei. doisprezece . fură laolaltă, . boierul dete poruncă obștei să stea toți în picioare cu 

capul descoperit, iar celor doisprezece inși le po- 
runci să șadă jos şi să-și pună. pălăriile în cap; -însă cei .mai mulți dintre ei n'aveau de loc pă- 

„lărie. E ai 3
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„ „Să le ia pe ale juraților,: căci n'au nici o ne- 
voie de ele acum». a . 

Și notarul luă pălăriile din mâna a 12 jurați 
şi le dete celor 12 săraci, care și le puseră în cap. 

lar după aceasta cei douăzeci și doi îngenu- 
chiară înnaintea lor, şi boierul porunci să se -ci- 
tească mai întâi fie-căruia câte vite și cât fâna 
fost spus cu jurămănt vornicului Meier, că .are, 
şi apoi cât s'a găsit întru adevăr; şi fiecare trebui 
să mărturisească în fața a: toată obștea, că așă 
€, cum i 's'a citit din. amândouă listele. 

Grămăticul citi: | " 
_ «Juratul Kalberleder,:a 'spus că are zece stân- 
jeni de fân şi s'au găsit optsprezece. Nu-i așă ?» 

Kalberleder. Adevărat. este, a 
Grâmăticul. Mai departe, a spus că are șâpte- 

sprezece capete de vite, și s'au aflat numai zece. 
E adevărat? . -  - 
Xatberleder. Adevărat. | 

 Grâmăticul. Mai departe: Christof Kalberleder, 
frate-su, a spus că are doisprezece stânjeni d 
fân, și are nouăsprezece. E adevărat? 

Christof. Adevărat. 
Grâmăticul. Mai departe, a spus: paisprezece 

capete de vite, și are nouă. E adevărat? 
Christof. - Adevărat. . | 

“Grămăticui. Mai. depărte, Iacov, frat'-su, zis 
Burtea, a spus nouă stânjeni de fân, și s'au aflat 
cincisprezece. 'E adevărat? Da 

Jacov. Da, e adevărat. 
" Grâmăticul. Mai departe, a spus că are trei- 

Sprezece capete de vite, și s'au aflat opt. E a- 
-devărat? | 

/acov. Adevărat. . 
“Grâmăticul. Jaratul Kienast, a spus că are.trei- 

sprezece stânjeni, și s'au aflat douăzeci și doi, 
ș. a.m.d.
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Și urmă astfel mai departe, cu Joggel Kienast; cu măcelarul Christof Morlauer; cu Hans Mor- 
lauer; cu Rabser, juratul; cu Rabser Curt; cu Speckmolch; cu cumnat-su, Sennbauer; cu jura- tul Meier; cu Meier, ce-i mai zice și Fressmolch; 
cu juratul Hiigi; cu paracliserul; cu învățătorul; cu Riitibauer; cu juratul Lindenberger; cu Marx, fratele acestuia; cu Heirech Stierenbauer; cu geambașul Stoffel, și după ce isprăvi notarul de întrebat «e adevărat?» iar cei douăzecișidoi de răspuns «adevărat», trebuiră Să-și ceară iertă- ciune la cei doisprezece săraci, unul după altul, cum s'a spus mai sus. Atunci Arner ridică adu- narea. Erau ceasurile unul și jumătate. Arner porunci ca la ceasurile trei în cap soborul să fie iarăși adunat. 

52, 

Cugetul său eră plecat pururea spre ascultarea, şi .îm- | "plinirea voinței Tatălui cereso, 

In vremea prânzului, Arner trimese să chieme “la sine, la casele preoțești, pe Renold și-l: rugă să-i povestească cu de-a mănuntul istoria lui Bam- berger. | 
Renold lăcrămă, când auzi de asta; căci Bam- berger îi fusese drag din tinereţe şi de aceea nu-și 

putu stăpâni durerea în fața boierului. Incepi apoi a-i povesti ce om drept și de cuvint fusese 
Bamberger, de copil chiar, în cât din pricina asta, mulți îl luaseră drept prost; cu toate astea 
până în al. treizecișicincilea an al vieții sale o- mul trăise de-o parte, liniștit și nesupărat de nimeni; atunci răposatul boierul ăl bătrân îl făcut. și pe el jurat. Din ceasul ăla n'a mai avut bie- - tul om zi liniștită de la Dumnezeu și a dus-o într'o 

Leonard şi Ghertruda. 
27.
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ceartă cu toți ceilalți jurați ai satului, fiindcă el 
niciodată nu vreă să le dea mână de ajutor și 
să zică «da», la cevă ce s'ar fi abătut din calea cca 
dreaptă, Cu deosebire Hummel erâ foc pe el, 
și-i pricinueă fel de fel de necazuri și de mâh- 
niri; ba mersese așă de departe, în cât pusese 
la cale pe argaţii de la castel sa dea numele 
de Bamberger la câni, spre a-l face de râs în 
toate părțile. Renold povesti pe larg boierului, 
cum toate acestea făcuseră pe bietul om în cele 
de pe urmă să-și ia lumea în cap şi să plece în 
țara impărătească, unde s'a și prăpădit sărma- 
nul, în mare sărăcie, acum câți-va ani; însă cu 
câtevă săptămâni înnainte de moarte a trimes vorbă 
acasă printr'un om din satul lui, că mai bine | 
vrea să moară între Turci de cât să vină înda- 
răt, câtă vreme or stă lucrurile aşă cum sânt acum. 

Boierul aduse apoi vorba și despre Hummel. 
Renold spuse fără sfieală că răul prinsese rădă- 
cini cu mult înnainte de vornic; să fi fost rân- 
duială la castel, s'ar fi întâmplat și cu el ca cu 
atâția alți pierde-vară: ori ar fi trebuit să se care 
din țară, ori nevoia l-ar fi învățat să se facă om - 
de treabă și să muncească. Și a mai spus și al- 
tele Renold. Boierului i se strângeă inima auzind 
toate acestea, dar îl lăsă să vorbească, căci ve- 
deâ că grăiește adevărul. | 

Ba încă boierul trimise de aduse pe vornic; 
Renold, cum îl văzu, se duse spre el și-i dete 
mâna prietenește și-l mângâie cu vorba și-l îm- 
bărbătă; asemenea și boierul și preotul. 

Dar vremea trecuse: erau ceasurile aproape 
trei; atunci Renold rugă pe boier să fie bun și 
să ierte pe cei șaisprezece, sau mai bine să-l 
pună și pe el în rând cu ei, ca să nu aibă ne- 
caz pe dinsul din pricina asta.
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Și vornicul se rugă să-i ierte Și zise aceste cuvinte care puseră în mirare "pe ceilalți: «Ei nu-s pregătiți acum pentru pedeapsa lor, ca mine, și de aceea pedeapsa nu va avei altă urmare pentru ei, de cât doar să-i înfurie». 
Boierul stete pe gânduri o bucată de vreme, chibzuind în sine ce să facă; apoi zise: «Fiind-că mă rugați voi, iertați să fie!» Renold și vornicul ii mulțămiră din suflet. Se 
In răstimpul acesta boierul își uitase aproape: cu totul de mâncare. Sufletul îi erâ cuprins de înduioşare, văzând cât bine zace încă ascuzs în sufletul omenesc, chiar la cei căzuți atât de jos; luă pe preot de mână și eși niţel cu dinsul în grădină. Vorbind ei așă intre dinșii, își deteră seama cât de asemănați sânt oamenii unii cu alții, cât de lesne poate alunecă omul cel mai bun în starea celui mai rău, și cât de ușor se poate înnălță iarăși cel mai rău până la cel mai bun... lar preotul zise către boier: «N'o să uit în viața mea, că și eu am umblat pe drumuri care m'ar fi putut duce tot acolo unde a ajuns vor- nicul. Da, dragă boierule, a fost o vreme, când am rătăcit patru ani de zile de.colo până colo, fără pâne, fără slujbă și fără nici un ajutor de la nimeni, și am nemerit ca un cerșetor la curtea bunicului d-tale; atunci mi-am dat: seama, ce e omul și ce poate ajunge». 

Boierul îmbrățișă frățește pe preot; iar acesta, ca întrun fel de uimire, zise într'un târziu: «Fie- care din noi ne adăpăm din izvorul ticăloșiei ce a pustiit sufletul acestui om, și e un Dumnezeu care tămăduește de otrava acestui izvor, pe u- nul mai de vreme, pe altul mai târziu; iar aceâ otravă însăși, pentru unul se preface într'o mi- 
reasmă de viață, ce-i dă putere- de viețuit, pen-
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tru altul într'o mireasmă a morții, ce-l duce la mormânt; de n'am nădăjdui într'o altă viață, a- 
tunci soarta atâtor milioane de oameni, trăitori 
în împrejurări care îi aruncă spre răutăți aproape 
fără voia lor, și fără putință de împotrivire și de 
mântuire, nu s'ar puteă împăcă cu dreptatea lui 
Dumnezeu, iar omul ar fi cea mai vrednică de jale dintre toate făpturile». 

«Așă e părinte», zise boierul, «să avem mereu 
nădejde în viața viitoare; dar dacă sântem oameni Şi. vrem să rămânem oameni, atunci, nu-i așâ î, tre- bue să ne purtăm altfel cu bieţii oameni pe care-i numim nelegiuiți și să privim mântuirea Și în- 
dreptarea lor ca afacerea cea mai de căpetenie a 
omenirii», a 

Acestea fură cuvintele de pe urmă ale lui Ar- 
ner către preot, înnainte de a plecă iarăși la obşte. 

53, 

Unde. duce pe om biata lui inimă, când n'are nici un. 
frâu pentru ea! 

Înnainte -de a vă-spune ce s'a mai întâmplat 
acolo, trebue să vă povestesc în câteva cuvinte cum a trecut amiaza aceasta Și pentru: țăranii din Bonnal. - | 

Femeile lor și mai ales femeile Juraţilor aș- teptau pe ghimpi. sfârșitul obștei, Și când zăriră pe bărbaţii lor venind spre casă, ieșiră grabnic 
de prin staule și de prin. cuini, pe unde se aflau la treabă, ca să-i întâmpine mai repede; jurați- lor însă, ba încă la toți cei douăzecişidoi cu pri- cina și. la toți ciracii lor, le picrise cheful de tot, și numai răspunsuri bune nu le deteră. 

«S'a purtat cu noi, parcă am fi fost niște câni», zise Kalberleder. - :
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«Să fi venit și tu, netoato, atunci ai fi văzut ce-a fost», zise Morlauer,. 
«Par'că aș fi scăpat din focul iadului !»,. zise Meier cel bătrân, 
«Ci lasă-mă cel Puțin să răsuflu niţel, înnainte de a mă pune la taifas cu tine !», răspunse Speck- molch. | 
«Mai bine mă duc să mă culc, de cât. să mai mănânc acum!», zise Kienast, 
Și mai toți le deteră răspunsuri cam în felul acestora, 

| Dar te pui cu femeile? Nu vrură să știe că bărbații vor să se ducă să se odihnească, ci nu-i Slăbiră, până nu le povestiră ce-a fost: nici o ju- „mătate de oră nu trecuse și toate femeile Ştiau | din fir a păr tot ce se întâmplase. In loc să se „domolească însă după asta, pe cele mai multe le apucară năbădăile. 
Nevasta lui Rabserbauer, care la adunatul pe- relor strângeă de pe jos şi-pe cele putrede, zise cu gura ei: <O sută de zloți gloabă, nu mi-ar fi făcut așă de rău ca asta !», ă A lui Kienholz se jură că nu-i va mai călcă piciorul pe la biserică un an de zile și nu va dă ochi cu nimeni. - 
A lui Speckmolch începi a se văită, că ea tamân Duminica asta aveă să fie nașă, când poate băr- batu-su o fi osândit să stea în genunchi subt amvon! A lui Kalberleder tocmai dedeă de mâncare la porci, de prânz. Bietele dobitoace ridicară ca- pul din teică, și întinseră gâturile spre ea și spre hrana lor, ca de obiceiu; dar ea îi isbi cu lin- guroiul peste! rât, de le dete sângele. 
lar a lui Morlauer aruncă drept în foc pălăria lui bărbat-su, pe care o pusese azi în cap cerșe- torul Niggeli. Ce-i drept ea ar fi vrut ca nimeni
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să nu afle de isprava asta; dar puțeă așă de tare a 
cârpă arsă, în cât ori-cine treceă pe dinaintea casei 
întrebă, ce miroase așă de greu? La spatele ca- 
sei, Elseli spuse de-a dreptul adevărul lui Hans 
Lăli. În fața casei întrebară trei ori patru inși, 
ce e? «Proşti mai sinteți! Ce să fie? la un os 
ce-am aruncat în foc», răspunseră femeea și băr- 
batul. Insă chiar atunci iată și Loli de după casă: 
« Vorbă să fie! Ştiu eu mai bine ce e: pălăria 
ta miroase așă; ţi-a aruncat-o nevastă-ta în foc». 
-«Cine spune asta?», strigă nevasta lui Morlauer. 
<Elseli a voastră», răspunse Lăli. Atunci femeea, 
de mânie, trânti fereastra, şi-i arse Elsei câteva 
palme peste gură, de-i dete fetei sângele din nas, 
mai rău ca la scroafa Kalberlederoaei adineauri. 
Dar după cât-va timp și-aduse aminte că omul ei 
are iar nevoe de o pălărie, la trei ceasuri, iar Else, 
care abiă își ostoiase plânsul, trebui să dea fuga la 
pălărier după o pălărie; însă pălărierul nu se întor- 
sese încă de la târg; femeea nu știa ce să mai facă, 
de frică; trimese pe fetiță şi la strungar, care le 
eră dator, să-i spună să fie bun şi să împrumute 
lui tata pălăria lui; însă strungarul se și dusese 
la obște, așă că Morlauer trebui să plece cu 
șapca la adunarea obștei și acolo s'audă cum îl 
luau în râs ba unul, ba altul, din pricina istoriei 
cu aruncatul pălăriei în foc. 

54. 

Vine și un leşin din pricina bietei inimi neinfrânate, 

Femeile mai marilor din Bonnal își pierduseră 
capul cu totul, din pricina veștilor aduse de băr- 
baţi. 

Așă de mult le umpluse sufletul de necaz is-
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toria asta, în cât o seamă de vreme nici nu pu- tură povesti cum le-a mers și Jor în vremea asta; 
mai apoi însă începură una câte una să spună 
că au trebuit să lase să le intre în casă afurisi- 
tul de strângător de găini, cel cu putere diavo- 
lească. Mai ales Kalberlederoae cea tinără stărui 
asupra acestei nenorociri. Ani de zile avusese 
mare credință în Johann Iacob Christot Frederic 
Hartknopf, judele și veghietorul legii în Bonnal, 
care aveă intrare în casa ei zi și noapte, Ea spuse lui bărbat-su, că s'a fost jurat și s'a fost afurisit 
că n'o să primească în casa ei pe vrăjitorul ăla și uite că acum n'a avut încotro și l-a primit; oare 
asta n'o să-i primejduiască mântuirea ci pe lu- 
mea ceaiialtă? 

«Să întrebi pe Hartknopf despre asta», răs- punse bărbatul. ” 
« Tocmai asta aveam și eu de gând să fac», 

zise femeea. 
«Te cred!», răspunse bărbatul Şi-i povesti apoi 

pățania de la obște a proorocului, cum îi ziceă el: 
cum a fost: făcut de râsul lumei, din pricina unei căptușeli de haină care eră de furat și adăogă 
apoi, că o să-l iă la goană cu cânii, de l-o mai 
prinde vreodată pe la casa lui, 
„Femeii însă mai să-i vină leșin, la auzul celor povestite; iar când mai auzi și că proorocul ei o să fie luat la goană, de o mai vreă să-i calce prin casă, uită cu desăvârșire să mai cugete asu- 
pra primejdiei pentru mântuirea ei pe lumea ceai- 
laltă, fiind-că nu-și putuse țineă jurământul în pri- | vința strângătorului de găini! 

Multe alte .neveste întrebară de asemenea — şi unele cu mare frică — dacă se sfârșește totul cu Dumineca asta, și nu mai face boierul nici o cer- 
cetare mai departe. Câtevă din cele ce-și poartă
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nasul pe sus mai întrebară pe bărbaţii lor, dacă suferă ei ca strângătorul de găini să treacă drept om cinstit și dacă au de gând a înghiți batoj- „cura asta cu livedea și cu adunarea din urmă a obștei, după pofta boierului și a calicilor din sat. 
Intre sărăcime însă eră mare bucurie în multe case. Mai mult de zece-cinsprezece inși închiseră ușile și ferestrele și începură apoi a luă în râs către femeile lor pe domnii jurați ai satului: cum au trebuit să-şi ceară frumușel iertăciune de la sărăcimea satului; cum li s'a citit o listă lungă de inșelătorii, iar dumnealor la toate au zis «aşă este, așă estel»; cum unul își mușcă buzele de ciudă, altul sta: plouat, pe cutare îl apucase tre- muriciul, iar altul nu-și mai găseă astâmpăr cu picioarele! 
Mulţi băură în sănătatea lui Arner Și în norocul anilor viitori, când or aveă Și ei cu ajutorul lui Dum- nezeu o pâne mai ca lumea, de-o ţineă boierul mai departe precum s'a arătat; și multe femei și mulți copii vărsară lacrimi de bucurie la auzul 

acestora. 
” 

55. 

Adevărata înţelepciune de cârmuitor sălășlueşte întru | oameni care lucrează astfel. 

După prânz boierul aduse la cunoștința obștei 
planul său de împărțire a islazului; arătă oame- 
nilor, că mai bine de a treia parte din islaz poate fi făcut pământ bun de fâneață, cu ajutorul iz- voarelor din mlaștine, lucru neștiut şi negândit 
de dinșii; le dovedi apoi, că prin împărteala asta, fiecare părtaș din obşte se alege cu pământ.o- havnic, în preț de patru până la cinci sute: de 
fiorini. Cheltuelile ce trebuiau purtate pentru a-
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ducerea și răspândirea apei, care după o pre- țuire în fuga aveau să fie cam de șapte—opt sute de fiorini, le luă boierul asupră-și, şi hotări o dijmă de 80 de parale la pogon, ca dobândă la cele şapte sute de fiorini puşi de dinsul la mijloc; dete apoi oamenilor încredințarea, că nu vor mai avea de plătit pentru pământul acesta nici o altă 
dare către curtea boierească, în: vecii vecilor. 

Iată chiar cuvintele lui în privința aceasta: «Pă- mântul este al vostru şi va fost lăsat de moșii și strămoșii voștri ca moșie a obștei, scutită de ori-ce dări; nici prin gând nu-mi trece să mă ating de dreptul vostru de stăpânire. Cea mai mare - datorie a omului e de a ușură sărăcia semenilor săi, când îi stă în putință, ca să-și poată agonisi fie-care cele de trebuință pentru nevoile vieții, fără strimtorare şi fără necazuri ; Și această mare 
datorie a omului este cea d'intâi datorie a lui, mai ales pentru cei orânduiți de Dumnezeu ca stăpâ- 
nitori peste ceilalți», 

Le mai spuse apoi, că a hotărit să le impartă şi pomii sădiți de bunicu-su acolo și să mai deă încă fiecăruia și pueți din grădina castelului. 
Oamenii cunoscură acum într'insul pe părintele lor și-i mulțumiră din inimă, iar el îi lăsă câtă-va vreme să se bucure de bucuria lor. 

56, 

Un pârâș, căruia îi răsare soarele. 

Apoi de-odată, în mijlocul veseliei și a cuvin- 
telor de mulțumire ale norodului, păși în fața tuturor strângătorul de găini de la castel, și bo- ierul porunci să se facă tăcere. | 

Oamenii ascultară, iar Christof începu a se
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plânge și a spune, că el toată viața lui n'a fă- 
cut nici un rău nimănui Și a trăit în pace și iu- 
bire cu toți, peste cincizeci de ani, de când s'a 
pomenit pe lume, dar acum dintr'odată lumea îl 
socotește drept un tartor, un vrăjitor, iar oamenii 
cei mai de treabă îl ocolesc, ca pe un ciumat. 

Boierul stete puțin, să vadă cu ce față e pri- 
mită plângerea aceasta. Țăranii deteră din cap 
Şi câţi-va se rostiră tare: «De-aci 'ncolo n'o să 
mai pomenească nimeni de vrăjitorii, fiindcă acum 
s'a împărțit islazul obștei». | 

Boierul se făci că n'a auzit vorbele astea şi-i ame- 
nință, că va face pe strângătorul de găini paracliser 
la biserică, dacă vor urmă mai departe a se purtă 
cu el astfel, în cât să nu-și mai poată agonisi omul 
pânea de toate zilele, sub cuvânt că ar fi vrăjitor! 

«De crezut, e volnic ori-care dintre voi să 
creadă ce poftește; însă de un lucru vreau să vă 
apăr: de a vătămă pe altul cu credința voastră 
Şi a-i face nedreptate», grăi el către dinşii; apoi 
zise încă odată: «Dacă omul acesta nu va găsi 
iar,. ca mai nainte, ușă deschisă la casele voas- 
tre, atunci să știți că-l voiu orândui în slujba bi- sericii și-l veţi găsi astfel alături de voi la bo- 
tezurile și la cununiile voastre». 

«Nu mai are nimeni nimic cu el», se auzi de pe toate lâvițele. | 
Arner urmă: «Să mă înțelegeți bine: nu e câ- 

tuși de puţin în gândul mieu să vă nedreptăţesc, 
ori să vă pun să faceţi cevă cu -de-a sila. Dacă 
are cinevă dintre voi vre o plângere impotriva 
omului acestuia și știe cu adevărat, că el ar fi să- 
vârșit cevă rău, ori neingăduit, ori necinstit, acela 
să vorbească, și atunci omul acesta nu va află 
la mine nici:o ocrotire». Insă nu eră nimeni care 
să fi știut cevă împotriva strângătorului de găini.
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Atunci boierul zise: «Mă prinde mirarea, că nici 
unul măcar dintre juraţii satului și dintre ceilalți 
învinuiți nu simte că ar fi vremea să mărturisească 
însuşi fără sfieală, că toată istoria cu strângătorul 
de găini a fost lucru pus la cale între voi, cu scop 
de a pune piedici la împărțirea islazului». 
„Juraţii satului se uitară unii la alții, iar Renold, 
care ședeă între dinșii, începu a se rugă de ei să 
spună care-i adevărul adevărat, în toată pricina 
asta; şi se'ntâmplă acum minunea, că juraţii ascul- 
tară povaţa acestui om de treabă, pentru întâia 
oară în viața lor! Au fost priceput ei numai-de-cât, 
că acum eră momentul cel mai potrivit de a îm- 
bună iar pe boier, căci de supus, văzuseră ei bine 
că nu-l pot supune. Pe dată se ridicară atunci pa- 
tru dintre ei și mărturisiră că așă e, adevărat că 
ăsta a fost gândul lor, să împiedice cu ori-ce 
„preț împărțeala islazului, şi că în fundul cugetu- 
lui lor au crezut despre strângătorul de găini că 
e vrăjitor, cât ai crede despre pruncul din pân- 
tecele mamei. 

Boierul se bucură în inima lui, că a izbutit astfel 
a le smulge de.pe față masca de potlogari, iar 
poporul întreg rămase în uimire și plin de mânie 
asupră-le. Boierul povesti apoi obștei și istoria 
cu stafiile de la casele lui Horlacher, și chiemă 
la înfățișare înnaintea obștei pe Hiigi, pe Kal- 
berleder, pe străjerul de noapte și pe Michel, 
care mărturisiră unul după altul că tot ce-a spus 
boierul, cu adevărat așă este, din fir a păr. 

57, 

Un doftor cu perucă adus pe targă:  -- 

In vremea asta, numai iată pe Hans de la ca- 
sele preoțeşti venind să spună stăpânului său,
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„Că vorniceasa cade dintr'un leșin într'âltul și tri- mete rugăminte să i se deâ voie lui bărbatu-su să vină s'o vadă, | | Preotul puse pe boier în cunoștință cu boala vornicesei și cu lucrarea ce i-au făcut «picăturile de viață» ale vraciului, iar Hans nu se putu ținea să nu adaoge, că vorniceasa vede acum ea sin- gură că s'a otrăvit cu picăturile alea. | Repede şi mânios întrebă boierul, dacă becis- nicul de vraciu e și el la adunarea obștei. Nu eră. <E acasă la el», grăiră câți-va vecini „de-ai lui. Atunci boierul în clipă mână la el pe notar, cu porunca să-l aducă numai-de-cât la a- dunare. | 
Treufaug ieși la fereastră, să întrebe pe notar, ce treabă are cu el. Cum pricepi însă că e vorba de vorniceasă, fi pieri pofta de a merge cu no- tarul și-i zise: «Tu ştii prea bine, că'n spre seară e cam târziu pentru mine, dacă e vorba să dau seama cuivă; iar azi sânt așă de băut, în cât te pomenești c'aș luă pe Stan ori Bran drept bo- ierul, când aș veni la adunare; de-aia-i mai cu minte să nu mă mișc de-a casă. Ai bunătate dar și du vorbă boierului, că sânt la pat, că nu mi-e bine de fel. Mâne ori poimâne însă pot veni la "castel, dacă vrea». | Notarul, care iubeă pe Treufaug ca sarea'n ochi, aduse boierului răspunsul întocmai cum îl primise, a nume că s'a arătat la tereastră cu pe- ruca pe cap şi i-a zis să spună că e în pat, că e bolnav, şi celelalte; despre vorba cu Stan Şi Bran însă nu pomeni nici un cuvânt, 

Boierul. de multă vreme își pusese în gând să facă de batjocură pe Treufaug la vreme cu prilej; cum auzi acestea, chiemă pe Flink dorobanțul şi-i dete poruncă să-l aducă pe nătărăul ăla, care zice
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„Că-i bolnav, culcat pe targă, ci într'alt fel să nu-l aducă, zică el ce-a zice. , Dar chiar pe Treufaug însuși îl bătu gândul, că moale n'o să-i fie, cu răspunsul ce a dat. Cum se depărtă notarul, luă din cuiu ochianul lui cel vechiu și-l îndreptă spre sobor, să vadă cum vor- bește notarul cu boierul. Îl văzu așă de bine, de par 'c'ar fi fost alături, și pricepi îndată după MiȘ- carea buzelor, că-și bate joc de el. il trecu un fior, de par'c'ar fi avut friguri, la gândul că no- tarul îl vinde ca un Iuda. Cânq mai văză și pe dorobanț înfâțișându-se înnaintea boierului, mai să scape ochianul din mână, pe fereastră! | În teama ce-l cuprinse, îi veni gândul să se așeze la pat, ca să fie culcat, la toată întâmpla- rea, de-o fi să vie dorobanțul. Înnainte de.a se culcă însă, mai puse odată ochianul la ochi. și văzi o mulțime de oameni stând în fața boierului, cu targe în mâni. | 
Nu mai puteau de bucurie flăcăii noștri la gân- dul de a aduce la sobor pe domnul doftor, cu patul. Cât ai băteă din palme se Și înființaseră cu zecile, purtând o sumă de targe. 
«Atâtea targe trebue să fie pentru altcevâ», cugetă doftorul în sine; și, simțindu-se mai ușu- rat la gândul ăstâ, nu se mai așeză la pat, ci scobori în pimniță, Spre a-și mai mângâiă sufle- tul cu o sticlă de vin, după spaima de-adineauri, Nici n'apucase bine Să se urce îndărăt în casă și să așeze sticla pe masă, când auzi pe Flink cu oamenii. cu targe pocănind la ușă: i se făcu negru înnaintea ochilor doftorului nostru, văzând lumea asta în fața :casei sale! «Ce cătați aici cu targa aea?», strigă el de la fereastră, cu tremur în glas. «Avem poruncă să te ducem pe ea la boier», Tăspunseră purtătorii targei. Băiețandrii, care se
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luaseră cu ei, izbucniră atunci în hohote de râs, 
Flink însă strigă către el, fâră a zâmbi: «Deschide, 
trebue să mergi cu noi». 

Treufaug, aproape fără a-și dă seama de ce 
face, de sus de unde se găseă, trase de sfoara 
cu care se deschideă clanța de la poartă. Oa- 
menii se urcară sus, și Flink îi aduse la știință în 
toată rânduiala poruncile ce au. 

La auzul acestora, doftorul începi a înjură, spu- 
nând că el e gata să plătească, fie și o mie de 
zloți şi mai mult, dacă e vinovat cu cevă, dar 
nu se lasă să fie batjocorit -așă. 

Flăcăii îi răspunseră, că boierul numai de-asta 
a poruncit așă, ca să-l cruțe pe el, fiind-că a auzit 
că e bolnav la pat. Flink însă luă cuvântul și-i 
spuse să fie om cu judecată și să facă de bună 
voie ceea ce nu se poate schimbă. 

Treufaug însă eră afară din sine și înjură în- 
tr'una, zicând că el nu se lasă să fie batjocorit 
astfel. In cele de pe urmă Flink pierdu răbda- 
rea şi-i spuse că dacă nu se lasă să fie dus de 
bună voie, atunci va fi silit să-l lege. 

«Mama lui Dumnezeu!>, zise Treufaug, «numai 
să cerce unul și să pună mâna pe mine! O să 
vadă el ce-o păţi!» Atunci, fără un cuvânt, Flink 
îl înșfăcă de braț. «Aoleo! Aoleo! Lasă-mă de 
braţ, că vin eu singur!», zise acum doftorul nos- 
tru; apoi se intinse pe targă, sughițând și văică- 
rindu-se, şi se lăsă fără împotrivire să-l acopere 
cu învelitoarea și să-l pornească. 

58. 
Deslegarea unei nedumeriri și judecata Îui Arner asupra - 

unui ucigaș cu patalamă. 
Ca să-și bată joc de el, merseră cu dinsul pe 

drumul cel mai lung, pe la biserică. Friedli Kuni



431 

    

și Hans Riiti îl purtau pe umeri. Când aproape S'ajungă, numai ce'ncepe a-i dă nişte iunghiuri grozave prin braț lui Friedli Kuni. 1 se păreă acum doftorul de zece ori mai greu ca la 'nceput. i tot umblă prin minte amenințarea de-adineauri a doftorului pentru cei ce l-ar atinge și intrase frica'n el, că va rămânea cu brațul moale pentru toată viața. Aproape leșinat de durere trânti targa la pământ în faţa boierului și duse repede mâna ailaltă la locul unde-! dureă; când colo, ce eră? Un nastur de alamă de la mintean venise tocmai în- tre osul umărului și chinga tărgii, și i se'nfipsesen carne, 
Boiesul oprise pe Treufaug, de mai multe ori până acum, să mai deă la lume picăturile lui; de data asta nu-l mai opri. «De azi înnainte», zise boierul către el, «ești slobod să le dai ori când poți şi ori când pofteşti; și cere să-ți plătească pentru ele nătărăii, cât or vreă: din spre partea mea nu vei mai aveâ nici o îimpiedicare la isprăvile tale. Singurul lucru însă ce-l cer de la tine, e următorul: Dacă vreunul își dă sfârșitul pe mâ- nile tale, vei fi dator să-i sapi tu groapa. Dar fiindcă acum ai îmbătrânit, mai ai și darul suptu- lui şi te chinuește și tusea, în cât n'ai mai puteă face gropi, vreau să te cruț în privința asta. Când ar trebui să faci o groapă, ești slobod să împru- muţi straiul tău cel Sur, plin de nasturi, și pe- Tuca ta cea neagră, unui om cu ziua, care va aveă voie să sape în locul tău, în hainele acestea, groapa mortului tău. Tu însă va trebui să șezi pe un scaun lângă el, de la prima lovitură de cazmă și până va fi gătit. Și asta, trebue să o faci! lar de mi-ei ascunde pe vreunul dintre cei morți de mâna ta, atunci să ştii că te'nchid unde n'ai să mai zărești nici soarele nici. luna!»



482 

  

In vorbele acestea se înturnă de la el și-l lăsă 
să plece. 

59. 

Arner se biâcură iarăși de răsplata muncii sale, 

Cu acestea se sfârși pentru Arner seara acestei 
zile de judecată. Ridică soborul și porni călare 
spre casă. În fața castelului său soarele care apu- 
ncă îi străluci împotrivă. Arner îşi aduse a minte 
de răsăritul lui şi de rugăciunea sa de azi-dimi- 
neață și zise, privind spre soare: « Mulțumescu-ți, 
Doamne, că m'ai învrednicit să-i văd apusul, cu 
inima veselă!» Și cele din urmă ceasuri ale zilei 
de azi fură pentru el. o desfătare sufletească în 
simțirea- unei plăceri negustate incă de el nici- 
odată, în așă măsură.. | 

Niciodată până acum nu se simţise el mai mare, 
și cu inima mai curată la imbrățișările soției și 
ale copiilor săi; căci niciodată încă nu făptuise 
atât de mult bine ca azi. 

60. 

Se aproție o moarte. - 

De la dinsul mă. întorn spre casa celei care 
stă să moară. Bărbatu-su ședeă la căpătâiul ei, 
fără să scoată un cuvânt. Ea îi întinse mâna în 
semn. de mângâiere, își luă rămas bun de la din- 
sul, chiemă binecuvântarea Domnului asupră-i și-l 
rugă apoi s'o ierte. - 

«Ah, Doamne, eu trebue să te rog de iertare; 
eu sânt cel vinovat de mișălătatea în care te afli lb», 
zise vornicul.
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-“<Și-'eu, nu mai puțin, de a ta», întâmpină  vor- niceasa; și amândoi plânseră lacrămi amare, „Nu trecă mult la mijloc și numai iată și preotul la dinşii. Se așeză. lângă ca. și lăcrămă, când ea plânse, tăcă, când ea avu dureri și eră mereu cu ochii. la ori ce-i făcea trebuință, în. tot: minutul, Așă eră preotul cu toți bolnavii; căci eră pă- truns de credinţa, că. cine poartă cuvântul Dom- nului trebue înnainte de:-a-l rosti să-i. deschidă cale spre inimele oamenilor, cu cea mai curată “Simțire omenească. Și nici nu prea pune el mult “temeiu pe vorbă, că zicea că vorbele sânt ca fumul, numai semnul focului, ci nu focul însuși, și cu câte mai curat focul, cu atât ese mai puţin fum: cu cât e „mai curată învățătura omului, cu atât face mai pu- ţină vorbă, De câte ori nu-l auzeai zicând: « Vorba multă nu e de nici O ispravă pentru omul de țară. Cu cât vei rosti.mai multe cuvinte, cu 'atât tâl- măcești mai slab pentru el ceea ce simți pentru “dinsul în fundul sufletului. Vorba cea multă îi învălmășeşte totul în cap și-i aduce în față în tot minutul sute de lucruri de. a doua mână care-i ascund lucrul de căpetenie. Oamenii din ziua de azi. însă, din. copilărie chiar, par'că sânt vânduți "pustiei de vorbă-lungă și mai. nu mai au nici o înțelegere pentru înfățișarea cea. curată, fără cu- „vinte, a bunătății și a blândeții lăuntrice a omu- lui, care sfințește semnele din. afară ale ei. Câte n'a .mai Pățit din pricina asta și bietul Părintele! Ani și ani de-a rândul a trebuit aproape Să-și ceară iertare de la oameni, câ nu începe. „Cu glas tare rugăciunile către Dumnezeu, de cum „Pășește pragul în casa omului, Dar în cele de. pe urmă tot s'au deprins cu felul lui, și-au. priceput că tăcerea sa cea * plină de durere: Ja căpătâiul morților, partea ce vedeai că o iă din tot sufle- 
Leonard şi Ghertruda, + 

26,
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tul la mâhairea altora, iubirea și credința ce-i 
erau zugrăvite pe față, arătau mai .bine de cât 
ori-ce cuvinte cuprinsul cel mai adânc al învă- 
țăturii creştine, fericirea și datoriile vieții acesteia. 
și fericirea și nădejdea vieţii viitoare.  -  . 
-“ EI avea o vorbă, care eră lege pentru dinsul: 
numai acela e în stare a sădi în inimele oame- 
“nilor învăţătura despre viața viitoare, care e cu 
luare' a minte la traiul și la nevoile lor în viața 
aceasta. De aceea și căută dinsul din toate pu- 
terile să fie pentru semenii săi şi. să le deâ aceea 
ce vedeă el că le-ar fi spre cea mai mare priință; 
și obiceiul lui eră să plece urechea Și să cerce- 
teze multă vieme şi cu tot dinadinsul ce vreă 
omul în sufletul lui, ce caută, ce cugetă, ce pri- 
cepe, ce este, înnainte de a stă mult de vorbă 
cu cinevă. Și așă se'ntâmplă, că-l. vedeai între 
poporenii săi; ba chiar și la masluri sau la în- 
mormântări, stând: de-a valma între oameni. și 
de cele mai multe ori vorbind :mai puţin de cât 
ori-care dintre cei de față. Când începeă însă a 
vorbi, vedeai bine că-și pune tot sufletul în ce 
“spune și par'că avea darul de-a pătrunde în su- 
fletul celui ce trăgeă să moară, de a scoate din 
lăuntrul lui și de a-i pune în gură ori ce vreă 
dinsul. Și și rămăneă de pomenire în toate ca- 
sele înmormântările la care fusese. dinsul de față. 
„Acum, la vorniceasă, preotul își arătă dorința 
ca dinsa să chieme la sine pe toți sărmanii la 
care le făcuse vre-o nedreptate; tocmai asta eră 

„să spuie şi vorniceasa. 
Plecând apoi de la dinsa, se abătu și pe la 

Treufaug după ce luase asupră-și sarcina de a 
“apără 'pe vornic la boierul, dac'o zice! cevă, că 
sa apucat a pofti astă-seară la dinsul pe săracii 
cu care vreă să sc ierte nevastă-sa.



61. 

:- Vine e bun la suflet, isprăveşte cu. oamenii ori c8-0 vreă şi-i aduce unde-o vreâ, 
Sa 

“Treufaug întâmpină pe preot cu bruftuială și'n loc de «bine-ai venit» îl întrebă ce mai pofteşte' 
de la el, la vremea asta. 

«Deocamdată numai să-ți dau bună-seara, dacă mi ngăduești», răspunse preotul, privindu-l în lu- mina ochilor. 
| Doftorul se înbună numaidecât, strânse repede 

buruienile. și cutiuțele ce ședeau pe un scaun Şi pofti pe preot. să se așeze. 
Preotul şi. incepu atunci vorba despre vorni- iceasă. La auzul acestora, doftorul se .mânie în clipă, începu a ţipă că el n'are nici O vină, că € năpăstuit, că nimeni n'are nici o putere în po- ttriva morţii, că şi la alți doctori le mor bolnavii, ca şi lui, ba chiar mai mulți, 
Preotul îi răspunse 'că 'doftoriile lui aduc pe “Oameni între viață şi moarte. 
Treufaug zise atunci că părintele s'apucă să vorbească de sus despre lucruri de care habar mare, că toate doftoriile bune trebue să facă o schimbare în om. - Mi 
Părintele îi zise, că e om fără conștiință și că pricepe mai puțin ca ori-care, cum și când tre- Due .date doftoriile. | | , 
Treufaug răspunse că nici ceilalți nu știu mai mult ca el și în ce privește conștiința o are și el în aceeași căpățână ca șiei. 
Vorbiră ei așă, în cuvinte înponcișate, o:seamă 

de vreme, până ce preotul, pierzând - răbdarea, 
zise: «la ascultă, lucrul stă astfel cu vorniceasa, 
în cât, de-ar fi so taie, s'ar vedea limpede. ca . lumina -soarelui, că ai otrăvit-o d-ta». ,
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Cum auzi vorba de «otrăvit» din gura preotu- 
lui, Treufaug începi a schimbă fețe fețe, muie 
glasul și zise - umilit de tot, că știe Dumnezeu 
câtă osteneală 'și-a dat el s'o scape, că n'ar fi 
putut face nici mai mult, nici mai bine.de. cât 
a făcut; măcar:să fi știut că-i atârnă viața de asta. 

Părintele însă nu priimi nici îndreptăţirea asta 
a lui, ci-i zise: «Cui spui d-ta astea? De trei zile 
n'ai mai dat pe.la ea și ai .părăsit-o, cum nici 
chiar un doftor de dobitoace cinstit nu. părăsește 
o vită bolnavă, când.a luat-o în îngrijirea sa». 

Treutaug dete să spună că, ba din pricina aea, 
„ba din ailaltă, n'a putut să se ducă în aste trei 
zile pe la vorniceasă; dar n'avu ce găsi. | 
„+ Preotul îi zise atunci: «Singura pricină de n'ai 
mai trecut pe: la ea, să ţi-o spun eu: Ai văzut 
ce lucrare a făcut doftoria» — și îl încolți atât 
de mult cu vorba, în cât în cele de pe urmă 
nu mai ştieă ce să zică de cât:. «Și d-ta prea . 
eşti aspru cu mine, părinte!» 

«Cată să nu mai dai doftorii la oameni, dacă vrei 
ca un om cum se cade să poată fi blând cu d-ta din 
toată inima și să rămână astfel», răspunse părintele. 

Treufaug grăi atunci: «Bine, da eu am scăpat 
de la moarte oameni pe care nimeni n'a putut 
să-i scape și: am doftorii și leacuri neîntrecute, 
pe care nu le mai are nimeni. Oare să le-arune 
în colo acum, ori să le duc cu mine în mormânt ?>. 

Preotul. Nu e asta.părerea mea. E | 
Treufaug.: Dar atunci care este părerea d-tale? 
Preotul. Părerea mea e, că trebue să cauţi un 

doctor priceput, să-i arăţi ce experiențe ai fa- 
cut și. să-i descoperi taina doctoriilor d-tale. 

Zreufaug. Cu alte cuvinte să-mi iau eu singur 
pânea de la gură și s'o dau altuia. Asta voiți 
să cereți de la mine? ..
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Preotul. După cum. iei. lucrurile, Treufaug. Cum adică? .....-.. Se „Preotul. Uite cum. Cred. că d-ta nu poţi -măr- turisi înnaintea lui Dumnezeu cu cuget curat, că te indeletnicești. cu meseria d-tale fără nici o pri- mejdie pentru “viața . semenilor d-tale. Și atunci, dacă nu poți mărturisi asta, ești dator ori să te. lași de ea, ori să nu'-mai fii în rândul oameni- lor cinstiți. Și dacă eşti dator să. te lași de ea, atunci de ce să nu dăruești binele ce-l ai în mâna “d-tale. cuivă care l-ar putea: întrebuință spre bi- nele omenirii? ... e, „_Treufaug :nu răspunse nimic, iar preotul urmă: < Dragul meu, 'gândește-te, dacă n'ai dori pe pa- tul de moarte să fi fâcut și: d-ta vreun bine:pen- tru oamenii pe care i-ai vârit în groapă prin căuta- rea d-tale:cea ușuratecă și fără minte și să fi jertfit . Cevă pentru viața și- norocirea. celorlalţi ?> . : Treufaug șezuse -până acum.cu' ochii în pământ Şi nu scosese nici. un cuvânţ, La 'vorbele acestea ridică capul, :se uită „la. preot și zise: «Vezi, pă- “inte, .să. mă fi. luat. cinevă așă cum: îmi vorbiși d-ta, „poate: naș: desprețui. așă' de : mult “ce-mi spui d-ta. Poţi crede acum ce vrei; să ştii însă că- eu:nu:sânt-om rău în sufletul meu și, la urma urmei, pot trăi și fără ceea ce-sânto, . :-- +. «Sânt încredințat :de. asta»,:: zise preotul, «și ". “tocmai de-aceea am. și avut! mai :mult curaj de a-ți. cere :ceea ce ţi-am cerut». Aduse apoi vorba iar. despre vorniceasă. Şi-i: spuse.că'a cerut să se spovedească și vrea să-şi :iă a doua zi iertăciune de la săracii. pe: care i-a 'năpăstuit vreodată. -- -“«Aș.vreă să fiu Și eu: de; față :la asta», zise Treufaug;: preotul se înțelese atunci cu:el să: pri- vească din cămara de alături la'iertarea: de mâne. și luă apoi în chip: prietenos Tămas-bun de la 
.
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el și plin de nădejdea că mâne la patul bolnave 
o să-l aducă şi mai departe; în drumul spre casă: 
se abătu apoi pe la mai mulţi săraci rugându-i 
să nu uite să: fie mâne la ceasurile opt la vor- 
niceasă și să-și-iă și copiii: cu dinșii.. .- 
„" Vornicul şi. fusese pe la toți. săracii. Cei mai 
mulţi se înduioşară și li se umplu ochii. de la- 
crimi, când îl auziră ce vreă de la. ei..- 

Spune nevesti-ti,. diri spre partea noastră să 
moară liniștită», zise unul... .:..--. 
-;<Acum S'au uitat toate de mult, și cu ce-a 
trecut nu-mi mai bat eu capul», zise-un altul. 

«Nu e nici: o. nevoie: să-și -mai facă. grijă. Li 
doresc din: toată inima. să-i. dea Dumnezeu nu- 
mai bine şi sfârşit buno.. e: 
«Lumea: e un: iad. Toţi: ne facem rău unul al- 

tuia. Să nu-și mai facă atâta inimă rea pentru noi». 
«Când. și: când. am văzut și câte-un bine dela 

dinsa. și, martur mi-e -Dumnezeu, -m'a ajutat . de 
câteva .ori la nevoie,.fără măcar să bănuești tus. 
„. Acest fel. de răspunsuri prietenești. dau bieții 
oameni vornicului, care stă umilit: în fața: lor, și 
toți ziceau. că vor veni bucuros mâne, dacă asta 
le face plăcere; vornicesei îi doreau noapte-bună 
și, de-o vreă Dumnezeu, să se facă iar sănătoasă. 
Numai puțini: inşi scăpară câte un cuvânt ce răni 
pe vornic; insă el arătă atâta răbdare și în răspunsul 
lui se vedeă atâta tristețe, în cât în clipă le şi pă- 
rea rău celor ce scăpaseră câte un astfel de cuvânt. 
"» Văduva .lui Hoorlacher. îi răspunse: «Doamne, 
de iertat, vă. iert bucuroasă; numai să nu m'a- 
ducă la desnădejde lipsa în care sânt copiii miei». 
Vornicul rămase fără. cuvânt în faţa ei.. Femeia 
iși luă îndată vorba'ndărăt și zise: «Mi-a scăpat, 
fără să vreau.. Nu te mai gândi .la: asta! Lasă, o 
să ne-ajute . Dumnezeu la toți!>- |
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“Oamenii sânt buni: la suflet de felul lor și lo trece 
lesne necazul. .. 

Ziua sfârşitului ei a sosit :acum. Peste noapte 
avusese un: somn alinător și, când, se „deșteptă, 
rămase „pe gânduri, privind; din pat soarele, care 
îi răsăreă 'azi pentru. cea din urmă dată. «Din- 
colo de mormânt mă așteaptă un alt soare mai 
bun» — acesta-i fu gândul ce-l avi la privirea 
soarelui. e ia Da 
„Ghertruda eră. la: dinsa dinnainte de deştep- 

tatul ei și se îngrijă într'una să-i aline suferința: 
aci iîi.ștergeă sudoarea de pe:frunte,. aci îi în- 
dreptă perinele. de: sub cap, 'aci:.0 întorccă pe 
partea dreaptă, aci pe. stânga; curăță apoi aerul 
odăii-cu aburi de.oţet și.așeză la rând,: pentru 
săracii ce erau să vie, scaunele şi băncile care 
stau grămadă. Când întoarse odată încetișor pe 
bolnavă,. aceasta îi zise: «Mâna celui rău la su- 
flet e greâ ori-unde; fără inima ce ai, Ghertrudă, 
nu m'ai.puteă tu întoarce așă, în cât să nu simt 
nici o: durere». Și după. câteva minute adăogă: 
<Și printr'asta simt acum, ce mi-a lipsit mie toată 
viața». : II a 

Numai iată acum și pe părintele venind cu dof: 
torul; și de departe făcti semn Ghertrudei. Cum 
zări pe doftor, Ghertruda. tresări- şi. nici 'ea nu-i 
dete bună-ziua lui, nici el. ei. Îi stă pe limbă să. 
zică: «Ce mai caută .acum și ăsta, să aducă iar 
turburare?» .... n a ae | 

Preotul îi citi pe față .ce aveă în gând și zise, 
luând-o de mână: «Nu vrem să vă facem.nici o 
„turburare».. .. ae 

„«Pe biata femee o s'o turbure, de bună seamă,
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dacă l-o vedea acum, când așteaptă să vie să- racii», răspunse Ghertruda aprinsă, 
<EL nu vreă să stea.-în odae, ci numai să pri- vească din cămara.: de alături, când or veni să- racii», zise preotul; atunci Ghertruda se linişti și-l duse cu dragă inimă în cămară. 

"Chiar atunci băti'ceasurile: opt; săracii intrară toți: se așteptaseră unii pe alții înnaintea casei, ca să intre 'odată toți, să nu tot deschidă. și în- chidă: mereu - ușa bolnavei, . „i - Preotul se urcă și :dinsul sus, la ei, și le dete la toți. cu dragoste «bună-dimineaţa» ; apoi le mulțumi că i-au-arătat vornicesei și această iu- bire :de: pe 'urmă: și-i rugă pe: toţi să facă liniștea cea mai mare, când vor intră: în odae la dinsa.. „Cei mai: 'mulţi dintre ci, și bărbați și femei, se descălțară: din' uliţă. de incâlțăminte “și luându-le În: mâni se urcară aproape. în vârful degetelor, ca să nu facă' nici un sgomot. - : tă "Erau peste patruzeci: de inși, cu copii cu tot. Vorniceasa se uită drept în ochi la fie-care, cum intrau unul după altul, și lă fie-care: da din cap. Săracii răspundeau ci o plecăciune diri cap prie- tenească și cei mai: mulți cu lacrimi în ochi; însă nici unul nu 'scoase nici un cuvânt, 
Văduva Hoorlacher aveă o față ca de moartă. Vorniceasa '0 'văzi. stând plecată în faţa: ei, cu doi copii. pe'a căror: față citeai foamea și lipsa, şi cu ghetele. ei 'rupte în "mână, uitându-se însă fără mânie la dinsa, și ridicând apoi ochii spre cer. Pe vorniceasă o trecă un fior la această: ve- dere și apucă mâna lui bărbat-su; vornicul își ascunse atunci fața în plapuma cei. a - Curând însă vorniceasa își veni -iar în putere. De când se deșteptase și și noaptea trecută în- - treagă, nu-i umblase prin cap de cât aproape nu-
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mai gândul acesta: ce să spună ea acestei. ne- norocite, când o vedea-o! Sa „O rugă să se așeze pe Scaun și atunci fie-care, luându-și copiii în brațe, căută în tăcere locul: cel: „mai apropiat. e ă 

63, 

„piu Cuvintele unei femei ce se duce, 

Atunci vorniceasa incepu: : | 
„ «Dumnezeu să vă binecuvinteze,. oameni buni; săracilor, cure ați fost atât de “apăsați :și de nă- păstuiți de noil Dumnezeu să vă răsplăteescă din: mila. lui, că: tot aţi mai. îndurat de mine și ați: venit: să mă 'vedeți acuma, când am eu nevoie. de voi! Nu m'am învrednicit, de bunătatea asta, cu purtarea ce am avut-o către voi! Când vă gă- seați în. nevoie și în: lipsă își: veneaţi la. mine, cu n aveâm “inimă pentru jalea :voastră.. Foamea: și sărăcia: ce vi'se citeă: în Privire,: eu o.:socoteam: întru nimica :și nu vedeam decât banul.din mâna voastră. Picătura din. pahar; ce vi se . cuveneă vouă, eu o păstram pentru mine; măsura, în care eră făina. voastră, eu nu o goleam de tot; de la laptele ce-l cumpăraţi pentru copiii voștri, eu luam smântâna; la pâne și la unt, la vin și la carne niciodată nu v'am. dat măsură dreaptă și vam silit să cumpăraţi de la mine mai Scump ceea ce „ați fi putut luă din altă.parte: mai ieftin, Din pricina păcatelor casei. noastre ați ajuns în nenorocire, voi toți câți sânteți de față și sute alții care nu sânt aici. Din pricina. păcatelor noas- tre au furat copiii din sat: pe părinții lor, slugile pe stăpânii lor, femeile pe bărbaţii lor, şi au adus furăturile în casa noastră. De aceea am ajuns noi
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acum. mai de plâns de cât toți. Atâţia dintre 
voi au avut de suferit. pedeapsă pentru, furt, și 
furaseră pentru noi; atâția. au avut de suferit 
blestemul neascultării copiilor. lor, care se fâcu- 
seră neascultători din pricina noastră; mulți au 
ajuns la desnădejde, fiindcă au fost ademeniţi 
spre rele în casa noastră. Atâţia feciori şi-au 
luat lumea'n cap, fiindcă noi îi afundasem în ti- 
căloșii, și atâtea fete mari au ajuns nenorocite, 
fiindcă li s'au fost întins curse în. casa noastră! 

Și mai sânt multe încă... “nu le pot spune... 
nu mai;pot schimbă -ce:s'a făcut... Nu: pot să 
zic de cât atât: luaţi pildă și rămâneți fiecare, 'pen-. 
tru Dumnezeu, cât puteţi, la -casa sa Și la ai săi! 
Feriți-vă,;: pentru : Dumnezeu, . de-a pururea, de 
a cumpără de la: ori-cine, fie: și: pentru o pară; 
cevă ce nu puteţi plăti pe.față.. . 

“„Aci se opri puţin; apoi urmă: «Nu “mai. pot: 
zice :de cât: In numele lui Dumnezeu iertați-mă,. 
iertați pe bărbatu-mieu! Acum nu 'mâi sânt alta, 
fără. numai: o biată păcătoasă, care-și așteaptă 
sfârșitul și. vă rog, creştinii lui Dumnezeu, să zi- 
ceți „fie-care . din inimă .câte un «Tatăl nostru». 
pentru mine. .. . E i 
„In vorbele acestea se. intoarse cu. faţa la pe- 
rete. și leșină. . | Ra 

64, 

„Aici cu adevărat este o casă a lui Dumnezeu şi o: . 
„poartă a raiului, 

- Și eu mă găseam -acolo între oameni, dar nu 
sânt în,stare- a vă spune -și a vă arătă ce am 
simţit toți, când..am. văzut-o. leşinând. în fâța 
noastră. .



443 
  

Duh al Domnului: Dumnezeului nostru, - care: 
sufli ca vântul şi arzi ca focul spre a călăuzi i- 
nimile oamenilor, tu ai binecuvântat și ai sfințit 
cuvintele murindei, ai făcut ca ceata asta a să= 

-racilor, care ieri încă o blestemau și cereau răz- 
bunare asuprăţi, acum. să plângă pentru dinsa 
ca pentru o ființă scumpă, și să caute iubirea ei: 
ca pe iubirea unei: surori, şi să dorească: bine- cuvântarea ei ca pe binecuvântarea unei mame! 
Duh al Domnului Dumnezeului nostru, care bine- 
cuvintezi cuvinte omenești, de ajung ca și cuvinte 
dumnezeești, coboară-te de-a pururi asupra cuvin-= 
telor acestei murinde, ca lumina lor să nu se stingă 
și puterea lor.să nu piară, atâta timp cât.vor fi pe 
pământ bogați cari năpăstuesc și săraci cari suferă t 
Sufletul mieu să înnalțe pe Domnul și rostul miew 
să laude numele lui! Căci el a arătat îndurare.mu- 

„rindei, el-i-a iertat păcatele și așters nelegiuirile 
ei. Cei sărăciți de dinsa se roagă acum pentru 
ea la Dumnezeu: și. cei năpăstuiți de dinsa varsă. 
acum lacrămi pentru ea; chiar şi copiii din braţe 
se roagă cu lacrămi la Dumnezeu pentru ea. Laudă, 
suflete al mieu pe Domnul și înnalță numele săut 
Săracii se: sculară toți în: picioare,.toți într'un 

glas îi arătară iertare și. iubire, iar preotul înge- 
“nuchi€ în mijlocul .lor și se rugă la Dumnezeu în 
tăcere, ca binecuvântarea .acestui ceas să .nu'se 
stingă in inimele „săracilor, până la sfârșitul pe= 
trecerii lor-pe această lume. E 

Când .se. ridică, Ghertruda -șopti părintelui că 
vorniceasa ar aveă acum nevoie de liniște; preotul 

„spuse oamenilor și plecară toți în tăcere, unul câte 
unul. . | PE a 

„ Preotul. găsi. pe Treufaug în cămară așă de în- 
duioșat, în' cât, de bună voia lui, spuse preotu- 
lui că de-aci'ncolo să-l bată Dumnezeu, de-o mai



  

-dă cuivă doftorii de-ale lui; apoi rugă pe preot să :spună vornicesei din partea lui c'o roagă să-l ierte; preotul, ca să se încredințeze pe deplin -de el, îl rugă să vie mâne .la prânz pe la.dînsul. 

65. : 

"Dacă dreptatea voastră, nu. va trece cu mult peste ârep- tatea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intră întru a împărăţia cerurilor, O. 
"In: drumul spre. casă : văduva . lui Hoorlacher trecu prin fața casei lui Renold; el stă” adâncit în gânduri înnaintea casei: ziua de ieri îl. apăsă încă, Pe 'dinaintea ochilor minții îi plutea întreaga lui viață și puţinul bine ce făcuse în curgerea. ei, tocmai în clipa:când femeea asta treceă. prin faţa casei lui cu cei trei copii ai ei! și-i: 'dete «bună- ziua», EI știeă că vine de la vorniceasa și-o. în- trebă:. «Ai fost: în stare va.să zică să te duci la ea, de și te-a nenorocit și pe tine și copiii tăi 2» «Să mă fi -adus în nenorocire și: mai mare, și tot mulțumesc lui Dumnezeu acum, că am tost la ea», răspunse femeea. Dee » Renold se uită nedumerit la ca și-i zise: «Te-ai ales cu mult de pe urma dusului ăsta,-de bună seamă !» — Îi scăpă' vorba asta necugetată, fiind înduioșat de sărăcia. în care-o :vedeă. Și nu tre- bue să 'i-o luăm în nume de rău: copiii ei erau pe jumătate goi. SE Ea „Femeca însă îi răspunse: «Renold, acum am Văzut: și- eu un lucru: când ești vesel şi liniștit în sufletul tău,. asta face mai: mult de :cât dacă "ai fi sătul». N ce - Renold'se rușină şi zise: «Ei, atunci slavă Dom- nului, dacă te-ai ales cu un bine de la cab. “lar femeea: «Renold, noi săracii s'0 fi nedrep-
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tățit pe ea. şi s'o fi adus în sărăcie, iar nu ea. pe noi, şi. tot n'am fi-putut:stă cu inima mai tristă ca acum la patul ei». e 
«Tare mă prinde mirarea!», zise Renold; apoi puse pe femee să-i povestească și: lui ce-a spus. Yorniceasa și ce s'a mai întâmplat acolo. Când. femeea isprăvi şi se gâteă să pornească mai de- parte, el o opri cu vorbele acestea: «Mai adastă. o :clipă, mi se pare că mai avem să-ți spunem o. vorbă». Intră apoi în casă și zise către nevastă-sa:. „ «Ascultă, nevastă, mi-am pus în gând s'o ajut pe. văduva lui Hoorlacher să-și câştige casa la loc». «Atunci scoate patru ori cinci suțe de zloți din. pungă, dacă ţi-ai pus asta în gând»; zise femeea. Renold - răspunse: «Ştiu prea bine că cu atâta. e -datoare». a i Vevasta. Şi tot vrei? 

Renola. Da. Sa 
/Vevasta. Asta ar fi o pomană, din care să faci. o sută, nu una. | a. 
Renold. Mă trage acum inima ia asta, ca nici-.: odată. aa Ia 
Nevasta. Eu n'aş putea. să zic că-mi place ce faci, - a e Renold. Nevastă, adesea mi-am îngreunat sufle- tul în casa vornicului și am stat la masă Și am băut cu ei, când n'ar fi trebuit să stau; și am . tăcut, când -aș fi. fost dator să vorbesc; acum aș - vreă și eu să arăt, cum cuget asupra lucrurilor - acestora. Știi prea bine, că să fie vorba de 4000 . de zloți, nu de 400, şi tot aș putea-o face».. Nevasta. Dacă crezi tu cu cale, .atunci fă, cu. : Dumnezeu, tot ce vrei și tot ce socotești -tu că e... bine. - 

SI «Mă bucură, că nu ești împotriva lucrului aces-.. tuia; nici nu l-aș fi făcut bucuros impotriva vo--
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inței tale», grăi atunci Renold, strângând mâna 
soției. sale; apoi ieşi iar afară și spuse văduvei, 
ce gând are el pentru dinsa, E 
“Când femeea începu a-i mulțumi tare și plân- 

gând de bucurie, el îi zise: «Lie-ţi rușine de oa- 
meni, să plângi așă în uliţă» şi fugi repede în 
casă; femeea insă veni după el cu copiii şi nu 
mai încetă de a-i mulțumi. Aa 

«La ce folosește să mai faci atâta vorbă? Am 
auzit o dată. Du-te acum acasă, cu Dumnezeu, 
și mulțumește lui Dumnezeu și vezi-ți de gospo- 
-dărie și fă economie, cât poți», zise Renold; iar 
“nevastă-sa se duse de le-aduse încă, ei ŞI copi- 
ilor, pâne şi pere uscate și le dete și o oală cu 
lapte s'o iă acasă; căci și pe ea o bucură acum 
binefacerea lui bărbat-su, după ce trecuse peste 
'simțirea de la'nceput. 

Când 'auzi vorniceasa de fapta asta, în ceasu- 
zile ei cele de pe urmă, zise că asta e singura 
bucurie ce o duce cu sine în mormânt. Asta fu 
-cea din urmă vorbă cu înțeles ce mai puti rosti. 
Cu o jumătate de ceas mai nainte zisese încă Și 
zastea: «Mă bucur, că o să fiu în curând lângă 
copilul mieu. Cât a trâit el, tot .ne mai rugam 

“la Dumnezeu şi tot ne mai sfieam când și când 
-de a face rău; dar după ce-a murit el, n'am mai 
-avut nici o teamă de nimic și de nimeni, nici în 
cer, nici pe pământ». Incolo, fu liniștită și se stinse 
“încet, ca o lumânare. , 

“Ghertruda o .scăldă şi o îmbrăcă, iar când 
“începură -a trage clopotul de mort, mai tot sa- 
“tul o plânse. La un sfert de oră după ce-și dă- 
“duse ea sfârștul, bărbat-su se intoarse în închi- 
:soare. A 

 



66. 

Rugăciune de seară, 

Când senveleşie ceru întunerec 
„ȘI tot pământul tace obosil, Ma | 
Când e stipân pe gând Şi înimi Somnul — * 
Pricepein, Doamne, cai 'orânduit 
Co muritorii toți să îa aminte 
In linişte, că ochiul lor creat e. 
Să vadă numai cele de aproape 
Iar nu să cerce laine depărtate. . 
Ne apără, Puternice, de. diavol, 
Când vine către noi! Sub Sculu-ți îa-e, 
Când landoieli nempiuge şi la vrajbă 
Și ne afăță cu păreri dușmane. 
Căci el în ori-ce clipă stă la pândă 
Să lurbure d sufletelor pace, 
Pe care o urăște cu iurbare, 

„Căci ui numai pierzarea noastră-i place. 
Ne apără, Puternice, de «diavol, 

„Când vine către noi!" Sub Scutu-ți: ia-ue, 
Când landoieli nempiuge şi la vrajbă. 

„Și ne ațâță cu păreri dușmane. 

Auzind preotul că Iacob Frederic Hartknopf 
"e umilit acum și că îl iau toți în batjocură, se 
duse la el chiar în seara aceea. Bietul creștin 
“nici cu gândul nu gândea, că omul poate trage 
“cel mai mare folos din ori-ce nenorocire ce dă 
«peste el, dacă are tăria de suflet. de a cercetă 
cu ce e vinovat el însuși la acea nenorocire. El 

“nu ştieă de cât să se facă foc, că e luat în râs 
„de toată lumea și "nu-i veneă de loc în gând, că batjocura aceasta i-au adus-o prostiile și ticălo- „“şiile sale. | De | 
 Aşă e însă croit omul pretutindeni: socotește 

“că el poate. fi. prea bine douăzeci, treizeci său 
patruzeci de ani un' netot ori un pehlivan, dar 
“nu-i iartă altuia nici măcar să deschidă gura des-
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pre asta, când ese o dată lucrul la iveală. In zadar însă sânt toate. Lumea râde de netoții care cad și de pehlivanii care o pat; mai sânt însă și altfel de oameni, care nu râd, ci au milă. Preotul nos- tru eră dintre aceștia din urmă; Hartknopf, ce-i - drept, nu aveă.credința asta şi socoteă că a ve- nit numai ca să-l ia în bătaie de joc; preotul însă fu așă de bun cu el, în cât Hartknopf își cunosci îndată greșala. a 
O vorbă de seamă ce i-o spuse preotul fu ur- mătoarea: <Hartknopf, aș vrea să-ți arăt, cum. „poate trăi -omul în lume fără mâhnire». | <ȘI eu aș vreă foarte mult să știu una ca asta», răspunse Hartknopf. - a «Să te ţii totdeauna .de calea cea dreaptă», zise preotul. a 
«Dar care este calea cea dreptă ?», întrebă ve- ghietorul legii... Pa «Ce. aţi voi să vă facă vouă oamenii, aceea faceţi și voi lor», răspunse preotul. 
Hartknopf încercă să scape pe de lături, zi-. când ba una, ba alta. Preotul însă nu-l slăbi și-i spuse curat, că tocmai de acolo vine nenoroci- rea lui,-că n'a umblat pe drumul acesta drept Și în nici o privință n'a fost milos și bun la i- nimă cu semenii săi; multe îi mai spuse părin-. tele. despre faptele lui și între altele și acestea: «Hartknopf,. tu ai fost unul “dintre oamenii ăia care-s amețiți de părerile lor și totdeauna ai uitat că toți sântem orbi pe Pământ și că de aceea n'ar trebui să ne certăm şi să ne aprindem nici- odată pentru nici o-părere. Și chiar păgânește te-ai purtat tu, ținând atâta la” părerile tale, ca și când ele ar fi fost Dumnezeu însuși, nu alt- cevă. Tu -ai crezut, că cine nu gândește -la fel cu tine, nu mai e iubit de Dumnezeu, și ai fă-
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Cut din învățătura cea bună a credinței celei [i- niștite şi evlavioase în Dumnezeu O învățătură de sfadă, în cât creștinii citeau și aveau în gură cuvân- tul Domnului și evanghelia, cum au oamenii cârco- tași mereu la îndemână condica de legi, ca să-și amărască viața unii altora .și să li se ridice sân- „gele la cap. Și unde-ai ajuns cu viâța asta a ta? Ai ajuns calic, și de-ai fi avut copii, n'ai fi fost în stare să-i creşti cinstit şi cu frica lui Dumne- zeu. Şi să-ți spun verde: dacă nu te schimbi și nu te faci mai harnic, atunci să ştii că o s'ajungi să cerșești;. căci eu știu bine, cum stai, știu că eşti dator vândut în toate: părţile.» 
Să nu fi pomenit părintele despre datorii, în- gâmfarea nu l-ar fi lăsat pe Hartknopf să măr- turisească adevărul; așă însă se sperie atât de. mult, în cât mărturisi că așă este: da, e ade- vărat, și ar dori din suflet să..fie altfel. Se plânse de magistrul Heiligerzahn, că el l-a deprins, acum 20 de ani, să stea tot cu nasu'n cărți. 
«Știeă oare magistrul -Heiligerzahn, că tu erai „doar un ţesător de ciorapi ?», adăogă preotul, 
«Da», răspunse Hartknopf. Preotul zise atunci: «N'a făcut bine. Trebue să lăsăm pe fiecare la meseria lui; nu face bine omul să se afunde în lucruri prea depărtate de cele ce a învățat în ti- nerețea sa, de cele prin care trebue să-și câștige pânea. Ia-te, de pildă, pe tine acum. Să fi rămas tu un țesător harnic şi cum se cade şi să-ți fi fost gândul totdeauna cu tot dinadinsul la răz- boiul şi -la bumbacul tău, n'ai fi fost oare cu mult. mai cinstit, cu mult mai avut, cu mult mai mulțumit și cu mult mai sănătos la trup și la suflet, de cât te găseşti acum, cu toate fleacurile alea din cărţi, ce ți le-ai vârit în cap?» : 

- Şi mai adăogă încă: <Hartknopf, ascultă vorba 
Leonard şi Ghertruda. 

29.
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mea: Cine nu ştie și nici nu vrea să știe ceea ce e 
prea înnalt pentru dinsul, aceluia îi e foarte bine. 
Ne cântăm apoi toți, liniștit, cântecul ce ni l-a spus 
credința și ne ducem veseli la mormânt — Și toc- 
mai cel care ştie mai mult de cât toți, acela ştie 
bine că nu ştie mai nimic!» 

Hartknopf pricepi atunci cuvintele preotului Și 
zise el însuși în cele de pe urmă, că se căește acum 
din toată inima că n'a rămas la meșteșugul lui și 
s'a amestecat în lucruri ce nu erau de mintea lui — 
și încă multe vorbe de acestea, despre care acum 
două zile n'ar fi bănuit nimeni, că vor ieși din 
gura unui om ca dinsul, care își vârise în cap; că 
știe mai mult de cât șapte popi la un loc. 

67. 

Și cu Treufaug se poartă înțelepțește, 

Bietul părintele nu mai puteă prididi acum să 
bată fierul până e cald: să se folosească în toate 
părțile de starea aceasta a lucrurilor așă de priel- 
nică, spre a scoate la lumină adevăruri care rămă- 
seseră ascunse vreme îndelungată. 

A doua zi veni la dinsul Treufaug, la masă, 
după cum le fusese vorba. Și lui îi mergeă acum 
tot ca lui Hartknopf: nu-l mai băgă nimeni în 
seamă, ba incă unii îl luau și peste picior. Până 
acum el fusese deprins toată viața să aibă odaia 
plină de lume, să vină la el oameni măcar nu- 
mai spre a sta de vorbă cu dinsul, dacă nu cu 
treburi — și acum nu mai da nimeni pe la el! 
Preotul puse pe masă din cel mai bun vin ce 
avea în pimniţă, și Treufaug se simți atât de 
îndatorat, de nu știeă ce să mai facă. Făgădui 
preotului, cu tot dinadinsul, că n'o să mai deă
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nici o doftorie și o să încredințeze toate leacu- 
rile lui învățatului doctor Miiller, pe care-l ştieă 
că e om de ispravă și priceput, — numai să-și 
întoarcă boierul iarăşi inima spre dinsul și să aibă 
voie a se duce iar la castel, ca în vremea boie- 
rului ălui bătrân, și să nu mai fie slobozi oamenii 
să se poarte cu el ca acum, 

Preotul începi a-l descoase despre toate, Treu- 
faug mărturisi, că n'a fost niciodată sigur de dof- 
toriile lui. Despre strigoi și despre lecuirea boa- 
lelor prin farmece spuse că, la început, a crezut 
în ele, ca în «Tatăl-nostru»; pe urmă, ce-i drept, 
începuse el a băgă de seamă, că nu prea e ade- 
vărat tot ce scrieă la cartea lui bunicu-su ; dar 
n'a'avut încotro și a dus-o înnainte, cum apucase, 
fiindcă n'ar mai fi câştigat nici o lescae de la ni- 
meni, dacă n'ar mai fi crezut oamenii că el are 
putere împrotiva duhurilor rele; şi așă, încetul cu 
încetul, ajunsese a se deprinde cu toate scama- 
toriile acestea ca cu o meserie, în cât le săvârșeă 
totdeauna, fără a se mai gândi vreodată dacă fo- 
losesc ori nu la cevă; că așă sânt făcuţi oamenii: 
fac lucruri nefolositoare odată cu cele folositoare, 
după cum, de pildă, măturătorii de coșuri cred 
că treaba lor n'ar fi isprăvită, dacă n'ar flueră 
un cântec de pe acoperiș. Povesti apoi preotu- 
lui o mulțime de istorii despre păcălelile ce tră- 
geă el oamenilor, care, ca niște proşti, luau drept 
marfă bună tot ce le da el. Odată a fost dat el 
unui copil cevă ca să verse, și a spus apoi că 
copilul a dat afară o bucăţică de cărămidă, pe 
care el o aruncase în găleată. Tatăl și mama 
copilului și cine mai eră pe-acolea ziseră, că bu- 
cata e prea mare și că nu le virie-a crede, că a 
putut trece prin gâtul copilului. <Un lucru ca ăsta 
este aproape peste putință», au: fost zis ei către
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dinsul; el însă le-a fost răspuns: «Ce proști sân- teţi, să nu credeţi ce vă Spun eu şi să spuneți vorbe de-astea! Gândiţi-vă numai, cât de mic e copilul, când vine pe lume!> In clipă crezură oamenii ia- răși spusele lui, ba încă ziseră ei înșiși, că dia- volului toate îi sânt cu putință și că bucata de cărămidă trebue să fi fost în băiat, de vreme ce e în oala în care a vărsat el, 

68. 

Dovadă, că camenii ajung aceea ce faci din ei, 

În aceste câteva zile, atât de mult se schim- baseră lucrurile în sat, în cât mai să nu mai'cu- noști lumea. Cu deosebire vrea acum fiecine să fie bine cu preotul; femeile mai ales se întreceau care de care să-i arate mai multă supunere. Când ireceă prin fața casei lor, numai ce începeau a strigă tare din casă, la copii: «Nu vezi pe părin- tele? Du-te fuga, de-i sărută mâna!» — Bărbaţii erau mai tăcuți, dar și ei se arătau prietenoși; aproape toţi însă se rușinau, unul de una, altul de alta. Unul aruncă vina pe cutare, altul pe cu- tare, toți însă mărturiseau, că n'au avut dreptate și că dreptatea a fost de partea boierului. Toţi se luau acum cu binișorul pe lângă zidar și pe lângă nevastă-sa și nimeni nu mai luă acum în seamă pe Hartknopf, pe Kriecher și chiar pe al de paracliserul. Ba și Lips trebui să plătească isprava lui. «Hiini, Hiini, rău ai nemerit-o!», îi strigau toți din toate părțile. Strângătorul de găini găscă acum ori-câte pasări și ouă ar fi voit, "şi chiar și Kalberlederoae a tânără, care, nu mai departe de cât alaltăieri, eră îngrijată de mântu- irea sufletului ei, dacă l-o lăsă să intre în curte,
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îi strigă acum din: ușă, cu surisul pe buze, că are trei perechi de porumbiei tineri, de toată fru- | musețea. 
Din toate acestea eră văzut lucru, că Arner, . ca. să zic așă, ridicase norodul mai aproape de sine și putuse face, ca mai toți să poarte grijă mai puțin de treburile altora și mai mult de ale lor. 

69. 

E mai bun lucru să ajungi la o îndreptare a oamenilor, de cât să le spui multe adevăruri. : 

Și acum, se apropie ziua, în care preotul aveâ să înfățișeze. iarăși pe vornic obștei și să ție pre- dică asupră-i. La. mulți le bătea inima, când se gândeau la predica asta; se temeau, că preotul o să dea atunci pe față încă multe: lucruri nceșite încă la lumină şi o să-i facă de râsul lumii. Boierul însu-și, în dimineața, dinaintea. predicei, întrebă pe părintele, dacă n'are cumvă de gând să aducă vorba și despre credința în strigoi. 
Preotul răspunse: «Asta ar însemnă acum să aprindem din nou un foc ce de-abiă-l stinserăm.». «Cum aşă?» — întrebă iarăși boierul. ” Preotul. Omul e din firea lui mândru; de a- ceea, când trebue să se întoarcă de la o greşală, nu vrea să pară că s'a izbit de ea şi că'a fost silit de alții. să o părăsească. 
Boierul. Asta, adevărat, aşă e, 
Preotul. Şi poate asta e lucrul cel mai de că- petenie, .ce trebue să-l. aibă mereu în vedere un preot. Pe un om, pe care l-ai adus la aflarea a- “devărului, trebue să-] cruți ca pe o femee însăr= cinată: poate să nască ori un copil viu, ori unul mort, după cum știi să te porți cu el.
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Boierul. Dragă părinte, adevărul ce-mi spuseși 
e tot așă de însemnat pentru cei de treapta mea ca 
și pentru cei din cinul preoţesc sau învățătoresc. A- 

„ceastă cruțare a omului pe care vrei să-l luminezi, 
să-l înveți și să-l călăuzești, e pururea temelia a tot 
ce vrei să izbândești cu oamenii. 

Aceste vorbe le schimbau ei între dinșii la fe- 
reastra caselor preoțești, pe când norodul din Bon- 
nal se duceă spre biserică. Văzură și pe Treufaug; 
înnaintea lui mergeau bărbați, femei și copii, în 
urma lui de asemenea, dar în rând cu el nimeni. 

«Mi-e milă de el, ticălosul!», zise preotul. 
«Mie nu», zise boierul. 
Preotul. Când văd pe cinevă aşă de umilit, 

îmi vine totdeauna în minte învățătura aceea, că 
nu trebue asvârlit lucrul de care te mai poți sluji, 
nici stins opaițul care tot mai pâlpâe. 

Povesti apoi boierului, ce a fost la mijloc între 
ei. Boierului îi veni a râde și mulțumi prietenește 
la salutul lui Treufaug, care se plecă până la pă- 
mânt în fața boierului; însă cei dinaintea ca şi 
cei din urma lui zâmbiră a râde de «bună-ziua» 
boierului și de plecăciunea vraciului. 

Curând după acestea preotul porni cu boierul 
la biserică și țină acolo cuvânt.. 

| 70, 
Predica preotului din Bonnal, în ziua când aveă să 

înfățișeze obștei. sale po vornicul Hummel. *) 

Oameni Buni, 

"Omul acesta nenorocit, „care stă azi în fața 
voastră, s'a născut la anul 1729, şi la. 28. Iulie 

  

„.%). Potrivit hotăririi lui Arner (vezi $ 89 din partea 1, în deosebi 
pagina 252), vornicul, la două săptămâni după primirea osândei ce-i fusese dată, avcă să fie înfățișat de preot, în biscrică, obștei
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același an a fost botezat în biserica aceasta. şi 
în această cristelniță. E | 

Nași i-au fost un jurat Kienholz şi o femee din nea- 
mul Eichenberger. EI însă nu-și aduce a minte să fi 
auzit vreodată de la vreunul din amândoi măcar o 
vorbă de învățătură creștinească, ori vreo povaţă 
sau vre un îndemn la vreo faptă bună sau folosi- 
toare; ba din potrivă, când se ducea pe la nașu-său, 
îl puneă să-i povestească toate păcălelile și toate 
nebuniile, ce făceau copiii la pădure şi la câmp. 

Părinții săi, Christof Hummel și Margareta Kien- 
holz, erau niște oameni cum nu se poate mai ne- 
păsători și mai fără judecată, şi cu privire la ei 
înși-și, și cu privire la acest singur copil ce aveau. 

Tată-su, fiind el însu-și om leneș din fire, nu-l 
ținea de scurt, să-l pună la treabă; fiind însu-și 
nepriceput în meseria lui şi în trebile gospodă- 
riei, n'aveă cum să deă copilului ceea ce-i lipsea 
sie-și. Cum eră să facă din el un copil chibzuit 
la judecată și cu luare a minte, când el însu-și 
eră om ușuratec și fără nici o chibzuinţă? Iar cu 
mamă-sa tot aşă sta lucrul: îi lipseau multe, Şi 
înlăuntrul sufletului și la arătare. Erâ O femee așă 
de neîngrijită, în cât stârneă râsul lumii ori-unde 
se duceă, chiar și la biserică. Ce eră însă la ea 
și mai rău de cât basmaua strâmbă pe cap și 
hainele murdare, eră fodolia și inima ei cea pismă- 

  

din satul lui, fiind faţă şi boierul: după pedeapsa din partea ju- decătorului lumesc urmă acum canonul sau ispăşirea bisericească, In țările nemţeşti s'a păstrat până târziu acest obiceiu, precum se vede şi de aici. Pocăinţa aceasta în biserică, în fața obștii, se făcea în felurite chipuri: în unele ținuturi, cel osândit la această ispășire trebucă, după predica preotului, să vină în dreptul alta- rului, să îngenuche şi să mărturisească cu glas tare vina şi po- căinţa lui; întralte părți trebucă să şadă mai multe Dumineci de-a rândul în fața altarului pe un anume «scaun al păcătoşilor»; în Elveţia trebucă să asculte în picioare, de subt amvon, predica privitoare la el. Precum se vede de aici, obiceiul acesta se păstră în Elveţia încă și pe vremea tincreţii lui Pestalozzi, cel puţin la sate.
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tăreță. De câte ori auzea că se vorbește de bine de cinevă, numai ce'ntorceă capul în altă parte, ori se făceă că se uită pe fereastră. Chiar când nu vedeă de cât bine de la cinevă, tot cârteă împrotiva aceluia și eră în stare să grăească de rău înaintea copilului ei ceasuri întregi pe cei din ale căror bunătăți se înfruptă. Când o căutai, se plângeă că ea nare noroc și că lumea n'o ajută, cât ar trebui, | 
Astfel, prin pilda tatălui, se strecură în sufle- tul copilului trândăvie, uşurinţă și destrăbălare, iar cusururile mame-si îl făcură să fie mândru, nerecunoscător și fără iubire de aproapele. Nici nu împlinise cinci ani, și se şi deprinsese a vorbi de sus cu lumea și a privi pe om cu atâta o- brăznicie, în cât un tată și O mamă cum trebue : s'ar cruci, când ar vedea pe copilul lor luându-și așă de mult nasul la purtare la o vârstă ca asta. Eră în stare să se îndărăptneze şi să nu scoată O vorbă, ceasuri întregi, dacă nu i se făceă îndată toate voile; și să-i fi fost drag ori-cât, se purtă cu tine ca și când te-ar fi urit de când lumea, dacă așă îi abăteă lui, Îţi răspundea și spunea vorbe, care nu se cuvin să iasă din gura unui copil, între oameni cum se cade. Nepricepuţii de părinți făceau haz de răspunsurile lui obraznice, le luau drept semn de deșteptăciune și nu se gândeau, că 'obrăznicia și nerușinarea iau omului mintea, tocmai în minutul când ar aveă mai multă nevoie de ea. Nu-l țineau de rău niciodată, ci-l lăsau să s'amestece!'n vorbă, ori-când și despre ori-ce, și, cu cât eră mai pripit la judecată și mai leneș la treabă, cu atât eră mai îndrăsneț la vorbă. De copil chiar, se arătă iute la fire. In loc de a-l potoli și a-l îmblânzi, când se aprindeă, ei, cu purtarea lor, mai rău l-au întețit şi i-au dat
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apă la moară. De-abiă împlinise șapte ani, când au început să bage și ei de seamă, unde ajun- seseră cu el. Se încuibase într'însul lenea și ne- ascultarea, și ori-ce i-ai fi spus despre datoria de a ascultă, de a munci și de a fi cum se cade, îi intră pe o ureche şi-i eșeă pe ceailaltă. Au în- cercat și cu bătaia, dar n'au mai putut face din el om cum se cade; ba încă, par'că vâră șapte draci în el, vrând a-i scoate unul. Dragii miei, - aici trebue să mă opresc și să amintesc: părin- ților și mamelor din. poporul mieu datoria cea mare în creșterea copiilor. 
„ Indrumaţi pe copiii voştri spre calea cea bună, înnainte de a ști ei ce va să zică la dreapta.și ce va să zică la stânga. Și vă vor fi recunoscă- tori până la mormânt, dacă îi veţi fi crescut spre bine şi-i veți fi deprins cu jugul sărmanei noastre vieţi, înnainte chiar de a-şi puteă da ei seama, de ce e bine așă. 

EI, de câte ori mamă-sa ori tată-su voeau să-i arate cum e bine, le ziceă: «Da' nici voi nu fa- ceți așâ!», ori îi luă în râs: «Da, da, — negreșit,. negreșit — se'nțelege!», şi altele de-acestea. A- cest fel de răspunsuri le da, când îl dojeneau părintește. Învățătura eră pentru el o jucărie, așă de ager eră la minte; dar toată știința lui o avea numai spre fală și spre a-şi bate joc de alții, când știeau mai puțin de cât el, și n'aveă bucu- rie mai mare, de cât atunci când puteă face pe vreunul să spună vreo prostie. “Odată, la școală, întrebând părintele pe un băiat, «cine a fost cel ce moartea o a călcat», el îi suflă băiatului: «dracul». Părintele se :mâni€ grozav de un răspuns ca a- cesta și ocări strajnic pe bietul copil; întrebându-l apoi pe el, fu în stare, ștrengarul, să răspundă fără a clipi măcar: «Cel ce moartea a călcat e
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Domnul şi Mântuitorul nostru isus Christos.» — 
Bietului învățător, care eră un om bătrân, îi sco- 
teă sufletul cu vorbele și cu faptele lui. Bietul 
bătrân rămăsese cu o frică de foc nespusă, de când 
arsese odată casa unui vecin. Hummel acuma, de 
câte ori n'aveă poftă denvăţat, înfundă soba cu 
lucruri care miros urât, numai ca să sperie pe în- 
vățător și să poată alergă el în toate părțile prin 
casă, să vadă unde s'a aprins; ba încă, de multe 
ori își puneă singur iască aprinsă în buzunar și nu 
se uită că-și arde haina, — numai să-și facă el 
gustul de a băgă spaima în învăţător! 

Bătrânul, sărmanul, nu prea mai auzeă bine, și 
ștrengarul de băiat, la lecţie, ori vorbeă prea încet, 
de nu puteă pricepe bătrânul nici un cuvânt de 
la el, ori strigă așă de tare, de se opreă lumea 
în uliţă, să vadă ce sânt strigătele astea în școală, 
și asta necăjă și mai rău pe bietul învățător, In- 
tr'un rând nu-i adusese plata pentru școală două 
săptămâni, și, când l-a întrebat despre asta, i-a 
răspuns: «Dacă ai așă de mare zor, atunci dau 
fuga a casă chiar acum şi ţi-o aduc într'o roabă.» 

Când a ajuns în vârstă de treisprezece ani, a fugit 
de-a casă și s'a făcut văcar la o cireadă în munte *), 
Stăpânul lui se îngrijeă doar” să vadă, dacă i-a adus 
cireada în regulă de la păscut, în fie-care seară; 
încolo, nu-i luă seama, nici cât la una din vitele sale, 

Viâţa de văcar, cum e acuma, e grozav de 
stricată. Vin în munte mereu tot felul de haima- 
nale și de oameni fără căpătâiu, să se bage pă- 
zitori la vite, și fac cele mai mari ticăloşii. 

Hummel se găseă între asemenea tovarăși, ca 
rața pe baltă. Unde da de pomi roditori, îi scu- 
»*). In Elveţia, țară muntoasă, creşterea vitelor, în deosebi a vacilor de lapte, este una din îndeletnicirile de căpetenie ale ţă- ranilor. Brânza elveţiană se desface în toate țările: e «șfaițerul> [eschweizer IKăse>:- brânză elvețiană), destul de cunoscut şi la noi.
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tură înnainte de a se fi copt şi aruncă coșuri 
întregi de poame după vite, ori prin băltoace şi 
prin șanțuri. Unde vedeă cuiburi de pasări prin 
pomi și, în pădure, le strică, chinuiă fără milă 
pe bietele păsărăle, și le omoră apoi. De câte 
ori îi veneă bine, ridică stăvilarele “apelor din 
munte și le da drumul pe câmp, să înnece se- 
mănăturile. Unde vedea vite închise în ocoale, ' 
le da drumul în țarine, ca să facă stricăciune. 
Oamenilor care treceau pe drum le aruncă fel 
de fel de ocări. Unui biet băiețaș, care păzea și 
el vite în munte, vai de el ce-i făceă, ca să-i pă- 
zească și vitele lui, când aveă el poftă să stea 
tolănit la umbră şi să doarmă sau să se spân- 
zure prin copaci după pasări, ori să stea de joc 
cu văcarii mai mari și să coacă cartofi de furat. 
Și când bietul băiețaș nu vrea, îl ardea cu biciul 
pe spinare. 
"Să mai pomenesc despre toate ticăloșiile și 
mârșăviile ce se petreceau la păscut — mi-e ru- 
şine! Mai nainte vreme, altfel erau lucrurile! Bă- 
trânii noștri nu băgau argați oameni adunaţi de 
pe drumuri; pe ciobanii lor nu-i lăsau să umble 
așă în voia lor de la unii la alții, să-şi piardă 
vremea. Când aveau un om în casa lor, purtau 
grijă de traiul și de apucăturile lui, cu tot dina- 
dinsul. Pe copiii ce-i trimeteau cu vitele, îi făceau 
să stea pe lângă ele, dându-le câte cevă de lucru: 
Fetelor le dedeau să facă la ciorap, iar băicţii 
aveau să strângă vreascuri și' să le facă crosne, 
Pe vremea aceea viața .păzitorilor de vite erâ:o 
viață cum se cade. Erau oameni cu frica lui Dum- 
nezeu. Seara şi dimineața îi vedeai îngenunchind 
spre rugăciune, iar peste zi, când vitele se trăgeau 
pe subt copaci, se adunau și ei la umbră și. înce- 
peau a citi din Biblie. Chiar şi pe vremea: lui
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Hummel bătrânii păstrau încă. obiceiul de a luă la cercetare seara pe păzitorii lor de vite; fiindcă însă nu: mai făceă toată lumea lucrul ăsta, pu- ținii care mai stăruiau într'insul nu puteau isprăvi nimic. Lainicii care nu lucrau nimic prigoneau pe cei care se întorceau seara cu cevă lucrat. Le fugăreau vitele prin toate tihărăile, să nu le mai găsească, le rupeau canura de îndrugat, le stricau tot lucrul, în cât nici unul dintre copiii duși cu vitele la păscut nu mai vrea să mai ia cu sine cevă de lucrat; și așă a căzut în. părăsire și a- cest bun -obiceiu străvechiu. 
În iarna următoare îl dase 'tată-su întrun sat vecin, să înveţe torsul bumbacului; dar el a fu- git de-acolo și a venit iar a casă. Rău fusese el îngrijit și mai nainte acasă, la meșterul acela însă fusese și mai rău: a venit de-acolo plin de necurățenii și pornit și mai mult spre rele. Bieţii părinți își arătară bucuria de înturnarea lui a casă; el însă par'că-și băteă joc de slăbiciunea și de bunătatea lor: toată iarna a stat cu mânile'n sân, n'a muncit și el în casă nici măcar de o lescae, ba încă i-a făcut să-l îmbrace din nou, de sus până jos, de: unde-aveau, de unde n'aveau, în nădejdea că o să 'nceapă a se sili la treabă. n iarna aceea și în cea următoare urmă în- vățăturile pentru împărtășanie*) și, cu ușurința lui de-a învăță pe de rost, câștigă dragostea părin- telui, de și se ținea numai de drăcii, în odaea în care primeau învățătură, „Niciodată nu venea 

  

*). La protestanți şi la catolici, copiilor înnainte de întâia lor împărtăşire le dă preotul învățătură religioasă deosebită. (Vezi şi nota de la pagina 385). 
Şi la noi, înnainte vreme, când nu erau şcoale, mai ales pe la Sate, preotul strângeă copiii şi chiar pe flăcăii şi fetele de măritat şi-i învăță rugăciunile şi datoriile creştineşti. Cu prefacerea vre- milor şi a așezămintelor țării noastre, s'a pierdut și acest bun o- biceiu, ca multe altele,
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la ceasul de învățătură fără zaruri și fără cărți de joc. Toamna fură piersice și prune din gră- dina caselor preoțești și așeză apoi sâmburii de la ele la fereastra doamnei preotese, iar când dinsa eșă afară, să vadă cine a făcut una ca asta, nu 
vedeă pe nimeni. 

larna băgă bulgări de neauă în apă rece, îi lăsă apoi să îngheţe tun, şi svârleă cu ei în gă- inele și în' cățelul părintelui ; și nu eră pentru el bucurie mai mare, de cât când nemereă pe vre- unul, de-l cotonogeă. Tovarășii lui de învățătură îi ziceau că, de s'o purtă mereu tot astfel, pă- rintele o să-l oprească de la cuminecare; dar el le răspundeă, că, să aibă părintele şi șapte ochi, el tot își va face cheful. . 
n Săptămâna în care trebueă să meargă la cuminecare, fiind într'o zi în cârciumă, beat mort, și aflându-se acolo tocmai atunci nişte pețitori la oaste, se îndreptă spre dinșii, zicându-le în gura mare: «Să știți, că peste o săptămână mă puteți tocmi și pe mine la oaste». În dimineața sărbătorii sorocite pentru cuminecare încercă, gân- desc-că, de mai bine de zece ori, cum să ţină pălăria în mână ca să se vadă cordeaua, și cum să facă plecăciunea în faţa preotului. La intra- rea în biserică se .vorbi cu cei ce erau îmbră- cați în haine nouă, să treacă înnaintea celor- alți, iar el, ca cel mai mare dintre ei, :să pă- șească în fruntea tuturor, | „La vârsta aceasta Dumnezeu a dat omului multă putere și inimă veselă, şi de aceea bătrânii de pe-atunci lăsau tineretul să guste în. voie toate acele plăceri, care întăresc voia bună și tocmai printr'asta feresc pe om de desfrânări. Tinerii se vedeau unii cu alții și ziua și noaptea, pe la şezători; fetele însă se țineau laolaltă, și tot așă
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și băieţii; şi nedespărţirea asta a celor de ace- 
lași sex aduceă cu sine că și băieţii și fetele păs- 
trau nevinovăția lor mult mai adânc și mult mai 
îndelungat. Șezătorile nu erau petreceri pătimașe,; 
ca în veacul de acum. Și pe vremea aceea, ce-i 
drept, se întâlneau la șezători fete cu flăcăi ; tot- 
deauna însă se aflau de față și părinţi, rude, băr- 
baţi cum. se cade și femei cuvioase, care luau 
parte din toată inima la petrecerile lor; chiar când 
se'ntâmplă ca un flăcău, care eră ca şi logodit 
cu 0:fată, să'se ducă singur la draga. lui, până 
la nuntă ea nu-l primeă niciodată singură, ci 
găsea totdeauna acolo pe mama. fetei, ori vreo 
soră ori vreun frate de-al ei. In toate faptele lor 
se vedeă la flăcăii de atunci, că ştiu ce va să 
zică cinste de om, și te pomeneai adesea, că fac, 
numai așă, pentru plăcerea lor, fapte de acelea 
care dedeau pe față inima lor cea bună și în- 
dreptau asupră-le iubirea tinerilor și a bătrânilor 
și bunăvoința celor mai liniștiți și mai cucernici 
din sat. De pildă, eră un obiceiu din bătrâni, 
că, dacă o văduvă aveă fete mari, cărora ei aveau 
dorinţa să le aducă cinste, numai se puneau într'o 
noapte cu lună și-i secerau un lan de grâu; di- 
mineața apoi, când mama și cu fetele veneau la 
țarină, cu secerea'm mână, și găseau grâul sece- 
rat, flăcăii stau ascunși pe după garduri şi tră- 
geau cu urechea, să vadă pe cine-și dau ele cu 
bănuiala că le-a secerat holda. Şi să te ţii apoi 
la chiote de bucurie pe ei, când îi ghiceau! 
„De pe vremea lui Hummel încoace însă, flăcăii 

se țineau noaptea numai de răutăți, făceau tot 
felul de: pagube prin sat și stricau şi bucuriile 
nevinovate ale celor: ce țineau încă la vechile o- 
biceiuri. După ce apuneâ luna și secerătorii de 
noapte plecau spre casă cu inima plină de mul-
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țămire pentru fapta lor cea bună, procleții satu- 
„lui veneau în urma lor, răspândeau în toate păr- 
țile mănuchele de grâu al bietei văduve și în- 
cepeau a jucă peste ele și a scormoni pămân- 
tul, să fi crezut că a trecut pe-acolo o ceată de 
mistreți, nu altcevă! Dimineaţa, când flăcăii cei 
buni la inimă, veneau iarăși la țarină, să stea la 
pândă, își găseau munca lor de peste noapte pus- 
tiită, iar în urma lor soseă mama şi cu fetele, 
stăpânele holdei. La vederea celor întâmplate, 
secerătorii strângeau din pumni și băteau cu pi- 
cioarele în pământ, fetele îngălbeneau, iar văduva 
își rupea mânile, mai mult pentru păcatul ce-l fă- 
cuseră cei care batjocoreau astfel darul lui Dum- 
nezeu, de cât pentru paguba şi'ocara ce suferise 
dinsa. Tinărul Hummel sta ascuns în șanțul pă- 
durii boiereşti, privind la jalea femeii și aveâ încă 
îndrăsneala de a hohoti la auzul văitărilor ei cu- 
cernice. Patru ani de-a rândul făcu el isprava asta, 
şi, fiindcă în Bonnal îl pândeau să-l prindă asu- 
pra faptei, o săvârșeă acum prin satele vecine; 
toată lumea însă aveă prepus pe el, şi în anul 
din urmă eră să fie bătut până la moarte- de 
flăcăii din Hirzau. După ce noaptea făcuse isprava, 
se duse dimineața la ratoșul din satul lor, să beă 
acolo rachiu. Flăcăii, care aveau bănuială pe el, 
săriră furioși asupra lui; și, dacă nu l-ar fi scă- 
pat. din mânile lor niște oameni bătrâni ce se 
aflau acolo, l-ar fi omorit în bătaie. Oamenii care-l 
scăpaseră se duseră cu plângere împotriva lui la 
boier; nu putură însă aduce nici o dovadă. Bo- 
ierul atunci, ca să taie ori-ce prilej pentru aseme- . 
nea blestemiăţii, dete poruncă să fie opriți. flăcăii 
de-aci 'nnainte de a mai seceră la cinevă noap- 
tea. Mare durere pricinui porunca asta Și tinerilor 
şi bătrânilor! Când preotul citi porunca boierească,
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se ridică un murmur în biserică, cum mai mare 
n'ar fi putut fi, de ar fi citit că se pune un 
nou bir. Toţi începură a zice: «Nu e drept ca 
din pricina procletului aceluia să pierdem noi bu- 
curia asta din străbuni». Vătămanul Linderberger, 
bătrân albit de zile, întâlnind pe Hummel la poarta 
bisericii, îi zise, fiind de față multă lume: «Ar 
fi fost mai bine să fi poruncit boierul să te ducă pe tine la spânzurătoare, de cât să bage frica în 
toți flăcăii noștri, din pricina ta!» 
"În vremea asta luară sfârșit și vechile și cinsti- tele șezători din nopțile de iarnă. Tinerii cei fără 

rușine luară obiceiul de a intră noaptea la fete, 
de a spune fel de fel de necuviințe pe la fe- restrele caselor unde erau adunate la șezătoare fete, subt ochii părinților lor, și a le strică astfel bucuria acestor întâlniri obștești. Mare pagubă 
a fost asta pentru satul nostru! Nu poate fi insă altfel. Cum începe la un neam a crește răutatea, 
bucuriile i se împuținează și, odată cu bucuriile, 
fericirea lui! Ah, par'c'ar fi fost Scris, ca toate 
să-și dea mâna atunci spre a prăpădi de-a pu- rurea viața cea dragă, liniștită, cu minte și feri- cită a vremilor străbune! | 
“Torsul bumbacului, care fusese adus abiă de curând în meleagurile acestea și prinsese repede, a fost și el o pricină destul de însemnată la a- 

ceste schimbări. Innainte vreme, oamenii cei mai 
cu dare de mână de prin partea locului n'aveau bani; averea lor stă în belșugul ce-l aveau de pe 
pământurile lor, belşug în mâncare, în băutură, 
în. îmbrăcăminte şi în tot ce le mai eră de tre- buință. Se mulțămeau cu atâta, și pentru. trebu- ințele lor ştiau de prea puține lucruri care să 
coste parale. Cei care se ridicară însă de pe urma torsului bumbacului se văzură curând cu pungile
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pline de bani şi, fiind oameni Care mai nainte n avuseseră nici stare, nici pământuri, — prin ur- mare oameni care habar n'aveau ce va să zică gospodărie și chibzuinţă în socoteli — economia le eră lucru necunoscut: tot câștigul îl petreceau pentru gură, îl spânzurau pe straie, și aduseră astfel în sat sute de lucruri, de care nimeni de la noi nu știuse nimic mai nainte. Moda zahărului Şi a calelei se lăți pretutindeni, Oameni, care mai nainte n'aveau nici măcar o prăjină de loc și o bucată de pâne pentru a doua zi, purtau acuna fără nici o rușine benișuri stacojii și găitane de mătase la haine. Cei cu Pământuri nu se puteau măsură cu ei și n'aveau nici vreme să câștige bani cu. torsul, ca ei; nu voiau însă să se lase mai pre jos de acești bumbăcari îmbogăţiţi, care până mai ieri nu știeau cu ce vorbe să le mai mulțămească pentru o mână de morcovi ori un pumn de cartofi. Și așă multe dintre familiile cele mai vechi şi mai bune se ruinară, fiindcă se luară și ele după ușurința torcătorilor de bumbac, prinseră gust de cafea și. de zahăr, se îndato- rară la negustorii de postavuri din Savoia și nu se mai mulțămiră cu lucrurile de casă și cu roa- dele pământului lor; căci dintracestea ar fi a- vut de ajuns nu numai pentru ei și copiii lor, ci și pentru copiii copiilor lor, cum şi strămoșii lor de. o sută și mai bine de ani avuseseră de ajuns, şi fuseseră fericiți având numai acestea. Cel d'întâiu care a purtat în satul nostru be- nișel stacojiu și postav de Savoia a fost Hummel. Nu-i vorba, el nu se împodobise astfel după urma torsului bumbacului, căci nu lucră nimic; câșşti- gase însă banii aceștia, cu care se înnoise, de la torcători de. bumbac destrăbălați, la joc de cărți, Cum îi luă, îi „Și dete pe straie, trăgând nădejde 
Leonard şi Ghertruda, 

30, 
.
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să pună astfel mâna pe vre o fată “bogată (căci 
alergă după toate câte le știea prin satele vecine). 
Dar treaba nu merse așă de repede. Parâlele pe 
care le câștigase la cărţi și cu care se făleă pre- 
tutindeni se isprăviră curând, cu mult înnainte de 
a se vedeă logodit cu vreo fată. Afară de aceasta 
s'a aflat în scurtă vreme, că înșală la cărți, în 
cât nimeni nu mai vroia să se pună cu el la joc; 
și cum nu se deprinsese de mic a purtă grijă de 
îmbrăcămintea de pe el, în scurtă vreme hainele 
lui de fodolie, de la încălțăminte până la pălărie, 
ajunseră niște sdrențe, de par'că eră un cerșetor 
vagabond. Căci dase să-i facă un costum nou, 
aittel de cum eră portul pe la noi, Și știți că haine 
de acestea, de modă streină, când se'nvechesc, 
par mult mai urite și mai sdrențăroase de cât 
hainele de țară obicinuite. Grele vremuri au fost 
acelea pentru trufia lui! Căci în timpul cât îi mer- 
geă bine şi se puteă fodoli cu banii lui și cu 
straiele lui cele nouă, luă peste picior pe ori-cine 
nu eră așă de trufaș ca el în toate. Acum însă 
a venit și el la rând. Flăcăii şi fetele începură 
a-l luă în râs, văzându-l că și acum vine înnain- 
tea lor tot cu nasu'n sus și dă să prindă de braț 
când pe una, când pe alta, din cele care nu mai 
vroiau să ştie de el. Uneia din astea i-a purtat 
pică: până la mormânt, că i-a răspuns odată în 
fața unui cârd de fete și flăcăi, când vreă s'o 
apuce și pe ea de mână: «Ce mai cauţi tu în- 
tre noi? Du-te de te tocmeşte la oaste, că încolo 
nu eşti bun la nimic!» *) Multă vreme apoi, când 

  

*). Pe vremea aceea nu slujau în oâste taţi tinerii, ci se toc- meau în ca mai ales oamenii fără căpătâiu. Armata nu cră un “așezământ regulat, ca astăzi, să cinstească pe cine intră'n ca. Şi în ţara noastră tot aşă stau. lucrurile, de'pe vtemea Fanarioţilor in coace, până pe la jumătatea veacului al 19-lea Încă pe vremea Domnitorului Mihaiu Sturdza din Moldova se prindeau flăcăii la
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se legă de:vre o fată, își auzeă răspunsul acesta: -«Ce mai cauţi tu între noi? Du-te. de te tocmește - la oaste, că încolo nu eşti bun la nimic!» Și chiar nu i-ar mai fi rămas altceva de făcut, dacă nu s'ar fi întâmplat să prindă la Crăciunul din anul 1751 un puiu de căprioară viu, pe care l-a dus boierului la castel, ca dar de' anul nou pentru. boierii cei tineri. Prin împrejurarea asta a câștigat dragostea boierului și s'a pomenit lumea cu el, că iar are totdeauna parale'n pungă și haine de fodolie. 
- Cele ce vă spun acum, sânt spuse din porunca a nume a stăpânului nostru: dinsul nu vrei să fie trecute sub tăcere Și să rămână nepedepsite greşelile sale ori ale părinților și străbunilor săi, greșeli ce ar puteă ispiti la rău pe oamenii de sub stăpânirea sa și i-ar puteă face nenorociţi. Numai neorânduiala ce domneă atunci la castel a fost singura și adevărata pricină, că Hummel, cu totă viața lui ușurică, destrăbălată, trândavă, a putut totuși rămâne în ţară şi ajunge iar -om. cu pa- rale,.cu' avere și cu vază; numâi așă se pricepe, cum a rămas până -în vremea din urmă om cu „destulă stare, ca să-și poată păstră casa ȘI rOs- tul lui, cu toate. răutăţile şi nelegiuirile ce a să- vârșit şi pentru care trebue să fi risipit mulţi bani, Şi cu. toate nenorocirile 'ce au dat peste el. Nici n'apucase el bine. ase 'nfige la castel și Și începură a-i curge iarăși prieteni din toate păr- țile, iar de când cu puiul de căprioară de la anul “nou nu se' mai încumetă nimeni a-l luă în râs; căci la- o. săptămână după; aceea știeă tot satul, că el are drum la curtea. boierească în fiecare zi şi „capătă voie pentru: ori-ce ar vreă. a . 

e 

  

oaste cu arcanul. Vezi, de pildă, «Amintirile» “lui Ion Creangă "(«Opere complete», ediția a 2-a, București, «Minerva», 1906, pag. Si 9 A i
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Grămăticul boierului simți cu cine are a face 
și vrând să se slujască de el, legă repede pri- 
etenie la toartă cu dinsul. Ori-cine' avea acuma 
vre o treabă la castel, venea la el, — ziua, dacă 
aveă dreptate, noaptea, dacă n'o avea. Și nu mai 
eră acum lucru ascuns pentru nimeni, că poţi 
dobândi la curte ori-ce poftești, dacă dai parale 
lui Hummel. Mai scump de cât toți însă l-a plă- 
tit morarul din Grienbach, care i-a dat pe fie-sa 
în căsătorie, fiindcă prin mijlocirea lui avea vin 
şi bucate de la curte pe preț de nimica. Omul 
acesta şi-a nenorocit dar singur fata, din sgâr- 
cenie nemaipomenită; căci nenorocită a fost fe- 
mesa aceasta, din ceasul cununiei și până la moar- 
tea ei, întâmplată acum trei zile. | 

Acum e în pământ —-pulbere şi țărână! Lacri- 
mile voastre cer iertare pentru dînsa și inima 
mea e înduioșată de moartea ei. Odihnească-se 
în pace oasele ei și Cel ce învie din morți s'o 
chieme cândva la viața cea vecinică! Tată-su însă 
a dat-o ca jertfă a sgârceniei sale unui ticălos, 
care n'a iubit-o și a făcut-o nenorocită. 

Acest tată va găsi scrise de o parte suferin- 
țele vieţii ei, într'o zi când va prețui vinul și bu- 
catele: ce a luat în schimbul fie-si altfel de cât 
în acele zile de nebunie, când'a dat omului de 
care. avcă nevoie ca să înșele pe stăpânul său 
rând și loc ca să ademenească și pe fata lui. 
-am „văzut murind şi ducând cu sine în mor- 

mânt jalea pentru fapta aceasta a lui. Şi acum 
îmi plutește în minte chipul lui pe patul de moarte 
și nu pot să uit niciodată învățătura ce mi-a în- 
tipărit o în suflet moartea lui: când omul nu vreă 
să fie cinstit și cu frica lui Dumnezeu, pentru 
mulțumirea sa însu-și, trebue să se silească de 
a fi așă cel puţin de dragul copiilor 'săi,
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"Fiind acum 'om însurat, lui: Hummel îi veni pofta de a se făl și el cu pământuri; el însă nu eră plugar. Și cum eră să și fie, cu trândăvia, cu destrăbălarea şi cu neregula lui? Numai pen- tru fală vrea să aibă și el ogoare. De muncit, nu le munceă cum trebue și nici pe departe nu scoteă din ele atâta cât: vecinii, 
Cu negustoria de vite îi mergeă însă mai bine. Pe mulți i-a adus însă cu asta la sapă de lemn. Cei fără stare ajunseră datori la el în scurtă vreme, şi cine-i eră dator lui trebueă să-și facă darave- rile cu el, iar cui îi făcuse el vre-o treabă la cas- tel trebueă să-i vândă în schimb. o vacă sau să facă schimb cu el. De multe ori sileă pe bieții oameni să facă schimb cu el de câte trei patru ori pe an şi la fie-care dată vita eră mai proastă ca cea .din nainte.. 
Curând după însurătoare, trufia lui îl ispiti să înduplece pe tată-su a-i da lui casa părintească împreună cu toate datoriile, legându-se către din- sul să-l îngrijască cu toată dragostea, cât o trăi; de-abia însă se văzu stăpân pe avere și începu a lăsă pe bietul bătrân să ducă lipsă de toate, de li se făceă milă de el la toți vecinii. Răpo- satul paracliser Kienast purtă de grijă bietului bătrân, îi da lapte și pâne și-l punea la masă cu dînsul, de câte ori venea pe la el. Și veneâ mai în toate zilele şi se plângeă de purtarea ne- legiuită a lui fiu-su. Cum prinse acesta de veste de plângerile lui tată-su, se făcu foc şi începi a-l ocări, ba chiar a-i zice că îl omoară în bă- tăi, dacă o mai cuteză să îmbuce vreun dumicat de pâne într'o casă streină. Încă nici nu se ru- şină a spune în auzul tuturor, că ar fi mult mai bine ca un hodorog ca el să se care mai repede de pe lume, că tot face de geaba umbră pămân-
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tului. Toate acestea făcură pe bietul bătrân să-i 
ia frica și-l. zăpăciră atât de mult, în cât îi intră 
în cap, că fiu-su vrea să-l otrăvească; de aceea 
nu mai mâncă fără teamă nici o lingură de ciorbă, 
când știeă că fiu-su a: dat pe la bucătărie şi luă 
a minte totdeauna dacă mănâncă și el din mân: 
carea aceea. Oamenii îl sfătueau să se ducă la 
castel și să-i spună boierului cum se poartă fiu-su 
cu el. Bătrânul îi ascultă și rugă pe boier cu la- 
crămi în ochi, să chieme la dinsul-pe fiu-su și 
să-i spună să se poarte creștinește cu el, cât o 
mai trăi. Boierul îi dete poruncă să vină a doua 
zi cu fiu-su, ca să-i asculte pe amândoi. 

Hummel aflase ce căutase tată-su la castel, chiar 
înnainte de a 'sosi acesta acasă; îl întâmpină cu 
multă supunere şi-i spuse că merge bucuros la 
castel împreună cu el și nu doreşte nimic de cât 
ceea ce-i drept. A doua zi însă, când porniră, 
şi acasă, și pe 'drum, încredință pe tată-su, că e 
foarte bine să beă niţel rachiu de cireși, zicân- 
du-i cu tot dinadinsul: «Asta te face să prinzi 
inimă în fața stăpânirii.» Eră în luna lui Ianuarie 
și un ger ca la Bobotează; bătrânul bău cu plă- 
cere mai multe pahare, căci plătea fiu-su. Când 
însă de la frigul de-afară intră la boier, unde eră 
cald cum e mai bine, și.vru să se înfățișeze cu 
plângerea lui, numai ce începu a se clătină pe 
picioare, a se încurcă în vorbă și a duhui a ra- 
chiu, — mă rog, ca un om beat. Vornicul însă se. 
arătă umilit, se prefăcu că mai îi vine să plângă 
și zise către boier, că nimic nu e mai trist pe 
lume, de cât s'ajungă copiii la judecată cu pă- 
rinții lor în fața stăpânirii; cât despre el, în viața 
lui nu i s'a întâmplat cevă care să-i facă mai mare 
durere ca lucrul acesta; fiind-că însă au ajuns | 
lucrurile până aci, trebue 'să spună pe față unde
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e buba, ori-ce ar fi. De bună seamă că tată-su 
nu S'ar plânge de loc de dinsul, dacă l-ar lăsă 
să colinde toate cârciumile de dimineața până 
seara și ar plăti apoi pe unde a băut; asta în ă 
n'o poate face, și i-o fi de ajuns și lui că şi-a 
risipit aproape toată starea ce avea — și altele de 
acestea. Și așă a putut spune vornicul în voie, 
ce i-a plăcut, a “putut infâțișă lucrurile cum îi 
veneă lui mai bine, iar boierul a trebuit să-i dea 
crezământ, căci bătrânului îi duhueă' rachiul din 
gură. Ba încă se și mânit boierul Şi-i zise: «Nu 
ţi-e rușine, bețivan bătrân ce ești! A trebuit să 
văd eu însu-mi cu ochii miei, că fiu-tu are drep- 
tate să se plângă de tine. Pieri din ochii miei 
și să nu cumvă să mai aud că ai dat iar pricină 
de plângere în potrivă-ți!» — În drumul spre. casă 
Hummel nu.mai conteneă de a zice lui tată-su: 
«Îţi pare bine acum, beţivan bătrân ce eşti? Când 
vrei să mai mergem iar împreună la castel ?»: Și 
cât mai trăi bătrânul, tot așă îi răspundeă, de câte 
ori se plângea de cevă. 

n vremea asta prietenia cu grămăticul boie- 
resc se legă din ce în ce mai strâns. Acesta îi 
arătă încetul cu încetul chipul și meșteșugul cum 
ar putea stoarce lumea, fără teamă de pedeapsă. 
Ani de-a rândul Săvârșiră ei aceste matrapaslâ- 
curi, neturburaţi de nimeni, şi lucrară în frăție 
hoțească unul pentru altul, cu mult înnainte de 
moartea notarului celui bătrân, pe al cărui loc 
își puseseră ochii. Când muri în sfârșit notarul, 
grămăticul arătă boierului ca vrednic pentru a-. ceastă dregătorie pe Hummel, și boierul îl primi. 

Slujba aceasta cereă să aibă a face cu închi- 
soarea satului. Arestaţii  încăpeau dar, pe mâna lui. Din nenorocirea lor căută a-și scoate el pâ- nea, storcându-le parale și punându-i să amane- 

Pi
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teze tot, despărțind astfel pe bărbat de femeea 
rămasă muritoare de foame, pe, mamă de copiii în lacrămi, aducând sărăcia și lipsa desăvârșită în sute de case!- 

Dragii miei, puterea ocârmuirii e sfântă Și dre- gătoriile ei sunt dregătorii sfinte; tocmai de a- ceea însă s'ar cădeă ca şi stăpânirea să nu așeze în slujbele ei niciodată oameni necinstiți ori ne- legiuiți și ar trebui 'să nu uite că și dregătoria celui mai de jos slujbaș dintr'un sat e tot dre- gătorie a statului. Oameni buni, să ne rugăm la 
Dumnezeu să lumineze pe cei ce stau în -capul statului, ca să împuţineze dregătoriile și să așeze totdeauna în ele oameni liniștiți, cu frica lui Dum- nezeu, nemândri și buni la suflet! E înspăimân- tător, ce pustiire cade asupra țării și a oamenilor, când cârmuitorii statului nu împiedică numirea în dregătorii a oamenilor necinstiți și nelegiuiți, 
care totdeauna dau năvală la slujbe, înnaintea 
celor buni! 

Nici Leuthold cu cei doisprezece copii ai săi, nici Haselberger, nici bietul Riitibauer n'ar fi a- juns să li se vânză averea la mezat, dacă Hummel, în vremea slujbei lui de notar, nu le-ar fi scor- monit mereu datoriile, împreună cu grămăticul, și 
mar fi făcut tot felul de uneltiri, ca cheltuelile 
pentru scoaterea la mezat a acestor trei gospă- dării să vină în mânile lor. 

Au trecut de-atunci mai bine de douăzeci de ani; sărăcia și mișălătatea ce a urmat din acele 
mezaturi ține însă și acum Și va țineă încă multă 
vreme, și după ce nici unul din noi nu va mai fi în viaţă. Dintre cei treizeci și cinci de săraci 
din poporul meu ce primesc milă de la biserică, 
patrusprezece sânt urmaşi ai acelor trei inși Că- 
rora li s'a vândut averea la mezat; afară de a-



  

ceștia, mai sunt încă patru: urmași de-ai lor la pușcărie, pentru furt, iar cinci fete şi șapte băieți de-ai acestora umblă în cerşit, prin sate. 
Cât a fost notar, a făcut pe atâția oameni să ajungă la pușcărie, în cât acum nu se mai po- menește în satul nostru viața: cinstită de altă- dată. Înnainte vreme. erau între noi multe fami- lii care găseau o bucurie în faptul că de sute de ani nimeni din neamul lor nu fusese la închi- soare, “şi-şi făceau o cinste dintr'asta; el însă a făcut ce-a făcut şi a adus. lucrurile acolo, în cât 

astăzi nimeni n'ar mai putea spune asta. Ah, par'c'ar fi molipsit cu otravă neamurile noastre 
şi obștea noastră, în vremea notăriei lui, atât de mult s'a priceput a stârpi orice urmă de cinste şi de rușine, ce mai rămăsese între oi! Cei bo- gaţi se puneau pe băutură și pe joc de cărţi în închisoare, iar cei săraci se deprindeau cu lenea. 

După șapte ani de notărie, a cumpărat câr- ciuma și moara satului, putând să dea pentru ele 4500 de zloți, bani ghiață, afară de ce-a mai avut încolo, cu ce să pornească negoțurile astea. Ticăloşia ce o aduce peste un sat întreg 'un astfel de om, când mai e și cârciumar și morar, nu se poate arătă în cuvinte. Închipuiți-vă nu mai: cu trecerea ce o aveă la curtea boieiească, cu banii ce-i strânsese, cu puterea lui de notar al satului, cu sgârcenia şi cu șiretenia lui, cu şti- ința ce o aveă și despre cele mai mici amănunte din fie-ce casă din sat, — închipuiți-vă, cum ar fi fost altfel cu putință de cât ca întregul sat să fie ca și vândut lui! 
Ah, precum peştele din apă cade în iezătură, dacă n'are în mersul său: nici o deschizătură pe 

unde să se poată strecură, precum pasărea din văzduh se prinde în laţ, dacă dă peste el în sbo-
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rul său, precum vânatul din păduri cade în gropi, 
când e momit acolo cu hrana lui, — așă a că- 
zut obștea noastră în mânile lui Hummel, după 
ce şi cârciuma și moara satului ajunseseră în stă- 
pânirea lui! - 

Se pricepeă cu deosebire a întrebuință spre 
folosul lui nemulțămirea cu soarta, ce o au cei 
mai mulţi. oameni, și aveă meșteșugul de a face 
pe om să-i spună cugetul cel mai ascuns în pri- 
vința vreunei nedreptăţi ce ar fi crezut că i s'a 
făcut. Cum .știeă asta, apoi îi aveă la mână Şi-i 
loveă .totdeavna la partea lor .a .slabă, pe care 
acum 0 cunoștea. . | 

Copii,. slugi, părinți, ori-cine ar fi fost, el știeă 
cum să-l ia cu vorba pe fiecare, ca să-i fure i- 
nimă. Copilului îndărătnic îi ziceă: de ce e prost 
și dă ascultăre unei mame așă de rele? Celui mân- 
dru: ar trebui să-i fie rușine lui tată-su că nu-i 
dă cutare și cutare lucru, pe 'care alții, cu mai 
puţină stare decât el, îl au! Celui harnic: e un 
prost, că-și dă atâta casnă și tot n'are nici o 
mulțămire! Celui lacom de câștig: Între streini 
ar câştigă,.de bună seamă, de zece ori mai mult 
de cât a casă! Celui leneş: cum se lasă el să 
fie pus la treabă într'una, de dimineața până seara, 
ca un cal la ham? Copilului vitreg: e strigător 
la cer, când vezi ce deosebire fac părinții lui în- 
tre el şi ceilalți copii ai lor! Argatului care a- 
veă un stăpân bun: o fi bine să slujești la un 
bou, dar nu totdeauna, gândesc-că! Celui care 
aveă un stăpân aspru: să te fi băgat slugă la 
Scaraoschi, și tot n'ai fi fost mai rău ca la stă- 
pân'-tu! — și în felul acesta vorbea și fetei din 
casă, când își lăudă stăpânii, sau când se plân- 
geă de ei, și tot astfel și femeii măritate, când 
îşi lăudă bărbatul, sau când îl ocără,
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Totdeauna însă, după ce le căpătă încrederea, 
sfârșitul cântecului eră acesta: «Eşti un prost, 
ori o proastă, că nu pui singur mâna să ici; în 
locul tău eu aș flueră și aș face așă şi pe din- 
colo», ceea ce, spus de-a dreptul, însemnă: «Fură 
ce vezi că nu-ți dă, și adu la mine». 

“Vai, povața lui fu așă de .bine pricepută, în 
cât satul nostru ajunse un sat: de înșelători, iar 
gospodăriile noastre risipă! Copiii de şcoală luau 
pe ascuns de-a casă, ce puteau, și-i aduceau lui! 
Soții își furau avutul și i-l aduceau lui! Argaţii 
şi fetele din casă puneau mâna pe ce puteau 
de-al stăpânilor și-i aduceau lui! Și precum ștică 
să se slujască de poftele celor nestăpâniți sau 
foduli, tot astfel întrebuință și lipsa celor săraci 
spre folosul său. Îi ademeneă cu mâncare și bău- 
tură şi cu parale, pe care li le dă pe datorie, și-i 
sileă apoi într'o bună zi să plătească, de unde-or 
şti. Atunci săracii se duceau să fure și-i aduceau. 

Aşă stând lucrurile, nu se putea să fie întralt- 
“fel: iubirea și credința și pacea, care fac bine- 
cuvântarea și fericirea oamenilor, pieriră din toate 
casele! Între părinţi şi copii, între frați Și surori, 
între bărbat şi soție pretutindeni fu semănată să- 
mânța vrajbei. lar sămânța vrajbei e sămânța pa- 
timilor rele și a nenorocirilor. 
„_Stricăciunea sufletească se întinse în toate păr- 
țile, ca buruiana care crește în băligar. Și nici 
a suta parte din toate ticăloșiile nu eşă la iveală! - 
Și totuși nu se poate spune numărul celor tre- 
cuți, în vremea asta, în condicele celor pedepsiţi! 
Faptele lor. erau rodul seminței răspândite de | 
mâna acestui nenorocit, și mulți îl și învinovățeau 
pe față. Bietul Uli, dus la spânzurătoare, zise că 
ce-a furat el nu e nici a zecea parte față cu ce-a 
stors vornicul -de a el. Și adevărat, aşă eră: vor-
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nicul îl amăgise, luându-i pe preț de nimica mai 
mult de o treime: din pământul lui cel mai bun, 
şi omul ăsta nu furase nici o lescae înnainte de 
a fi fost adus în sapă de lemn de către Hummel. 
Și Mărgărita lui Lismer tot în casa lvi s'a ne- 
norocit, iar când, după aceea, a fost luată să fie 
dusă la închisoare, fiindcă și-omorise copilul, i-a 
zis vornicului, în auzul celor -de față: «De nu 
m'ai fi încuiat tu atunci în casa ta, n'aș fi ajuns 
astăzi unde sânt!» Cu mâna lui luase cheia de 
la odaea unde s'a săvârșit asupră-i ticăloșia ce-i 
răpuneă acum viața. «Ce încuiat ?», răspunse vor- 
nicul la mustrarea ei. Dinsa îi zise îndărăt: «Tu 
porți vina nenorocirii mele!» «Asta-i vorbă! Așă 
ar puteă zice ori-ce fată care ar jucă și ar beâ 
în cârciuma mea și ar face apoi ce-ai făcut tu!» 
răspunse vornicul, încuind ușa în urma ei și ple- 
când. — Și dintre argaţii plecaţi de la el, mulți 
au trebuit să fugă din ţară, din pricina hoțiilor 
ce săvârșiseră. Nu puteă fi altfel însă: în casa 
lui, par'că ar fi fost crescuți într'adins spre a- 
semenea fapte. 

Cât timp a ţinut el moara satului, cărătorii lui 
primeau pe subt ascuns grâu de la femei, copii, 
argați, luat fără ştirea'stăpânului casei: după toate 
gardurile și în toate colțurile aveau locurile lor 
tainice, unde li se aruncau sacii furați. — Cristof, 
cel care a slujit multă vreme la el și acuma e 
fugit din ţară, a mâncat, din pricina asta, acum 
douăzeci de ani, o bătaie sor cu moartea. Riiti- 
bauer, cu un an înnainte de ai se scoate ave- 
rea la mezat, băgase de seamă că nu e lucru 
curat cu grâul din hambarul lui, și fiindcă își dă 
cu bănuiala pe nevastă-sa, care aveă darul beției, 
îi luă seama de mai multă vreme; când numai 
ce o vede 'ntr'o zi, în răvărsatul zorilor, plecând
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de-a casă cu un sac de grâu cât îl putea duce ea în spinare; se luă furiș pe urma-ei Și O văzu cum îl ascunse în tufărișul de lângă poteca ce dă n drumul morii; lăsă însă pe nevastă-sa să se'ntoarcă a casă, fără să se-arate, și aşteptă în dărătul tufișului, să vadă cine vine să iă sacul. Nu trecu nici o jumătate de ceas la mijloc și numai iată cărătorul de la moară, Cristof, care trase alți saci la fel din tufiș; când se apropi€ însă să pună mâna și pe sacul lui Riitibauer, se pomeni cu o ploaie de ciomege în cap, de căzi jos leșinat și zăcu acolo, în mijlocul drumului, un sfert de ceas, până se află întâmplarea la moară şi veniră de-l ridicară. De atunci Cristof nu mai plecă de-a casă fără dulăul lui. 
Cam la trei ani de când fusese pus notar, i-a murit singurul copil ce aveă, un băiat de vreo zece ani, care fusese mereu bolnăvicios și slăbuț, însă de-o fire blândă și supusă. Citeă bine din Biblie și sta ceasuri întregi cu cartea'n mână Și în rugăciune. N'aveă putere n el, ca.să mun- cească; vedeâ însă răul ce Sstăpâneă în casa lui tată-su şi, de și eră un copil numai, de multe ori vărsă lacrămi din pricina celor văzute și a- desea spuneă pe față că i se rupe inima de-a- tâtea și-atâtea rele. — Tată-su îl ură, nu-i ziceă altfel de cât «pieritură» și «babă care se boceşte», iar de câtevă ori, fiind amețit de. băutură, l-a îngânat și l-a batjocorit, când: a dat peste el fă- cându-și rugăciunea cu glas tare și din tot su- fletul. Fata din casă, care dormeă într'o odae cu copilul, a mărturisit, la moartea lui, că multe nopți nu închideă 'ochii şi plângea bietul copil, când află că tată-su a căutat a mai nenoroci pe cineva. Cu câteva zile înnainte de a se prăpădi, copilașul a mărturisit preotului, că-i stau pe inimă lucrurile
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acestea și l-a rugat să vorbească cu tată-su des- 
pre astea, dar numai: după moartea sa. Preotul 
a” și vorbit. apoi, dar Hummel, drept răspuns, 
a zis: «Se vede că fiu-meu a rămas până la moarte 
un prostănac, cum a fost cât a trăit». Cu toate 
astea însă în săptămână după moartea copilului 
tot a. dat de pomană la câţiva săraci cevă mor- 
covi și cartofi. Si ia 
“Nouă ani fusese el notar, când s'a întâmplat 
să moară vornicul: cel vechiu. Boierul ținea mult 
la Hummel, ce-i dreptul; cu toate astea dintru'ntâi 
„nu se gândise la el, să-i: deă vornicia satului. Îi 
cunoștea câtevă din cusururile ce aveă, ca, de 
pildă, băutul și înjuratul și, în gândul lui, nu-l so- 
coteă de fel ca pe omul potrivit pentru această 
slujbă; erau însă la curtea boierească destui care 
să pună un cuvânt bun pentru el, de la grămătic 
şi vechil până la grădinar, care aveă multă trecere 
pe lângă boier, și așă aceștia îl făcură pe boier să 
creadă că tot satul e cu el. Întru adevăr însă erau 
cu toții niște înșelători, căci Hummel n'ar fi avut 
în tot satul nici cinci glasuri pentru el, când ar 
fi fost la o adică; ei însă îl făcură a crede că ar. 
fi pe placul oamenilor — și așă îi dete vornicia. 

Și acum începu a face — să-mi fie iertat cu- 
“vântul: e tare, dar e adevărat — începu a face 
ca rânduit al stăpânirii ceea ce făcuse mai nainte 
ca coțcar.: Cel d'intâi lucru de care. se :apucă, 
cum ajunse vornic, fu de a prăpădi cu desăvâr- 
șire pe Bamberger; căci știeă bine că atâta vreme 
cât va fi Bamberger la locul lui, el-n'o să-și poată 
face mendrele în voie, Şi nici nu i-a trebuit mult, 
ca să-și: ajungă scopul. Cu ceilalți juraţi ai sa- 
tului știu să se pună bine; căci se pricepeă cum 
“să-i iă, mai cu. binele, 'mai cu răul, ca să facă 
tot ce vrea:el. ....
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Începii apoi a se amestecă în toate darâverile 
boierului, chiar și în cele de gospodărie, şi aveă 
darul de a învârti lucrurile cu așă meșteșug, a- colo unde se vâră el; în cât mergeau toate strună, fâră ca să aibă boierul nevoie de a-și dă -vreo 
osteneală ori de'a face vorbă multă, când nu-i plăceă cine ştie ce. Lucrând astfel, ajunse cu 
vremea așă de trebuitor la curte, în cât mai că 
nici nu se puteă urni nimic fără el. De vreo. două 
ori chiar lăsă dinadins :pe boier să simtă că nu 
poate fără el, nedând de loc pe la castel vreo 
săptămână, odată la vremea coasei fânului, altă 
dată pe vremea dijmuitului. E 

Nu se .mulțumeă însă cu atâta, ci urmărea să 
strângă cât mai multe dregătorii într'o singură 
mână. Pentru sine însuși luă cât putu mai multe, 
iar despre celelalte îngriji să fie încredințate la 
oameni care să nu iasă din „cuvântul. lui, ori cel 
puțin la oameni pe. care să-i poată duce el de 
nas, Până și în slujba de paraclişer și în cea de 
învățător își vâri -oamenii lui și se puse acum, 
ca vornic, să-și facă, în toată siguranța, trebu- 
rile pe care înnainte,. ca notar, le făceă cu pri- 
mejdia puşcăriei sau a altor pedepse şi mai mari. 

Căci tocmai asta e deosebirea între un Ccoţcar 
care e vornic și un altul care nu e: jurământul 
ce i s'a dat lui și jurământul ce l-au jurat ciracii 
lui ajunge a fi un scut cu care. poate. acoperi 
toate fărădelegile. Unde:scoate el înnainte pavăza 
aceasta, minciunile lui sânt adevăruri, iar adevă- 
rul protivnicilor săi minciuni. 

Preţul unui asemenea scut e nestimat pentru 
toți oamenii 'samovolnici și nedrepți, care au - pu- terea și vaza în sate;.și cu cât 0 au mai multă vreme, cu atât se slujesc de ea mai fără rușine, aceste lipitori ale satelor. Întrebaţi. în toate păr-
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țile și veţi auzi acest lucru: pe când oamenii de 
rând, pretutindeni, suferă mai bine de-o sută de 
ori strâmbătatea și mai lesne se lipsesc de drep- 
tul lor, de cât să ajungă până la jurământ în 
pricinele ce au, — dimpotrivă, fruntașii şi capii 
satelor aruncă la rhijloc jurământul lor cu atâta 
ușurință și pentru ori-ce lucru, adesea chiar pen- 
tru cele ce .fac ori spun în ameţeala vinului, în 
cât te cuprind fiorii. 

„Aceasta este însă pricina de căpetenie, atât a 
ticăloșiei și a nemulțumirii lăuntrice ce roade pe 
aceşti oameni, cât și a vieţii nenorocite ce o 
duc atâtea case și a nemerniciei în care aruncă 
pe copiii lor. Ne.mai putând să descoperi aproape 
de loc înșelătoriile lor, din pricină că jură de ori-ce, 
și văzând femeea și copiii că în toate zilele alții 
sânt nevoiţi a lăsă minciunile tatălui lor să treacă 
drept adevăr, pierd și ei atunci simțul omeniei 
și al dreptăţii și se. desvață de a se mai purtă 
cu aproapele ca cu un om ca şi ei; de aceea, 
când se întâmplă ca copiii unor astfel de oameni 
să ajungă și ei: vornici, ori să aibă vre-o altă 
slujbă, acoperă și ei cu puterea dregătoriei ce 
au și cu puterea jurământului toată neorânduiala 
și toate greșelile gospodăriei lor; dacă n'ajung 
în nici o slujbă, atunci ajung haimanale, iar fetele, 
când se întâmplă să intre prin măritiș în casa 
unui om de treabă, unde trebue muncă, aduc 
curând la sărăcie, pe cel ce a avut nenorocul să 
se înșele în privința lor, fie măcar cât de avut. 

M'am luat însă cu vorba, dar vremea trece Și 
vam spus pân'acum prea puţine. din cele ce tre- 
bue să vă spun. | 

Hummel, fiind acum așezat bine în vornicie, 
jupueă pe oricine aveă .cevă la câmp ori în pă- 
dure. Cine nu vrea să-i deă cât cereă el, se po-
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mencă cu un proces în spinare, ori trebucă să s'aștepte în ori-ce minut să cadă în vre-o cursă ce-i-o întindeă. Și şi cu averea obștei tot așă se purtă. Ce obște să mai fie însă acolo, unde vornicul e tare și mare! Ba încă obștea e silită a- desca, spre batjocură, să adeverească Și să în- tărească cu uric și cu pecetie, unui astfel de om, avere ce știe bine că e furată. de la ea! Așă s'a întâmplat, când cu asezarea pietrelor de hotar „de la pământul vornicului: mai mult de o treime din el fusese rășluit de la obște, la arat, și de-aea i-a și rămas până azi numele de <pămân- tul cotropit>. Bătrânii obștei țineau minte că cu zece stânjeni mai înăuntru de cât pietrele așezate acum de vornic fusese un gard viu și o piatră veche de hotar; gardul cel viu fusese scos: de vornic, cu rădăcini cu tot, acum vre-o zece ani, iar piatra hotarnică pierise, fără să ştie nimeni cum. Obștea îi puse pietre nouă de hotar, unde vrusese el, fără împotrivire. Când își făci casa, tot așă: luă din pădurea obștii câte lemne-i plăcii, iar când veni să ceară învoirea obștei, lemnele erau de mult fățuite și cărate innaintea casei lui; spre siguranță, dete apoi poruncă să i se treacă învoirea în condica satului. 
Răposatul Mânchhăfier nu o putu înghiți și pe asta, și zise cu glas tare: «Înnainte vreme, hoţii erau bucuroși dacă închideai ochii la furtul lor; acum însă te mai. și silesc să le dai hârtie la mână că ce-au furat li l-ai: dăruit tu». Cei de prin pre- jur se făcură că nu l-au auzit, iar fiu-su îl trase de o parte și-i zise: «Pentru Dumnezeu, tată, taci din gură! Altminteri ne putem așteptă în ori-ce clipă să ne sărăcească cu totul». Și vornicul se făcu că n'a auzit și puse pe juraţii satului să iscălească adeverinţa şi să pună dâta cu două luni mai nainte. 

Leonard şi Ghertruda, 
” at,
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Împărţirea dreptății stă acum în mâna lui, iar 
el o întrebuință mai totdeauna spre ocrotirea ce- 
lor ce n'aveau dreptate, ca să-şi facă împrejurul 

“lui o ceată de oameni pe care să-i aibă la mână, 
pentru ca să apese prin ei pe cei ce i-ar stă îm- 
potrivă. | 

La zece poşte împrejur nu se: pomeneă să se 
săvârșască atât de multe furturi ca la noi; dar, 
de când intrase el în vornicie, mai nici un hoț 
nu eră pedepsit și — se și făleă cu asta zicând, 
că de-ar fi fost el vornic cu cinci ani mai de 
vreme, de bună seamă că nu i s'ar fi întâmplat 
nici lui Uli, nici altora, ceea ce li s'a întâmplat. 
Celui păgubit îi îngreueă totdeauna aducerea do- 
vezii împotriva făcătorului de “rele, celui slab 
dovada împotriva celui samovolnice Și celui furat 
dovada împotriva hoțului. Tot amână judecata, 
până ce pâritul se făceă nevăzut și nelegiuirea 
eră acoperită. Îl așteptau pârâșii câte-o zi 'ntreagă, 
și el nu eră a casă; noaptea însă casa sa eră 
deschisă coțcarilor, și pentru povaţă și pentru faptă. 
Să fi văzut tu lucrul cu ochii tăi — nu eră adevă- 
rat! Să fi pus mâna pe hoţ în casa ta — trebucă tot 
tu să-i ceri, iertare că l-ai dat în judecată! 

Așă stând lucrurile, ajunseseră oamenii să-și 
facă fiecare dreptate singur. Mulţi inşi au fost 
bătuți de moarte, fiindcă se fereau oamenii de 
a mai merge cu pâră la judecată. Krummholzer 
a murit, din pricina asta, înnăbuşit sub greuta- 
tea strugurilor furați de el: Leuthold și cu Hiigi 
cel bătrân l-au fost prins în viea lor și l-au fu- 
gărit la vale; l-au auzit ei apoi strigând ajutor, 
dar nu s'au dus să-l scape, fiindcă nu vreau să 
aibă judecată cu el și se temeau că i-o cunoaşte 
cine sânt, când s'or duce să-i deă ajutor, și la 
judecată apoi vornicul o să-l ajute a tăgădui furtul.
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Ajunsese să fie aproape peste putință a mai 
dovedi o nedreptate suferită, fie cât de mare: 
el întorcea dreptatea încotro vrea el. Minciună ori 

„adevăr — eră tot una: vreă el să fie cevă întrun 
fel — așă eră; nu vreă el — nu eră aşă. Lucruri 
puse la cale în ascuns erau luate ca dovedite, 
dacă dorea el așă, iar lucruri vorbite în adunare, 
în auzul lumii, erau tăgăduite, când. eră voința 
lui să fie tăgăduite. — Ori despre ce ar fi stat 
el în judecată cu cinevă, avea pururea marturi 

pentru cele ce zicea el. Aceştia îl sprijineau chiar 
și când ajungeă treaba până la jurământ. Nu mi-e 
a minte a vorbi mult despre ei: îi Ştiţi cine erau 
și știți cum îi adusese vornicul să-și vândă (cum 
au fost zis singuri către lume câți-va din ei, mai 
târziu) dracului trupul și sufletul, pentru el, când 
cerea el asta de la dinșii. Firește, la fiecare dată 
el le îndulceă hapul, cât putea mai mult Şi se 

“slujeă chiar de nenorocitul: de diacon, spre a 
adormi mustrarea de cuget a bieților oameni. 
De multe ori chiar izbuteă să câștige procesul, 
fără să mai ajungă lucrurile până la jurământ: 
nevinovaţii care stau cu el în judecată, văzând ce 
fel de marturi a adus, se lipseau adesea de judecată 
și sufereau strâmbătatea, fără a mai cere jurământ 
împotriva lor. Vornicul spuneâ apoi nenorociților 
acelora aduși de el ca marturi, că mărturia lor a 
fost numai așă, o glumă, cum sânt în toate zi- 
lele cu sutele pretutindeni, și nicidecum o măr- 
turie strâmbă, Doamne fereşte! Şi ei, bieţii, îl 
credeau bucuros. Când însă ajungeau lucrurile 
până acolo, în cât trebuiau să întărească mărtu- 
ria cu jurământ, atunci vorbele pe care jurau e- 
Tau spuse așă de învăluit și de întortochiat, în. 
cât, fără să fie de-a dreptul minciună, făceau să 
câștige vornicul procesul.
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Despre meseria asta de a fi martur mincinos: 
se dusese așă de mult vestea, în cât un domn 
dintr'un oraș vecin a pus să zugrăvească pe Kei- 
bacher dând mărturie mincinoasă pentru vorni-— 
cul, și a scos apoi gravuri de pe poza asta. Sea- 
mănă leit: părul îi stă ridicat vâlvoiu, ca: la un 
mistreţ, iar în ochi îi citești frica de pedeapsa 
iadului și în același timp ticăloşia care l-împinge 
să jure pentru bucăţica ce i-a fost aruncată. A 
rămas cu gura căscată, și par'că vezi cum mai 
nu-și poate trage răsuflarea, de bătăile inimei, 
și-și umflă nările nasului lui cel roșu, de beţiv. O- 
Chii îi ține pe jumătate închiși, fruntea încrețită, 
şi cele trei degete ridicate în sus, iar mâna (ai 
zice, că parcă vezi cum tremură) îi e încă plină 
de cerneală, de la o scrisoare necinstită, pe care 
trăsese cu o clipă înnainte peste semnul crucii *), 

In josul pozii sânt scrise cuvintele: Un martur 
din Bonnal. Cu greu s'ar fi putut închipui o. i- 
coană mai îngrozitoare a stricăciunii satului nos- 
tru de cât acele cuvinte scrise subt poză. Astă- 
iarnă, când boierul nostru a dat cu ochii de ea, 
a zis că mai bine își vinde moșia și se duce în 
lume, de cât să mai rămână la noi, dacă acele 
cuvinte vor fi adevărate și se vor potrivi la satul 
său încă 4—5 ani! Să nădăjduim însă, că Dum- 
nezeu va face să nu plece de la noi. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, par'că am scăpat acum de acele 
zile. de ticăloșie! 

Mă întorc iarăși la povestea vieții vornicului și, 
după porunca boierului, voiu urmă a vorbi pe față 
despre adevăratele pricini ale acestei stări jalnice 
în care ne aflăm de atâta vreme. 

La darea judecății vornicul eră tare şi mare, 
*). În locul iscăliturii, pentru cei ce nu știu carte: obiceiu vechiu, ca şi la noi, EI o .
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Grămăticul boieresc, notarul şi el erau ca trei 
degete la o mână, sau ca trei coarde la o vioară. 
Vornicul știeă cum nu se poate mai bine să potri- 
vească vremea când să înfățişeze boierului o pri- 
cină pentru «nu» sau pentru «da», și se pricepeă 
de minune să aducă ori-ce lucru la timpul cel 

„mai priincios pentru socotelile lui. Când vrea să 
zădărnicească el un lucru, se făceă că vorbeşte 
boierului pentru el, îi spuneă lucrurile însă așă 
de anapoda şi de alandala, în cât eră sigur mai 
dinainte că vorbirea lui va lucră asupra boierului 
tocmai din potrivă. Când însă vrea să scoată cevă 
cu ori-ce preţ de la boier, nu vorbea cu el de 
loc despre acel lucru, puncă însă pe alții să vor- 
bească şi împingeă pe dedesubt sute de pricini 
care trebueau să ajute cele ce erau pe placul lui, 
ori să împiedice pe cele ce nu-i plăceau. De pildă, 
acum vre-o patru ani, Elisabeta Miller a venit 
la judecată cu plângere împotriva feciorului vor- 
nicului din Rynhalden, arătând că are din par- 
tea lui făgăduială de căsătorie; vornicul, văzând 

„că boierul este grovaz de mânios pe feciorul cins- 
titului domn vornic din Rynhalden, puse pe masa 
boierului, așă ca și când ar fi fost din întâmplare, 
condica cu amenzile date de consistoriu și o lăsă. 
deschisă tocmai la pagina în care eră vorba de 
o Elisabeta Miller pedepsită cu amendă de cinci 
sfanți, pentru umblat noaptea prin sat și pentru 
joc oprit. Ce-i drept, aceea eră o altă Elisabeta 
Miller; asta însă nu făcea nimic. Când boierul 
întrebă a doua zi pe grămătic, dacă această E- 
lisabeta Miiller e tot aceea din condică, el răs- 
punse că-i aceeași, și feciorul vornicului avi să 
plătească atunci fetei care-l pârâse la judecată 
nici pe jumătate de cât l-ar fi osândit boierul, 
dacă n'ar mai fi fost încă o Elisabeta Miiller în



486 

sat, ori, mai bine, dacă n'ar fi avut boierul lângă 
dinsul dregători călcători de jurământ. 

Astiel vornicul ajunsese să pună la cale mai 
toate lucrurile și mai cu deosebire pe cele des- 
pre care el însuși nici nu deschidea gura la boier. 
Când se'ntâmplă ca boierului să-i arate cinevă cu 
sila unde e adevărul, el făceă ce făceă și tot îl 
trăgea în lături. Tăgădueă lucruri pe care boierul 
însuși le văzuse cu ochii săi și-l făceă să creadă 
că a priceput rău lucruri pe care le auzise cu 
urechile lui; iar când adevărul veneă Singur în 
faţa lui, el știeă cum să-l ia pe boier, ca să-i în- 
toarcă spatele. De ani de zile îl păzeă să nu cumvă 
să afle taine de-ale lui sau să se ducă pe unde 
ar fi putut vedeă ori auzi lucruri ce i-ar fi stricat 
socotelile lui. Sânt tocmai cinci ani acum, de când, 
într'o seară de toamnă, veneam spre casă de la 
Hirzau, peste deal; mergând pe potecă, auziiu la 
câțiva pași de mine pe vânătorul boieresc înju- 
rând ca un surugiu, că tovarășul lui a lăsat cânii 
să înnainteze prea departe în spre Bonnal: «De-o 
aduce dracul pe boier acum prin locurile astea, 
m'a omorit vornicul!» Ce erâ? Tocmai atunci se 
judecă pricina cea mare în privința apei de la li- 
vezile de fân, și vornicul păzeă strajnic, ca nu 

„Cumvă să treacă boierul prin partea locului, în 
toată vremea asta, că ar fi putut vedeă atunci 
cu ochii lui, unde e dreptatea în pricina de față; și 
de aceea vânătorii n'aveau voie să alerge cu cânii 
lor prin locurile acelea. — Fie ce-o fi, acum spun 
lucrurile pe față: de. și pricina a fost câștigată 
de țăranii cei avuţi, protivnicii lor la un loc aveau 
tot atâta fâneață cât și ei, și aveau dar drept 
tot la atâta apă, de și li se dă numai o treime 
şi a trebuit să fie mulțămiți că nu le-a luat-o pe 
toată! Căci cu aceasta fuseseră amenințați bieții
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oameni, subt cuvânt că apa e de drept pentru 
livezile cele mari și s'ar aduce pagubă dijmei 
boierești, dacă s'ar irosi pe la livezile cele mici. 

Trebue să urmez însă mai departe și să lâs 
nepomenite sute de lucruri, pe lângă unul spus. 
Eu sânt în măsură de-a pricepe din povestea vieții 
lui toate mult mai bine de cât bieţii oameni care, 
de și înșelați mereu de el, alergau totuși mereu 
iar la dinsul, ca să le dea sfat. Dar ce mai vor- 
besc eu? Când e omul la nevoie și îngrozit de 
spaimă, nu știe unde aleargă să caute mântuire. 
Dobitocul, gonit de vânător, sare în apă și se 
înneacă, vrând să se mântuească. 

Celor ademeniți de el în capcană le dedeă 
sfat și îndrumare ca și când ar fi vrut a-i scoate 
din ea. Învăță pe oameni ce să grăească boie- 
rului, punându-le în gură vorbe ce aveau să le 
frângă gâtul, și mergeă încă și mai departe de 
cât cei care dau oamenilor, ca David, scrisoa- 
rea lui Urias în buzunar. | 

Când apoi bieții oameni se rătăceau singuri, 
crezând că se apără, și încurcau cum e mai rău 
pricina lor, crezând că o lămuresc mai bine, ve- 
neă atunci la boier sfătuitorul lor și începeă a-i 
spune, că-şi dă cu bănuiala că omul cutare și 
cutare trebue să fi venit pe la dinsul și să-i fi 
arătat pricina lui așă și pe dincolo; să nu puie 
însă nici un preț pe spusele lor, căci toate sânt 
mincinoase și lucrul stă altfel de cum l-au spus 
ei. Și aşă de bine se pricepeă în meșteșugul a- 
cesta de a înfățișă pe alţii, în cât par'că-ţi zu- 
grăveă pe om și în sunetul glasului și în felul cum 
își frânge mânile, cum dă din' cap, cum își ține 
trupul, cum pune buza, cum strâmbă din nas, 
cum își mișcă ochii, întrun cuvânt întreaga lor 
înfățișare și vorbire, de sta boierul în mirare a-
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desea și-i ziceă: «Tu par'că ai stă grecește în sufletul oamenilor, așă de bine ştii ce fac ȘI ce spun!» 
Mijlocul cel mai tare însă, cu care. strică în fața - boierului dreptatea cea mai mare a Ooame- nilor, eră meșteșugul lui de a face pe boier să vadă laturile slabe ale părții căreia îi sta el îm- potrivă, nu descoperindu-i-le el de-a dreptul, cât mai cu seamă potrivind lucrurile astfel în cât să-i Sară singure în ochi boierului. Și, din nenoro- cire, asta eră lucru ușor, mai în totdeauna: în cele mai multe familii de mult vârise el strică- ciunea și le făcuse să ajungă o adunătură de ti- căloși și de nemernici; de aceea n'aveă de cât doar' să vrea, ca să le dea pe față rușinea vieţii lor.. Astăzi spuneă despre un om tot ce-l putea face mai de ocară: că e un derbedeu, un coţcar, un netrebnic; iar: mâne, când veneă nevastă-sa ori tată-su să spună același lucru despre el și să ceară a-l înfrână ori a-l pune subt epitropie, a- celuiași om el îi luă partea, spunând că nu e așă de rău pre cât se spune, că într'adevăr calcă el strâmb când și când, dar că pentru atâta lucru nu se cade să fie pus omul subt epitropie. De-ar vreă boierul să ia măsura asta cu toți oamenii care nu se poartă cum se cade, atunci n'ar găsi atâţia epitropi câţi i-ar trebui! Câţi oameni nu. s'au văzut, care au strâns la loc, însutit, averea ri- sipită la început printr'o viață destrăbălată! Când mai pui apoi la socoteală răsplata epitropului şi încurcăturile ce poate aduce amestecul unui strein în treburile unei gospodării, atunci îţi dai bine seama, că poate fi-mai mare paguba când e cinevă epitropisit, de cât până s'ajungă acolo, şi așă mai departe. În scurt, vornicul: eră totdeauna împo- trivă, când eră vorba să se ia măsuri în privința
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unui risipitor; de aceea el eră totdeauna împo- triva epitropisirii Și povestea într'una cum a fost el însuși de față Ja judecată, când tînărul și bo- gatul Trâubeli ceruse socotelile epitropului său. Averea i se micşorase cu 1000 de fiorini, și din tot ce i s'a citit la judecată Trăubeli n'a price- put nimic altcevă, de cât doar” că banii care lip- sesc nu-i primise el' nictodată: La urmă boierul judecător l-a întrebat, ce are de zis despre soco- telile epitropului. «Mi se pare», răspunse Trâubeli, «că, dacă Scaraoschi ar fi fost epitrop, mai că Și-ar fi pierdut împărăţia iadului». «Și așă merge treaba, zău, pretutindeni cu epitropiile», zicea apoi Hummel. e 
Omul nostru vorbei însă Și din cunoștință; n'am nevoie: să vă mai povestesc, cum s'a purtat el cu averea orfanilor: o știți prea bine. Dacă vorbeă totdeauna împotriva epitropisirii, o făceă numai fiindcă gândul lui din urmă eră să poată stoarce pe toți, atâta timp cât tot 'or.mai avea cevă, și cei mai buni pentru treaba aceasta îi erau totdeauna cei ce duceau un traiu destrăbălat şi fără rost. De aceea nu lăsă nici o casă din sat să trăească în liniștea aceea tăcută, cinstită, ferită de lume, care făcea așă de fericiți pe stră- moșii noştri. Unde vedea o familie ducând încă un astfel de traiu, n'aveă liniște, până ce nu băgă zavistia și neorândueala într însa, zicând apoi fără rușine: <Unde e pace Şi unde trăesc toţi bine între sine, acolo ocârmuirea e stăpână numai pe jumătate». Nu e nimic adevărat din această vorbă blestemată, nici cât negru subt unghie; şi dacă se găsește vre-o ocârmuire care să creadă una ca asta, atunci aceea e oarbă şi nu pricepe nici interesul cei, nici pe al țării. Când însă vorbesc de stăpânire ipochimeni de-ăștia, se înțeleg nu-
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mai pe sine înșiși, iar de stăpânirea în numele 
căreia vorbesc le arde, cât le arde băieților de 
la vite de copacul pe care se cațără ca să-i jăc- 
mănească poamele: când și-au umplut bine sânul, 
se dau jos, se așază iarăși la umbra copacului, 
ba încă mai aprind și foc în scorbura bietului 
pom, ca să-și coacă merele. Dar oare pomul nu 
se usucă din pricina asta și nu încetează de a 
mai da rod la anul? Ce le pasă lor de asta! Le 
pasă tot atâta, cât le pasă unor vornici de-aceștia 
de binele stăpânirii. 

Nu. Cine-i hoț și pehlivan, cine-i om nedrept - 
și crud la inima lui, acela nu se gândeşte nici- 
odată la folosul țării. Când Hummel vorbeă de 
stăpânire, o făceă numai spre a se pune sub scu- 
tul ei, ca să poată nenoroci pe biețţii sărmani, pe 
cei slabi şi fără sprijin. Să vă dau numai o singură 
pildă: cum făceă cu luatul flăcăilor la oaste. Subt 
cuvânt că în vremea scrierii la oaste e slobod 
să umble ori-cine ori-unde, el ademeneă la ha- 
nul lui flăcăi din alte ținuturi și-i lăsă deocam- 
dată să facă toate drăciile, să joace și să beă; 
când însă un flăcău pe care vreă el să-l jumulească 
nu se lăsă, atunci îl chemă de o parte și înce- 
peă a-l luă la cercetare, ca vornic,.de unde e, ce 
caută și ce meserie are; ba încă îi rupeă și hâr- 
tiile de drum ale omului, și luând o înfățișare ca 
și când ar fi stat să se prăpădească de grijă pen- 
tru țară și de credință față cu slujba stăpânirii, 
începeă a strigă către bietul om: «Ești o haimană 
și un derbedeu! Colinzi țara după pungășii, fugi 
de slujba oștirii, nu dai ascultare părinților și nu 
vrei să muncești; de aceea nu poți rămânea a- 
casă la tine și ai venit la noi să te ţii cu hoi- 
năritul, cu cerșitul și cu pungășiile! “Țara noa- 
stră, ce-i dreptul, e o țară liberă și primitoare,
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dar nu pentru vagabonzi ca tine, care n'au nici 
o meserie!» ÎI amenință apoi cu bătaia, cu în- 
chisoarea, cu trimeterea la judecată, până ce ne- 
norocitul ori intră la oaste, ori îi da cevă din 
marfa lui, drept mulțămire că-l lăsă iar slobod. 
„ȘI așă se foloseă'el de numele stăpânirii, tocmai - 
când vreă să jăcuiască mai fără rușine. Și partea 
cea mai grozavă din oblăduirea asta a lui eră că nu 
se uită de loc, dacă oamenii din jurul lui au ori 
n'au cu ce-și ținea viața. Când îi vorbea cinevă 
de nevoile săracilor și de viața trudită a vădu- 
velor, el răspundea că 'au fost totdeauna săraci 
pe lume și vor.fi de-a pururi, -și că Dumnezeu 
o fi știind el bine, de ce dă unora mult, iar altora 
nimic. Căci, cu toată viața lui nelegiuită, pome- 
neă des de Dumnezeu și-i plăcea Chiar, când și 
când, să stea de vorbă despre legea creștinească, 
să spue or. să asculte fel de fel de iscodiri des- 
pre raiu și despre iad; de pildă, ce fac Și ce nu 
fac oamenii pe lumea ceailaltă, cu ce și-o fi pe- 
trecând vremea pe acolo, de pe ce s'or fi cu- 
noscând unii pe alții și dacă o fi cunoscând o- 
mul acolo pe strămoșii ce i-a moștenit, dar pe 
care nu i-a văzut niciodată; apoi dacă iadul o f 
fiind pe pământ, undevă, poate pe muntele ce :- 
varsă foc şi pucioasă. Despre astfel de lucruri 
sta el la taifas adesea nopți întregi, iar diaconul, 
pentru vin și pentru parale, îi tăiă la povești de 
acestea, de nu poți pricepe, cum un om ca el, 
foarte deştept altfel], putea să le asculte şi să le 
creadă.  Deșteptăciunea lui însă o avea numai 
pentru pungășii; în altele erâ ca un copil și-l 
puteai înșelă cu minciuni și cu palavre, cât ai fi 
vrut. În meseria lui însă nu-i lipseă niciodată nici 
judecata, nici cuvintele. Eră în stare să vorbească 
unui învinuit ca și un preot; știeau toți însă că
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nu vorbește din inimă, EI însuși chiar, când ră- 
mâneă, singur, își zice în sine, că așă și trebue 
să fie, și că un om ca dinsul trebue să se pre- 
facă de sute de ori că e foc de mânios, de și 
în sine de-abia-și poate ținea râsul, 

Și oamenii însă știeau cu cine au a face: cei 
cărora le vorbeă el astfel la judecăţi şi la mus- 
trări, se purtau ca la o păpușărie: stau în fața 
lui ca niște stane de piatră și nu scoteau nici 
un alt cuvânt de cât ce învățaseră pe de rost, 
și anume totdeauna cuvintele acestea: «Nu e a- 
devărat, ori-ce-ați spune d-voastră!» Le și da 
mâna să joace comedie, căci el le spunea tot- 
deauna mai din -nainte, că, pe față, o să se res- 
tească la ei, să-i bage'n pământ, dar ei să nu 
se sperie de asta, ci să fie cu îndrăzneală Și să 
tăgăduiască mereu, ori-ce ar spune el și ceilalți 
juraţi. Și așă de departe mergeă el cu păpușăria 
asta, în cât, de se'ntâmplă ca vina unor astfel 
de oameni să se dea singură pe față, cu toată 
tăgada lor, el eră cel d'intâi care eșă cu păre- 
rea că trebue luaţi de scurt și trântiți la închisoare, 
că atunci or să-și mărturisească dumnealor vina. 
„Dar și asta erâ tot păpușărie! Căci și despre 
Schimbarea asta a lucrurilor, ce puteă să se în- 
tâmple, luase mai din nainte înțelegere cu ei; iar 
când îi vedea că se tem de închisoare, îi luă în 
bătaie-de-joc, zicându-le că n'or să fie ei nici cei 
d'intâi, nici cei de pe urmă care merg la închi- 
soare, și îi deslușeă apoi cam cât timp vor fi 
ţinuţi închiși şi la ce cazne vor fi supuși. «Dacă 
rabzi toate până la urmă, atunci n'au încotră: 
vor trebui să te scoată iar basmă curată, ba să 
te facă chiar mai bun de cum fuseseși înainte 
şi de cum n'ai fi ajuns altfel niciodată». Și cu 
vorbele astea sfârșă el totdeauna.
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De multe ori dedeă oamenilor ca pildă pe Rudi din Lârbach, pe care acum trebue să-l întreție boierii de la Katzenstuhl, fiindcă n'a mărturisit nici unica din sutele de fapte de care eră între- bat. «Ala eră un om și jumătate!» spunea apoi vornicul. «El singur mi-a spus, cu gura lui, că niciodată, când îl punea la cazne, ca și înnainte Și după aceea, nu-şi pierdeă stăpânirea de sine și se gândea totdeauna, că un «nu» ese tot așă de repede din gură ca și un «da», 
Nu mă lasă inima să spun, cât de adânc s'a înrădăcinat printre noi înrăirea sufletului, prin a- semenea viclene uneltiri și întortochieri ale drep- tății — înrăirea, care ne-a adus până în fundul ticăloșiei! Ah, unde mai e acum creștineasca ru- șinare a părinților noștri, buna şi omeneasca măr- turisire a greșelii, plânsul și cererea de iertare, care atât de mult fereă pe oameni de înrăire Şi-i ducea pe calea cea mai firească la schimbarea puitărilor lor şi la îndreptare ? Toate astea au pierit ca prin farmec din mijlocul norodului nos- tru! Ba chiar a eşit printre noi o vorbă, că nu e om acela care nu poate tăgădui în față, la trei patru inși care l-au văzut, că n'a săvârșit el fapta ce au văzut-o ei, cu ochii lor. Toată lumea la noi, tineri și bătrâni, femei Și bărbați, argaţi și slujnice, ba până și copiii de școală, nu mai știu azi altcevă, de cât să tăgăduească fără rușine, când au vreo vină, până ce-i dovedeşti; ba încă, și după ce i-ai dovedit, nu se rușinează de fel și fac o „gură, ca și când tu le-ai fi făcut lor cine știe ce nedreptate. Această pierdere a rușinii în mijlocul nostru este poate cea mai mare și cea mai fără leac: nenorocire, pe care a pricinuit-o vornicul la noi, în: viața lui. Trec mai departe. Nu numai că făceă tot ce eră rău și dăunător
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și tot ce aduceă stricăciune, ci unelteă pe subt 
ascuns să impiedice tot ce eră bun și folosi- 
tor. Niciodată n'a vrut să-şi dea învoirea pen-. 
tru îmbunătățirea -școalei, zicând că nu e nici o 
nevoie ca ori-ce copil de calic să'nvețe a scrie 
și a citi mai bine ca el. S'a împotrivit totdeauna 
ca să semene oamenii sămânță de nutreţ pe la- 
nurile obștei, și când îi spuneau oamenii că a- 
tunci satul o să aibă -de două ori pe-atâta vite 
și prin urmare or să poată gunoi și ară mai multe 
ogoare ca până acuma, el le răspundeă, că nu 
e nici o nevoie să fie toți bogați și că lui, cât 
o trăi, îi vine mai bine la socoteală să fie pă- 
mântul prost; dacă fie-care ar puteă gunoi cât 
ar vreă, atunci nu i-ar mai veni lui așă de bine, 
iar ce-o fi după moartea lui, dacă pământul lui 
o prețui mai mult, ori mai puțin, îi e tot una. 
Făceă. apoi tot ce-i sta în putință ca să împie- 
dice așezarea vreunui strein în sat; chiar dacă 
eră vorba de oameni cinstiţi, care se vedeă că 
au să aducă în sat bani și folos pentru toți, nu-i 
lăsă cu nici un preţ. Când a vrut obștea să facă 
cuptoarele cele nouă la marginea satului, iar nu 
în mijlocul satului, fiindcă așă ar fi mai puțină 
primejdie de foc,-el s'a împotrivit iarăși, zicând 
că n'a pierit nici un sat de foc, că, și de-a ars 
vreunul, l-au înnălțat oamenii din nou; de ce să 
fie ei mai moțați și să vreă să aibă toate altfel 
de cum au fost din bătrâni? Casa lui însă eră 
la o parte de celelalte, singură, mai ferită dar 
de primejdia focului; iar acum mărturisește el 
singur, că, de câte ori veneau pe la el cârciu- 
marul din Laibach și cel din Hirzingen, sate care 
arseseră cu totul, și-i povesteau ce vremuri bune 
au avut ei după focurile astea mari, lui îi veneă
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totdeauna. gândul: de-ar Dumnezeu să aibă și el 
odată norocul ăsta! | 

Am vorbit destul despre el ca Vornic; să mai 
spun acum câteva cuvinte despre el ca morar 
ŞI cârciumar,. | E 

Cu nimeni n'aveă el socoteală curată Și, când 
îl căutai, amână mereu răfuiala cu oamenii care 
erau trecuți la catastiful lui. Scopul lui eră, ca 
nici unul din cei ce luau de la el pe datorie să 
nu mai știe bine niciodată, când a luat Și ce-a 
luat de la el. Zăpăceala din gospodăria lui însă 
cră așă de mare, în cât, și să fi vrut el să ție 
socoteală regulată cu cinevă, tot n'ar fi putut: 
aci scrieă el datoriile în catastif, aci. le scrieă 
nevastă-sa cu tibișirul, pe ușă, iar Dumineca, când 
trebucă spălată ușa, datoriile ajungeau în catastif, 
firește, de două ori mai mari. 

Când i se năzăreă lui, că a uitat să treacă 
cevă la catastif (ceea ce i se întâmplă des, mai 
ales în nopțile când n'avusese somn), atunci, fără 
să stea mult pe gânduri, făceă dintrun O un 6, 
dintr'un 7 un 9, sau puneă un zece înainte ori 
un O la urmă, după cum i se păreă lui că o să 
meargă mai bine. Lăsă dinadins în cațastif şi în 
însemnările lui rânduri nescrise, pe care le pu- 
teă apoi umpleă și: falsifică după poftă. Însem- 
nările de datorii vechi și plătite, dacă se puteă, 
nu le dedeă îndărăt omului, zicând că le-a rupt, 
le-a ars, ori le-a pierdut. Când însă ajungeă mai 
târziu la neînțelegere cu omul, atunci le scoteă 
iarăși la iveală şi le da ca bune. 

Mai vârtos de cât pe alții apăsă pe cei care-i 
ştieă el cu musca pe căciulă şi care se puteau 
teme să nu-i dea pe față; încă și pe cei care 
încercaseră vreodată să-l înșele cu cevă ori să-i 
tăgăduească cevă. Pentru el, ori să treacă îndoit
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datoria la astfel de oameni, ori să se scobească'n 
dinți, îi erâ tot așă de ușor. Când vreunul din 
aceștia da să se plângă, îi astupă numai de cât 
gura: «Pungașule, hoțule, vei să-mi faci iar ca 
ieri? Obi fi crezând, poate, că am pierdut chitanța 
unui pungaș. ca tine?» — și așă mai departe. 
"De câte ori-năpăstueă pe cinevă, par'că i se 

umplea inima de bucurie, dacă puteă el să-și în- 
chipue, că omul pe care-l are la mână e un pun= 
gâș și i-a făcut rău lui, ori cel puţin a vrut să-i 
facă. Având odată a plăti niște parale lui Knip- 
perschild, l-a înșelat cu 50 de fiorini, zicând apoi 
către alții, pe drum, că Knipperschild e o fiară 
care suge și sângele din om, că în douăzeci de 
ani, cât a avut parale cu dobândă de la el, nu i-a 
dat măcar odată un pahar de vin ori un bacșiș. 
Așă făceă cu toți: ori cu cine ar fiavuta face, 
numai ce-l auzeai mereu: «Ala e așă și pe din- 
colo; dacă miar aveă la mână, s'ar purtă cu mine 
și mai rău încă. Nu zic! Să fie un altul, nu m'ar 
lăsă cugetul să mă port cu el astfel; dar cu ăsta 
n'am nici o mustrare de cuget». Ce să mai lun- 
gim vorba! Când aveă el ură pe cinevă, nu se 
mai află alt pungaș mai mare ca acela pe pă- 
mânt, iar când își puncă în gând să stoarcă pe 
vreunul, 'găseă totdeauna sute de cuvinte ca să 
n'aibă milă de -el, fiindcă e âl mai mare coțcar 
și ticălos. | 

Cu toate astea, drept vorbind, cele mai puține 
neînțelegeri le aveă cu pungașii și cu ticăloșii, 
Ce-i drept, şi cu câțiva oameni de treabă a dus-o 
fără neînțelegeri; când cercetai însă mai de a- 
proape să vezi ce fel de oameni erau aceștia, 
găseai totdeauna că erau oameni slabi, lăsători, 
câţiva chiar ușurateci, sau cel puțin nu tocmai 
pricepuți în gospodărie. Cu de-alde ăștia îi mer-
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“geă.: de” două. ori:bine: pede oipaite îi storceă, 
“iar-pe de altă parte se'lăudă că trăeşte :cu-&i 

* de-atâta -vreme :în : cea -mai bună 'înțelegere, “și 
'nu-mai găseă cuvinte să “spue, 'la chef, tovară- 
:şilor “săi, ce-oameni sânt ăștia, fără! perechie:pe 
lume, ce buni sânt cu el, “şi -așă “mai departe. 
“Cum aveă 'insă “vreo neînțelegere “cu : ei, “atunci, 
“la :minut, 'Și “aceştia erau "Pungași ca-toți ceilalți, 
'ba, încă -și proști, 'pe "de-asupra. 
"Cel care "se izbeă'însă:mai rău:cu'el eră “omul 

căruia-i plăceă 'buna 'rânduială, -căreifăceă toâte 
pe 'tăcute și cu *chibzuinţă, -care se iiită la :ban 
de 'două ori înnainte: de-a: cheltui, :și care cergă 
cinste și ținere de 'cuvânt, fiindcă :el însuși se 
'purtă “cinstit 'și 'eră om de'cuvânt. Cu astfel :de 
"oameni vornicul 'eră 'mânia 'lui Dumnezeu și bi 
se “lăsă 'până -ce :nu-i ruină. Eră știut pentru asta 
de tot satul și -de aceca se mirau toți că nu i-a 

„putut veni -de hac și lui Meier bumbăcarul. 
A prins însă de veşte prea târziu. Câștigul 'de 

„pe urma torsului bumbacului, pe care Meier îl 
adusese în sat, îi .plăceă grozav vornicului, “câtă 

„ Vreme oamenii mâncau și ibeau în cârciuma lui 
tot ce câștigau; când văzii însă că Meier avea 
de gând să se îmbogăţească și:că și alți câțiva oa- 
meni erau păstiători cu câștigul lor, atunci începu 
a dușmăni pe Meier și a tună pretutindeni îm- 
potriva bumbăcăritului, că e ca o ciumă peste 
sat și scoate numai ființe schiloade și fără vlagă. 
Adevărat e: acolo unde cârciuma face din părinții 
și din mamele unui sat o adunătură de ticăloși, 
acolo într'adevăr copiii lor ajung, prin munca dela . 
torsul bumbacului, niște schilozi și niște prăpădiți. 
Satul nostru este, din nenorocire, o pildă vie a 
acestei mari nenorociri; dar ar fi putut fi şi altfel 
de cum e acum. Copiii Ghertrudei, care torc cel 

I.eonard și Ghertruda, | - 32,
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mai curat fir din tot satul, sânt cei mai sănătoși 
și mai voinici; se'nțelege însă, dacă vornicul ar 
fi putut fi stăpân și peste casa lor, cum îi eră 
gândul, s'ar fi putut prea bine ca Și copiii aceștia 
să ajungă cu vremea tot așă de firavi ca şi alții, 
la torsul bumbacului. | 

Meier văzi îndată că în cârciumă stă toată 
„pricina pentru. care oamenii nu s'alegeau cu nici 
un bine de pe urma acestui câştig nou ce-l a- 
„dusese el în sat, și de aceea nu trecea o zi, fără 
să nu mustre ba pe unul, ba pe altul, spunân- 
du-le că e păcat de Dumnezeu că nimeni nu stă. 
pe-a casă și nu se gândește a pune cevă de-o 

„parte pentru bătrânețe şi pentru copii şi nepoți. 
Astfel de cuvinte însă erau pentru vornic ca un 
junghiu în inimă; de-ar fi putut, l-ar fi sfâşiat pe 
Meier; ca să se răzbune, îndemnă pe cei ce lucrau 
la el să tăgăduească datoriile ce aveau la din- 
sul. Odată Meier a mers la judecată cu trei din 
aceștia; acolo își arătă dreptățile, scurt, dar cu 
hotărire, ținându-se de catastiful lui, cum se Și 
cădea; chiar și boierului îi păru ciudat, că cei 
trei oameni aveau răspunsurile la fel, par'că-i în- 
vățase cintvă. Judecata fu amânată; vornicul în- 
cepu atunci a spune în gura mare, în dreapta și'n 
stânga, că poate scrie cinevă pe hârtie ce pof- 
tește, când are cerneală și condeiu; și apoi, ca- 
tastif pentru catastif: ar face mai bine Meier să 
nu împingă lucrurile prea departe; când spun trei 
oameni același lucru e aproape ca și dovedit; 
dacă o eși dreptatea pe partea lor, atunci o să 
fie trimes la primblare, cu catastiful dumnealui 
cu tot. — Cuvintele vornicului-făcură vâlvă printe 
oameni .şi asta oțări atât de mult pe Meier, în 
cât, în fața a douăzeci de oameni, îi trimese vorbă 
să știe, că el poartă socotelile cinstit, și nu trei,
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ci O sută de coțcari să fie care să tăgăduească socotelile ce i-ar privi, şi tot ar rămâneă în pi- cioare catastiful lui în potriva a o sută — ori, altfel, nu mai scrie nici un rând în el. Apoi adăogă: «Da, să port şi eu socotelile cum le poartă vor- nicul, atunci sar schimbă lucrul, se'nțelege! A- tunci aș fi vrednic, nu numai să fiu trimes la primblare cu catastif cu tot, ci chiar la spânzu- 
rătoare», 

Cuvintele acestea, fireşte, ajunseră la urechile Yornicului numaidecât, și ca răspuns la ale lui. Cu nimic nu lar fi putut atinge cinevă așa de mult unde-i păsă lui, ca cu aceste vorbe. De spai- ma ce-l cuprinse, mai nu ştieă ce să răspundă, se făcu însă că n'a priceput bine și trimese lui Meier răspuns, că de bună seamă n'a înțeles lu- crul așă de rău cum a ajuns până la el. Meier însă rămase neclintit și-i trimese vorbă, să ştie că a fost treaz când a vorbit, şi s'a gândit bine mai din nainte la tot ce i-a spus, iar dacă vor- nicul crede că l-a năpăstuit, el e gata să răs- pundă de cele spuse, înaintea judecății. 
Vornicul ştieă prea bine că nu-i dă mâna să meargă la judecată și trebui să'nghiță ocara, iar cei trei lucrători se lipsiră cu toții. de proces și mărturisiră lui Meier, că vornicul i-a ațâţat la fapta lor, iar acum tot el fi sfătuește să lase lu- crurile baltă. A E Când veni ziua înfățișării, boierul se miră foarte mult că nici unul din ei nue de față și întrebă pe vornic, care e pricina. «Se vede că sânt niște coţcari și nu se mai bizue pe pâra lor», răspunse vornicul. «Rândul trecut însă le țineai partea», zise boierul. «Da, socoteam că or fi având drep- tate, dacă veniseră trei de-o dată», răspunse vor- nicul. | |
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Trebue însă să las la o parte miile de fapte 
- dih 'catâstifut” li, și'miil& de" fapte ale 'vorniciei 
“lui, icâ”âi''eând n'ar fi fost, și şă purced mâi'de- 
'parte, spre”ă vă arătă“*ce"'schimbare 'a luat în 
«Cele -din'urmă Omul care!a săvârșit toate acestea. 

1 """Nu' știu "de" te e" așă, "dăr'âșă'e: înaintea 'unior 
schimbări ădânci” ale“ s6attei noastia''se petrec 
"de"'6biceiu lucruri'ităre ne pătrund până în fun- 
dul sufletului și” ne'sânt ca 'un' fel de'presimțite 
a ceea ce va să se întâmple cu noi. :* i! 

" “La” 16 ale lunci lui' Cireșâr o sf se'mplinească 
șase ani, de 'târid i s'a 'ntâmplăt vornicului cele 
ce'v'oiu spune. Eră o diniincaţă frumoasă 'în ziua 
'âceea. Plecase lă-cânp; fânul copt răspândeă riii- 
'resme iplăcute în “jiitul lui; “semănăturile'hânăre 
"plecau “îri Valuți' spicele" lor înnalie, și de' jur îim- 
:prejur de la locul uiiide stă el, până departe, totul 
eră“ al lui. În” îngâmfarea lui, începu 'a 'cântă un 
"cântec -desfrâriăt: 'cântă cu glas” tare “şi necheză 
ca'un noăteri când 'se vede într'ă livede plină 
de iărbă. Pe câtid stă el așă și-și aruncă ouliii 
în toate părțile plin de mândrie; numai ce dude 
un țipăt de: desnădejde şi! zărește 'o'femee' cu 
cinci! copii; care se tăvăleau pe pământ, lângă un 
stejar, “iar de-asupră'tăpului lor ih om spânzurat 
— tatăl." Vornicul îl cunioscii: eră Rickenberţer, 
care s€ socotise ieri cu el și-i zisese la plecare, 
plin de desnădâjde: ie Vornice, te poftesc în "valea 
Iosafat, la o altă socoteală»*). Vornicul își aduse 
aminte cui groază de vorbele acelea, işi din ceasul 
acelă a'pierit din sufletul li ori-ce curaj și ori-ce 
bucurie. Dâr, de'schimbat, nu s'a schimbat totuși 
ici cu:un fir 'de păr; 'numai doar” 'că' s'a făcut 
) Aici e 'o aluziune la "cele îpuse în Biblie, caitea lui Ioil, 3, 7. '<Valea Iosafat», :0: vale întunecoasă: dintre-podișul Ierusalimu- lui .şi .muntele. Măslinilor, eră. valea. mormintelor. Numele ci-in- scamnă <Dumnezcu judecă»,
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eee e i Za ie și mai morocănos și mai. arțăgos, decât mai nainte, , 
La anul după aceea. căzu bolnav. L-a apucaț. 

înțâi cu niște dureri de cap năpraznice; își vărsă 
în cap pahare întregi de rachiu, ca, să, potoiească, 
durerile, și-și lăsă sânge de patru ori una. după, alta, de-l. slăbise atât, de „mult, în cât eră mai. 
să se prăpădească; nu vrea însă nici să audă de 
una, ca, asta,. zicând de câte 20—30 de ori pe zi, 
chiar când nu-l întrebă nimeni, că el numai la cap 
şi în. trup'simte, slăbiciune, dar în colo se simte, la, suflet sănătos tun. Nu putea nici să meargă, , 
nici să stea în picioare. și de-abiă mai puteă să . 
vorbească; cu toate astea, în, toate zilele se dedeă . 
joș, din pat, cum, pute?, și chema. pe,câte cinevă . 
la el, ca să poată vorbi de rău, ori să aibă cu 
cine se, certă, - DO 

În vremea boalei,.se'nțelege „că fie-care îi spu-.... 
neă în față, vorbe bune, toți căutau însă să plece, . 
câț. mai curând, iar în sat scăzuse mult teama 
de el. Toată lumea ştieă că se face foc, când, 
aude că .a slăbit foarte mult sau că. pare. încă | 
foarte bolnăv, şi, nu. treceă, mai nici 0 zi, fără. . 
să. audă "vorbele! acestea, spuse mai ales, din ră-. 
utate. Șapte săptămâni după ce s'a sculat din pat. 
a trebuit să umble, sprijinit în băț și păreâ îm- 
bătrânit cu zece ani... ca 

Toată lumea 's'așieptă să „scape de el acum,.. 

N 

și în. cele. Pintâi zile ale . boalei toţi țăranii, în-. 
trebau gândesc-că- de câte 10—20 „de ori pe zi,.. 
cum îi,mai este, iar dimineața, când auzeau, că 
nu..S'a prăpădit. peste noapte, toţi. dedeau din. 
cap, Ba, mai târziu se „arătă. lucrul încă și .mai ., 
rău: «L-am auzit astăzi tunând și fulgerând, .ca 
în vremea veche. lar, se'ntore lucrurile. spre rău», 
zicea unul. «Ne-a făcut să. ne, bucurăm de. geaha>,.. 
spunea altul. «larba 'rea nu se. prăpădeşte, ba
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mai repede dă și o ploae bună peste ea», zicea un al treilea — și tot vorbe de acestea se schim- bau despre însănătoșirea lui, 
Când îl văzură acum înzdrevenit și arătându-se iar mândru și îndrăsneţ, în sat și la câmp, la bi- serică și la castel, așă de tăcuți și de mâhniți se arâtară oamenii, par'că ar fi căzut asupra sa- tului nenorocirea cea mai mare. 
EI își închipuise, că toată lumea o să-i întindă mâna și o să-și arate bucuria că a scăpat de la moarte; dar nici prin gând nu le treceă oame- nilor una ca asta, ba încă îi fu dat să vadă cu ochii lui, cum îl ocoleau femeile și bărbaţii, când - dedeau cu ochii de el. Înnainte de boală erâ.de- prins ca chiar şi cei asupriți de el să-l salute. prietenos, să-i deă mâna și să vorbească cu el tot lucruri care erau spre lauda lui și-i aduceau mulțumire, de și le săreă inima de spaimă, de câte ori îl vedeau; pentru așă cevă însă, va să fie cinevă sănătos și să stea în ori-ce minut, așă zicând, călare pe oameni Şi să-i aibă mercu în ochi. Fără asta, nici un tiran, pe care lumea îl | urăște până la moarte, nu poate face pe oameni să-i spună vorbe bune în față și să i s'arate pri- etenoși. 

Vornicul zăcuse bolnav la pat trei luni de zile, și oamenilor le fusese așă de bine în vremea asta. cât nu-l mai Văzuseră, în cât acum aici nu pu- teau altfel de cât să-i arate cât sânt de veseli, când îl au departe de ei. 
" «Să îndrăsnească becisnicii ăștia să se poarte așă cu mine!» — astea erau vorbele ce-i eșau din. gură aproape la fiecare sfert 'de ceas; dar n'a- veă în cotră, 

. Chiar și pe boierul ăl bătrân îl găsi cu totul schimbat. Când se duse la castel, spre înfățișare,
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întâia oară după boală, 'și întrebă pe boier cu 
glasul de mai nainte, plin de încredere: «Ce ați 
fi zis, dacă mă prăpădeam?» — boierul îi răs- 
punse: «Ce să zic! Aș fi zis că e un om rău mai 
puțin pe lume». — cAșă!», îngână vornicul, iar 
boierul grăi: «Ce-i drept, par'că ai fi luat cu tine 
în plapumă toate neînțelegerile și toată cearta 
dintre oameni, de când căzuseși la pat». 
_<Ați avut însă și osteneală, pe care înnainte 

n'o aveaţi», zise vornicul. 
«Asta așă e; dar pe de altă parte am găsit 

că, cu toată munca, mi-eră mai bine de cât în- 
nainte, când mi-o făceai tu», răspunse boierul. 

Îndoială nu mai încăpeă acum. Vornicul pri- . 
cepu prea bine şi, plecând de la boier, începă 
a blestemă afurisitele de friguri, că numai ele i-au 
adus toate necazurile astea. Cu cine se'ntâlneă, 
începeă a-și vărsă focul, spunând că el tot mai 
trăeşte, de și toți, și tineri și bătrâni, ar fi fost 
bucuroși să-l vadă în pământ; îi pare bine însă 
că a cunoscut și el oamenii, cu prilejul ăsta, ŞI. 
știe acum cum stă cu cutare și cu cutare, dar 
n'o să le folosească la nimic, ticăloșilor ăstora, . 
că s'au purtat astfel cu el, căci boala l-a făcut 
doar' mai îndrăsneţ. | 

De-atunci încolo începu a vorbi mult: nopți 
întregi le petreceă stând la băut cu o ceată de 
derbedei, lăudându-se cu fel de fel de planuri și . 
vrând să arate cu tot felul de istorii, cine e el, 
ce a făcut și ce are de gând să mai facă. 

In ziua de 8 ale lunii lui ulie, acum patru ani, 
tot așă sta la masă cu derbedeii lui, amețit de 
băutură. Afară se vedea că-se pregătește furtună 
mare: îndărătul muntelui nostru se ridică o pânză 
de nori negri, care veneau din spre valea de la 
Hirzau. Se făcu întunerec în mijlocul zilei. Chiar
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și beţivii. ce. stau cu el la masă ziseră cu spaimă: 
«Vine o furtună grozavă!» EI însă zise, în chip, 
de, răspuns, că şi grindină de-ar,dă, să prăpă-.. 
dească grâul până la două .poște depărtare, Și. 
tot .n'ar fi. nici o pagubă, Ori-cât erau de- ame.-. 
iți de. băutură tovarășii lui, tot se mirară de.a-,: 
semenea cuvinte; vornicul. însă 0 ținea. într'una , 
cu înjurături, că: n'ar fi nici o pagubă,. fiindcă. 
țara e plină de bucate: el, de-o pildă, are în pod 
atâta grâu de-acum doi ani, în cât i-e frică să nu-i. 
dărâme casa, și nu vine nimeni, să i-l cumpere. 

«Spune drept însă, nu ți-ar fi frică și ţie, dacă . 
ar veni furtuna drept la noi?» — zise Christen.,. 
«Numai tunetul nu prea-mi place să-l aud, dar 

încolo ce să-mi pese .mie..de-o furtună ca asta ? — 
răspunse vornicul. 

«ȘI. zece furtuni ca asta nu ți-ar face nimic ție. 
Îți dă. mâna să vorbeşti așă, fiindcă ești bogat.. 
Dar, ia să vedem, cine altul ar mai :puteă..zice.. 
ca tine?» — grăiră haimanalele care beau cu el. 

« Tocmai asta e tăria. mea !», zise vornicul, rân- 
jind la ei.ca o. maimuţă Şi. ridicând paharul, 

Nici n'apucase. bine să isprăvească vorba, când - 
deodată, „de-asupra capetelor lor, bubui un tunet . 
mai grozav de cât toate câte le-auzișeră ei vre- 
odată. Toţi. încremeniră, de .spaimă. : Vornicului, i 
se. vărşă paharul. ce .aveă. în mână Şi Christen îi ;; 
zişe: «Vezi,. te «Speriaşi. şi. tu!» « Adevărat, mi-e., 
frică grozav de. trăsnet», răspunse. vornicul; se.. 
rugă apoi de. ei .să mai rămână, până; o trece . 
furtuna. | 

Mai nici. unul însă .nu..vru, să rămână. :« Întâm-.. 
ple-se. ce s'o întâmplă! Pe o -vreme-caastajtre- .. 
bue să. alerge, fiecare. la casa lui ;- n'aș:vreă.;să-mis: 
aud pe urmă, «Că. eu..eram la cârciumă, când,s'a .. întâmplat, o nenorocire», .ziseră, ipochimenii;:;cu.-.:
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toată . destrămarea. lor, . și - porniră speriaţi. spre - 
casele lor. Acolo povestiră 'ce-vorbă 'grozavă'a: 
spus vornicul:cu'o clipă înnainte: de căderea. trăs- 
netului. Femeile, copiii 'și''slugile''care: deschise=-- 
seră biblia și aveau în mâini cărțile de rugăciuni, . 
cum: au obiceiul 'când: e o:vreme rea-ca astă, în- 
cepură a-și face'cruce de o':așă. nelegiuire: În” 
vremea asta se făcu':din ce în'ce mai întunerec, . 
trăsnetele cădeau: unul după 'altul;: și începii' a: 
da..o: piatră cât: nuca: de: mare; iar. după 'astă în-: 
cepu: o ploaie. cu găleata::. | 

Pârâul din 'spre-pădure rupse iezătura ce-l des- 
părțeă de iazul morii și- apele unite: porniră fu- 
rioase spre câmpie, unde:se: răvărsară “și făcură : 
ca un lac, fiind oprite de “podețul” de :la margi- “ 
nea satului. . a 

Vornicul spuse:că dă -1000; de: fiorini''cui:o0:: 
putea rupe -podișca, să dea: drum apelor.: Un':omir: 
hotărit,: călare pe un 'cal-voinic;: ar fi putut Stră- 
bate, la început,;. până “la podișcă și ar fi putut-o 
Tupe, cu-o cange de fier; dar acum;:ori:câtiiar: 
fi :prins! de -bine:-1000'de fiorini unuia: care n'are 
nimic — și de: ăştia-'ar fi'fost cu'sutele — nur: 
se„+mai găseă' nimeni: să':cuteze :una: ca: asta, - 

Vornicul. nu știeă cum: să se mai rOage; spuse: 
că: dă. caii lui, că sânt voinici: şi: blânzi, cănu': 
se sperie de 'apă -și: te «poţi încrede.'în':ei! fără *: 
teamă.:Însă, în vreme ce ci- vorbeau:'și sfătueau;::. 
apele se :umflau “din: ce'în ce mai:mult și cu cât" 
treceâ. vremea,- cu'atât se găseă mai puţin cinevă "! 
care să: se. încumete: a “porni spre “podeț.: Dapăr:: 
o seamă de vreme:Lindenberger:zise către 'vorăic:. | 
«Știi care: ar fi lucrul :ăl :mai bun?: Să: încaleci:" 
tui'singur pe':un':cal :și :s'o : pornești' înnainte. 
Vornicul însă . nu: cuteză; și spuse: 'că:-dă'și ;mați!: 
mult: dei;1000de. fiorini::cui::s*o bizui'să'ajurnigă-:
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la podeț. Primejdia creștea însă pe fie-ce clipă. 
și toți ziceau: «Ce folos are cinevă de la ori-câți 
bani, dacă se înneacă? Și de înnecat e sigur că. 
se'nneacă cel care o rupe podeţul, că-l ia atunci 
apa cu cal cu tot». 

«Nici peste o jumătate de ceas nu se prăbu- 
șește podișca, că stă pe nouă stâlpi mai groși 
ca omul», zise vornicul. Napucase să sfârșască. 
bine vorba, când și văzură cum apele au rupt: 
podișca și năvăliră așă de năpraznic, în cât nu. 
unul, ci o sută de călăreți să fi fost în dreptul 
podișcii, și pe toți i-ar fi dus la vale, val-vârtej.. 

Vornicul de-abia avi vreme să alerge acasă, 
să-și ia din năuntru hârtiile și banii: puhoiul apei 
îi încunjurase dintr'o dată casa din toate părțile. 
Începu a strigă și a se rugă să-i ajute lumea ca. 
să-și scape din casă măcar lucrurile mai de preț. 
Și cât timp puntea de din vale țineă încă, nu 
eră prea mare primejdie să pătrundă cinevă până. 
la casa vornicului și. să scape apoi pe deal cu 
marfa din prăvălie și cu vitele. Dar nimeni nu-i 
sări într'ajutor. Oamenii, care altminteri la un foc: 
ori la năvală de .ape își pun viața în primejdie, 
ca și când n'ar prețui nimica, steteau acum nc- 
mișcaţi ca niște muieri fricoase. Nici unul nu se: 
descălță, să încerce dacă nu se găsește vr'un 
vad prin apă. Vorba nelegiuită a vornicului, spusă. 
înnainte de furtună, treceă din gură în gură și 
fiecare se temei să nu fie pedepsit de Dumne- 
zeu, împreună cu vornicul, dacă şi-ar pune viața. 
în primejdie pentru el. Însuși vornicul, după ce-și. 
luă hârtiile și banii, fugi repede din casă și nu. 

"mai încercă să se întoarcă în ea a doua „Oară.. 
Eră o priveliște îngrozitoare: douăzeci şi cinci. 

de capete de vite mari, afară de oi și de viței, 
sbierau în grajduri, iar peste o jumătate de ceas.
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începură a pluti pe apă toate căpițile de grâu: din obor și îndată după aceea se prăbuși întreaga. casă, cu un pârâit înspăimântător. În clipa aceea, de la zece pași în spatele vornicului, strigă ci- nevă — nici până acum nu se ştie cine a fost:. «Ce mai zici acum, vornice ? Mai spui acum, că. nu-ți pasă nici de zece furtuni ca asta ?» Pe vornic. îl trecură fiorii şi, uitându-se îndărăt, zise: «Să-mi. ierte Dumnezeu nesocotința! Sânt un nenorocit!» 
Încetul cu încetul se traseră apele. Casa şi o-- grada vornicului erau o movilă de ruine; locul „unde și-avuseseră ființă toate astea eră acum ca. - albia unui pârâu de o mie de ani. Oamenii tră-. seseră clopotele bisericii, în semn de primejdie.. Din toate împrejurimile . alergaseră țărani într'a-. jutor. Toţi se strânseseră la locul pustiit de ape. Eră o noapte senină. Din toată clădirea mai ră-. măsese doar' o singură grindă de stejar împot-. „molită în prundiș. Vornicul stă plecat asupra ei și plângeă cu glas tare averea lui prăpădită. Îm-. prejurul lui eră adunată lumea din șapte sate, dar nu se auzi nici un cuvânt de compătimire: din nici o gură. Toţi șopteau că e un hain, și. „căi s'ar fi cuvenit și mai rău de cât atâta; vorba. spusă de el înnainte de furtună treceă din gură'n gură. De la o vreme toată lumea porni cu gră-- mada spre marginea satului, la podișcă, să vadă. minunea, cum biata cocioabă a lui :Clausen nu s'a prăbușit, de și pătrunsese apa în ea până la arie;. acolo își da: fiecare părerea despre nenorocirea. vornicului, cum se'ntâmplă pururea în lume, când. dă o năpaste peste un om rău. Ba câțiva merseră. . încă și mai departe, zicând, că dacă-i adevărat că... a spus' vorbele acelea înnainte de furtună, S'ar fi: căzut să-l închidă și pe el în casă şi să nu-l lase: să iasă din ea, până S'ar fi năruit peste -el.
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Nu se găsi, nimeni care să-l ia de bunăvoie 
să mâie la dinsul 'în noaptea asta. Vornicul se | 
rugă atunci de: Kienholz, care n'avă încotro și-l 
luă, arătându-i 'însăcă''o face' în 'silă, căci de, 
două -ori îi zise: «Oare nu te-ai puteă duce să 
mâi în altă-parte? Tocmiai îmi pusesem în gând" 
să, fac' săptămână asta altă “rânduială 'în casă». ! 
Se vede de aci, cât de mult se sfieau toți să 
primicască subt acoperișul lor pe 'un astfel de om. 
ȘI nici: nu- trebue să ne “prindă mirarea de asta. | 
De: ani de'zile'vornicul:! se arătase așă 'de fără 
milă şi de neomenos în tot'ice făceă, îni cât ori-! 
cine nu eră ca dinsiil nu putea altfel de cât'să ! 
se gândească cu groază la el. Ia 

Toată noaptea: nu închise ' ochii” și, fiindcă ne, 
vastă-să plângeă, se apucă să o certe. «Oi fi 
vrând acum să clădeşti casa la loc cu bocetele” 
tale!» — acestea fură cele dintâi 'cuvinte ce le, 
spuse către 'dinsa, Ea însă nu se pută opri din” 
plâns și din văitat şi atunci el începi a o ocâri, _ 
a 0 face căţei, că nu-l lasă să se gândească în! 
liniște, cum să-și adune la loc" averea risipită. 
Nici nu făciv-altceva în 'noaptea asta fără 'somn 
de cât'să 'chibzuiască în toate "felurile, cum și” 
ce fel ar-trebui să: urmeze, ca să strângă din” 
toate păițilei cât mâi' multe 'daturi *). Înnainte de! 
răvărsatul zorilor se și! sculase din pat și ceru“ 
hârtie, cerneală 'și' condeiu; apoi se apucă îndată ” 
să” socotească în tot felul, 'până noaptea târziu, 
câte! patale poate strânge, cine îi e dator, câtă ” 
lemnărie “va 'căpătă de la boier, câtă de la obşte, | 
câtă de pe la vecini și câtă “mai poate luă pe | 
de-asupra, 'cum' poate sili''pe cutare și pe cutare ! 

*) După cum, se vede, şi din cele următoare, eră obiceiul pe vreimcă aceeâ in Elveţia, ca cel ajuns de apă sau de foc să aibă dreptul de a cere, timp de patru săptămâni, ajutorul celor din același sat cu el.



509 

  

“cu carul. 
„Cât timp țină. vremea de ajutorare .pentru el, 

„Îl vedeai umblând umilit și supus, ca şi când.nrar 
mai fi avut nici, după ce beă.apă, găscă numai Vorbe bune, şi Pențru prieteni şi pentru dușmani, și 
„înghițeă. răspunsurile cele mai grele, de și, mai i şe 
„tăeă răsuflarea, când Je. auzeă.. Meier .bumbăcarul 
ji dete zece galbeni împărătești; vrând vornicul 
Să-i „mulțumească, el îi zise: «Vornice, știu.prea 
„bine că .mulțumirea „nu-ți.pleacă dlin.inimă, și nici nu ţi-o cer. Ce i-am dat „eu sânt bani de .pe 
„bumbac. Numai „de n'ai mai zice Şi.de aci înna- 
ințe, că ai vreă să fi luat dracul tot bumbacul 
ŞIS pe lume!» Și zicând .acestea ji întoarse. spa- tele. Răspunsul acesta fi făcii atât.de Tăp .YQr- 

Picului, în cât o seamă de vreme pici nu puţii 
Pumără galbepii ce-i ţincă în mână. Ajungând a „Sasă, se plânse către nevastă-sa, că multe trebue 
Să mai înghită omul .care așteaptă ajutorul altora; se mângâie însă tot el, zicând că, după „ce-or 
„trece aste patru săptămâni, n'o să mai rămână 

el dator cu rășpurisul, când-o cuteză iar vreun ticălos să-i mai spună așă cevă. 
„ŞI se şi țin de cuvânt. Nu trecușeră nici două- 

zeci şi patru de ceasuri de când șe sfârşise vre- 
mea de ajutorință pentru el, și începi iarăși a 
vorbi cu lumea par'că mai obraznic de: cât ori- 
Fând; nu se rușină a- spune, că ajutorul primit „de la oameni a fost un ajutor de calici, faţă cu 
paguba ce-a suferit el; că nici nu S'ar puteă să 
se afle cândva un ajutor mai păcătos; că lui i 
Sa prăpădit atâta avere, în cât de-ar arde și pa- truzeci de case ale altora și tot n'ar ajunge paguba 
lui — și multe fleacuri de felul ăsta. 
„A făcut însă și mai rău de cât atâta. A treia 

„Să-i, facă de, geaba zile de muncă cu brațele . și
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zi după trecerea vremii de ajutorire, chemă la Judecată pe toți datornicii, să-i plătească dintro dată întreaga datorie. EI nu vrea însă atât să-i dea îndată parâlele, cât să se răfuească din nou cu ei și să-i încarce la socoteală. Când oamenii “cerură atunci să le spună deslușit, când, cum Și în ce fel au făcut datoria la el, el începu a se văită, că oamenii vor să-i tăgăduească datoriile, fiindcă văd că n'are cu ce. să le dovedească, ştiind bine că i s'au prăpădit mai toate hârtiile; el știe însă prea bine în sufletul lui, că datoriile sânt adevărate, Ştieă el negreșit, că cei mai mulți „oameni mai bine o să-l lase să scrie la catastif “ce-o pretinde el, de cât să audă apoi că au vrut să tăgăduească datoriile unui om izbit de neno- 'rocire. Puţini se găsiră, care să fie mai puţin în- „găduitori și să nu se lase a fi înșelați așă de ușor “cum vrea el; și cu aceștia însă tot izbuti: să. le i făgădueala că-i vor lucră de geaba câteva zile cu braţele ori cu carul, pentru suma câtă eră cu "pricină. 
La răfuirea asta a strâns astfel șaptezeci și cinci de cărături și peste trei sute de zile cu bra- ele, tără să-i fi fost vreun om dator cu o lescae, pe bună dreptate; le-a trecut apoi pe toate la catastif și a implinit apoi pe oameni ca pentru bani dați cu împrumut. 
Toată lumea începi atunci a numi bir cu sila această răfueală a lui. Împlinirea acestui bir tăct însă să crească și mai mult nemulțumirea ce o purtau oamenii împotrivă-i. Mai veni apoi și îm- prejurarea că multă vreme moara lui nu mai mă- “cină şi nici cârciuma n'o putu deschide curând; Oamenii băgară atunci de seamă, câtă deosebire e între moara lui și celelalte două mori din sat și câtă economie fac în casa lor, de când nu mai



“au cârciumă în sat. De asta însă tot nu i-ar fi păsat lui, dacă nu şi-ar fi scuturat punga cu clădirea 
din nou a olaturilor lui; când însă vru să iă nu- 
mai de cât parale cu împrumut de la unul ori 
de la altul, vorbindu-le tot ca în vremea veche, 
văzu cu mirare, că nimeni nu mai e gata să-l ajute. 

Paguba ce-i adusese răvărsarea apei îl dase 
“cu mult îndărăt; apoi clădirea cea nouă o croise 
prea costisitor, şi mărturisi chiar el de la început 
că s'a înșelat foarte în socoteli. Lumea începu 
atunci să-i prezică, că: o să. ajungă rău și mulți 
nu se sfieau de a spune în vileag, că, ori-cât s'ar 
făli el, bine n'o să-i meargă. Trufia lui însă nu-l 
lăsă să se strângă. în cheltueli, când văzu că nu 
mai are parale, ci, ca să facă în pizma oamenilor, - 
urmă cu clădirea și mai luxos încă; dar.ne mai 
putând împrumută de la nimeni bani doar pe 
cuvânt, își puse amanet casele și pământul. Pe 
creditorii .cei vechi îi asigură că n'o să-și înstre- 
ineze averea fără ştirea lor, le spuse însă asta 
abiă după ce ei aflaseră de amanetare Şi-i fă- 
cuseră mustrări aspre. EI se porni dintru'ntâi pe 
râs, mai apoi însă le spuse că e vorba doar' de vr'un an, doi, pânâ să-şi plătească fleacurile astea de datorii, că apoi o să meargă lucrurile iarăși 
ca mai nainte. Nici el nu crede însă ce spuneâ și văză singur cât de mult a dat îndărăt. De câte 
zece-cincisprezece ori pe săptămână luă condeiul 
în mână să socotească ce are și cât e dator; ori- 
cât de mult prețueă însă casa Și averea lui și 
ori-cât, suceă și răsuceă lucrurile în spre folosul său, tot eșă la urmă că e dator mai mult de cât. face toată averea lui. Și într'adevăr datoră atât de mult pentru vin și pentru bucate, în cât nu ştieă de unde o să le plătească la soroace. 

Nici acum însă nu se înveghi€, să vadă că sin-
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„gura temelie sigură pentru îndreptarea stării: în 
„care; se .află eră -numai. îngrijirea,. cumpătarea -ȘI 
-Cruțarea :a. ceea ce; mai aveă: trufia. și: patima: îm- 
„piedică pe :oamenii răi la suflet să scape .din:ne- 
Yoie :pe..căi. drepte —:și vornicului nu-i: trecuse 
„nicicând asemenea gânduri :prin cap.. «Numai:să 
Scuipi mereu în;mâini, că; merge treaba», acestea 
„erau cuvintele: cu.care. se îmbărbătă ;acum:la cele 
:mai ,nechibzuite :fapte. Erâ:pe:deplin:încredințat, 
«Că :în scurtă :vreme -va ajunge iarăşi :la făla ilui. 
de ;altă :dată, .numai -să ducă „mai „departe traiul 
;sgomotos de om bogat și să ;poată ascunde cât 
e „de sărac. :Nici nu visă,:nechibzuitul, că.tocmai 
şilința asta de .a::nn 'lăsă să se vadă :cât e.de 

» Sărac îi ăiă întradevăr .orișice putință .de a .a- 
junge -iarăși vreodată om .cu-stare.:Ca pe un co- 
pil de :șapte ani îl auzeai „socotind, :cât o .să fie 
el de :bogat, și zicându-şi de sute de ori: «La 
“cincizeci de ani, un om .ca „mine “poate face ila 
loc ceea ce a pierdut. Am ajuns eu din nimica 
să am cârciumă, să am moară, să fiu vornicul 
satului! Ar trebui să fiu un becisnic, dacă, avân- 
du-le acum pe toate astea, n'aş fi în stare să 

“adun iarăși câteva părăluţe și să strâng din nou 
în frâu, ca altădată, lumea care-a 'nceput să-și 
ia nasul la purtare!» a 

Se. bizueă pe alergarea lui neobosită, de di- 
mineața până seara, pe amestecul lui în toate 
afacerile, zicându:-și că din toate pică câte cevă 
și pentru el. Uită însă, că alergarea de dimineața 
până seara şi amestecul în toate afacerile nu a- 
jută nimic unde nu e nici un temeiu și unde lip- 
sește buna rânduială. Cu toată alergătura lui de 
dimineață până seara, nu aveă niciodată cele de 
trebuință în moara cea nouă, clădită frumos, și 
trebueă să amăgească în tot ceasul cu fel de fel.
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de meşteșuguri pe oamenii cărora le datoră parale.. „Văzând starea în care se află acum ȘI văzând că nu i se împlinește de fel credința ce aveă că vă. puteă ajunge iarăși ceea ce fusese altădată, nu știeă ce să mai facă, de mânie. Cu ori-ce preț voiă să ajungă iarăși bogat și nu-și mai da acum nici o :osteneală de a ascunde furia şi nelegiuirea cu care se îndreptă spre acest scop. Se bizueă orbește pe teama și pe frica cu care ținuse până - „acum în frâu tot satul și cu care astupase gură tuturor, ori-ce ar fi săvârșit și ori-cât lar fi urit Oamenii; cei ce ajunseseră însă acuma oameni mari, și pe care pofteă el să-i stăpânească tot ca pe cei din naintea lor, nu mai erau norodul blajin de altă dată, lesne de amăgit, de a cărei neștiință abuzase atâta. | 
Când a ajuns cinevă om de cincizeci de ani şi a avut puterea atâta vreme cât a avut-o el, "-norodul nu mai rămâne tot același. Oamenii ti- neri. din sat erau acum altfel: vicleni, obraznici, samovolnici, ca el, şi de aceea eră peste putință ca și să-i aibă dușmani și, cu toate astea, să-i poată stăpâni. Cei bătrâni, ce-i drept, tremurau și acum înnaintea lui și ziceau că ei au mâncat din moarea lui; să nu încerce nimeni să se puie în poară cu el. Mulţi tineri însă aveau în această privință alte păreri de cât părinții lor și, când erau singuri și nu-i auzeă nimeni strein, spuneau că n'au știut ei cum să-l jă, de-aca nu i-au venit de hac. «Să am eu azi cu el o pricină, cum ai avut-o d-ta, ori altul, și aș vrea să văd dac'ar eși lucrurile tot așă ca pe vremea d-voastră! Vite să fi fost, și tot nu s'ar fi lăsat să fie purtate de el așă de rău, cum v'aţi lăsat d-voastră!» Așă grăeau tinerii, care aveau cap și inimă, când veneă vorbă -de isprăvile de mai nainte ale vornicului. 

Leonard şi Ghertruda, 
- 33.
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Câţiva merseră încă și mai departe. Acum câțiva 
ani tînărul Scheibler, la o împunsătură a vorni- 
cului, fiind mai mulți la o masă, s'a ridicat în 
sus și a zis tare către cei de-alături, așă ca să-l 
audă prea bine și vornicul: «Când o mai îndrăsni 
hodorogul să-mi zică o vorbă ca asta, îl bag în 
pământ!» Ba i se întâmplă chiar ca unii tineri 
să-i tăgăduiască în față ceea ce spuseseră într'a- 

- devăr, iar alţii să-l iă în bătaie de joc, când îi 
„chemă la judecată și nu puteă dovedi pâra. 

De la o vreme începi a se plânge. des, că ti- 
nerii sânt prea obraznici, vorbesc tot ce le vine 
în gură și-i tăgăduesc în față ceea ce a văzut el 
singur .cu ochii și a auzit cu urechile lui. Odată 
însă, la o masă plină de oameni, Linderberger 
ăl bătrân îi zise: «Ți se'ntâmplă, vornice, ceea 

„ce ți se cuvine. Înnainte de tine nu se pomeneă 
la noi de tăgade de-astea nerușinate; acuma însă 
nu ești în drept să te plângi că se întoarce și : 
împotriva ta ceea ce tu ai scos întâi şi ai între- 
buințat de mii de ori impotriva altora». Altă dată 
tânărul Killer, care tăgăduise la judecată că a 
luat parte la o bătaie de flăcăi, și scăpase cu asta, 
avi cutezanța de a-i da vornicului chiar atunci, 
în fața tuturor celor care fuseseră lă judecată, 
un ban de un taler, ca plată pentru învățătură. 
«Pentru ce învățătură îmi plătești?», întrebă vor- 
nicul. Unul dintre cei de față dete cu glas tare - 
răspunsul: «Socotesc că plata trebue să fie pen- 
tru meșteșugul de a tăgădui fără rușine adevă- 
rul». «Nu, nu pentru asta, ci numai pentru meş- 
teșugul de a câștigă pricina», zise Killer. «Însă 
cu meșteșugul de a tăgădui adevărul ai câștigat 
procesul», răspunse celălalt. Toţi începură atunci 
a râde de vorba asta cu plata pentru învățătura 
de a minți, în cât vornicului îi veneă să bată din.
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picior de mânie, de și nu vrea să lase să se vadă asta. Un.an întreg îi pomeniră de plata. asta pen- tru învățătură cei ce vroiau să-l necăjască, și din- tr'asta a eșit apoi proverbul: «Dacă cu învățătura minţirii a câștigat un taler, cu învățătura hoții- lor a câștigat galbeni». În procesul ce-a avut cu Kiimmerling, el credea că omul o să se lipsească de proces de la început, fiindcă sânt grozav de mari cheltuelile cu judecata în. țara noastră; de aceea nu puteă pricepe nicidecum, cum poate ținei cu. el și de unde găsește mereu parale. Abia în- tr'un târziu află prin alții, că de-aici din sat ş] împrumută oamenii cu ori-cât ar vrea, numai din - ură și din ciudă împotriva lui, ȘI că ar găsi ori- când să se împrumute și cu trei-patru sute de . fiorini. Aflând acestea, vornicul se lipsi dintr'o dată de proces și plăti cheltuelile de judecată. Întâmplări de acestea, venite una după alta, “îi arătară că s'a isprăvit cu “puterea lui: Văzu acum, că toată lumea îi e vrăjmașă, și pe faţă, și în taină, Ce-i drept, cei mai mulți arătau încă teamă de el și nouăzeci și nouă dintr'o sută zi- ceau mai bine ca el, de cât să se puie de pri- cină cui dinsul; însă în norod nu mai eră vechea frică de -el.. Oamenii îi râdeau în față și-i întorceau spatele, când începeă să se mânie. Nu mai izbuteă „ca altădată cu samovolnicia lui, şi, 'cu toată sgâr- cenia și cu toate hoțiile. lui, nu mai puteă eși de-asupra nevoilor. Cu cât treceă vremea, cu atât mai mare eră încurcătura din gospodăria: lui, în cât și argaţii 'ajunsâseră să nu-l mai întrebe ce să facă, ci făceau ce le plăceă lor. și-l furau ori- unde puteau. Nici el însă nu mai eră omul de mai nainte. Când aveâ să se înfățișeze la judecată cu cinevă, îl apucă lrica; și cu toate astea tre- bueă să se prefacă mereu că judecăţile i-ar fi .
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par'că lucrul cel mai plăcut pe lume. Și așă, pu- 
rurea se întâmplă câte. cevă care-l apăsă, îl în- 
tristă și-i făceă viața amară; 

De când zăcuse şi albise la păr îl muncea me- 
reu gândul morţii. Grămăticul ăl bătrân se sileă 
să-l liniștească, în felul lui, spunându-i că omul 
nu trebue să se gândească de fel la moarte, căci, 
când e să vie, tot vine ea; e o nebunie să te 
chinuești în viaţă, tot gândindu-te c'o să mori; 
când ai murit, ești mort de-a pururi și s'a isprăvit 
cu tine pentru vecii vecilor. . , 

Cât de minunat se potrivesc însă une-ori lu- 
crurile! Tocmai în vremea când grămăticul se țineă 
să-l adoarmă cu vorbele acestea despre moarte 
și despre viața cea vecinică, i se întâmplă vor- 
nicului să viseze în două nopți una după alta pe 
tată-su: I:'se făcea că a venit spre el şi l-a în- 
trebat: «Cum îţi merge, băete?: Nu cumvă ţi-a 
venit vremea să-ți zică şi ție oamenii: Beţivan 
bătrân, mai vrei să mergem împreună la castel? 
—"Nu-i așa, ţi-a venit vremea, cum ţi-am pro- 
orocit eu?» Și de câte ori se gândeă vornicul 
la spusele grămăticului, că după moarte s'a sfârșit 
cu omul, de atâtea ori îi răsăreă iarăși în minte 
înfățișarea lui tată-su, cum sta lângă patul lui, 
dând din mâni și din cap de-i cădeă părul pe 
frunte, tocmai așă cum eră în viață, când se a- 
prindeă la vorbă — cum zic, de câte ori se gân- 
deă la spusele grămăticului, i se arătă înfățișarea 
lui tată-su, stând înnaintea lui și zicându-i: «Cum 
îți merge, băete? Ţi-a venit și ție vremea?» A- 
tunci începeă a i se bate inima de spaimă Și nu 
mai puteă da crezământ spuselor grămăticului. - 

De acest fir gata să se rupă atârnă acum cre- 
dinţa lui în viața viitoare. EI, nu-i vorbă, de-ar 
fi putut, ar fi vrut de-o mie de ori mai bine să
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„nu creadă de loc în viața cea vecinică, ca gră- măticul, ci să creadă că va fi mort pentru veci- nicie, când o muri, dar nu putea să aibă nădej- dea asta și tremură de câte ori se gândeă la lu- crurile acestea. Așă sfârșește ori-ce necredință în Dumnezeu și ori-ce strâmbătate: când se a- propie ziua morţii, omul necredincios și nedrept ar vrea din tot sufletul să fie mort de-a pururi, când o muri; nădejdea asta însă nu o poate aveă. „Dragii miei, omul care a supt în sine toată turbarea samovolniciei și a strâmbătăților ce a făptuit e apucat de groază, când vede că începe a îmbătrâni și a-i slăbi puterile. La ori-ce pie- dică nouă, care se ridică în calea dorințelor lui nebunești și a năzuințelor lui nesățioase, turbarea aceasta sporește, iar piedicele ce stau împotriva nebuniei și a patimilor lui celor rele se măresc pe fie-ce zi. Ci nici nu poate fi altfel. 
Intâmplările și păţaniile dintr'o viață de om trebue să ne curățească de tot ce e nebunesc - şi pătimaș în ființa noastră. Când ne-au adus la această stare, atunci bătrâneţea noastră e liniș- tită și fericită, iar slăbiciunea ei e ca slăbirea unei lumini,: al cărei untdelemn curat arde până „ce.-se stinge; când nu însă, când dorințele ne- buneşti și patimile cele rele fierb încă în noi, de și puterile vieții se apropie de sfârşit, atunci focul ei răspândește o sfară puturoasă, ca focul care arde înfundat într'o grămadă de putregaiu, iar putoarea acestui abur se împrăștie într'adevăr în jurul nostru, adesea cu mult înnainte de a ne da noi seama de ea. 

Și așă s'a întâmplat cu vornicul. N'aveă încă cincizeci de ani împliniți și totuși eră un om stors - de puteri în toate privințele; chiar și ținerea-de- minte și puterea lui de judecată se vedeă bine
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că slăbeau. El singur o mărturisi la moartea bo- 
ierului ălui bătrân, și în săptămâna aceea nu mai 
conteneă .de a spune, că i se pare că s'a scu-. 
fundat într'o altă lume și că dac'ar fi să înceapă 
a lăcui în lumea asta nouă, cu greu ar ajunge 
în ea porcar, necum vornic. | 

Ar fi fost dar vremea să-și strângă pânzele și 
să lase altora puterea ce n'o mai puteă țineă în 
mâni. Iși dedeă el însuși seama de asta și, să 
fi fost bogat, să nu fi fost înglodat în datorii, s'ar | 
fi lăsat de slujbă și — ţineţi bine minte asta, voi 
care ați umblat pe aceleași căi ale patimii ca și 
el, dar n'aţi ajuns până sub spânzurătoare ca el, 
— ţineţi bine -minte: dacă ar fi fost bogat Și n'ar 
fi fost înglodat în datorii, nu l-ar mai fi cercat . 
nici o ispită spre fapte: ca cele din timpul din 
urmă, care l-au adus subt furcile spânzurătorii; 

„Sar fi retras din slujbă și ar fi părăsit și el lu- 
mea aceasta cu cinste, ca atâţia alţii care umblă 

„pe căile lui; dar, fiind căzut în sărăcie și plin 
de datorii, nici nu se puteă gândi 'să lase din 
mâni slujba prin. care puteă nădăjdui să adune 
cevă parale, fie multe, fie--puţine. 

Când din val-vârtejul bogăției; al puterii și al 
trufiei se pomeni deodată în lipsă ȘI în “sărăcie, 
își pierdu capul cu desăvârșire: zăpăceala aceasta 
a fost îmboldul lăuntric al faptelor lui nebunești 
din timpul din urmă. Această zăpăceală ce-o aduce 
lipsa și. sărăcia, și care e 'așă de adesea sfârșitul 
unei vieți pline de greșeli, e pururea şi izvorul 
cel mai obicinuit al faptelor nebunești, care aduc 
pe câțiva oameni la spânzurătoare și la foarte 
mulți le răpun pentru totdeauna liniștea vieții, 
“bucuriile bătrâneţii şi pacea morţii, făcându-i să 
ajungă a fi ca o ciumă pentru „semenii lor, ca 
un blestem pentru familiile lor și ca un lucru de
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spaimă pentru ei înșiși. Drept aceea, voi care 
căutaţi liniște și fericire, voi care doriţi zile senine 
și cu pace, voi care vreți să puteți strânge la 
piept cu inima veselă pe copiii voştri în ceasul 
morții, învățați aceste lucruri: 

Cel care nu-și ține casa sa în bună rânduială, 
cel care cheltuește mai mult și vrea să aibă mai 

„mult de cât îi e câștigul drept, cel care trăește . 
de azi pe mâne și așteaptă mereu întâmplări no- 
rocoase, cel care vrea să-şi facă cu sila venituri 
care nu mai vor să vină ușor și firesc și pe care 
ar trebui de aceea să le lase la o parte, — în- 
trun cuvânt, cel care își atârnă viața de mai 
mulți bani de cât are și de cât poate strânge 
ușor și cinstit, acela trebue cu ori-ce chip să a- 
jungă un coțcar și un om nenorocit peste mă- 
sură, când se întorc lucrurile de-așă; acela e silit 
să rămână toată viața, aproape fără voia lui, un 
coțcar și un om cât se poate de nenorocit. 

Hummel, aproape fără să-i fie voia, trebui a- 
cum .să rămână în noroiul în care bălăcise cu 
atâta svăpăiare, în viața lui cea neorânduită. În 
deșert îi spuneă acum: inima să nu mai facă cele - 
ce făceă; în deșert cugetul său grăeă adevărul; 
în deșert tremură ca varga la cea din urmă cu- 
„minecare; în deșert îl sguduiră fiorii de groază 
-ai jurământului strâmb, când cu bietul Wust; în 
deșert îl trecură fiorii, când. se depărtă de la 
fereastra lui Rudi și auzi vaetele nenorociților 
de copii la patul de moarte al bunicii lor; în 
deșert îl mângâiară razele soarelui, când privi: 
apusul de pe .movila lui Meier și se uită la el 
cu ochii pierduţi, până scăpătă după munte — el 
nu văzu de cât umbra, noaptea și groaza ce-l 
încunjură; chiar la privirea soarelui mângâietor 
nu pută face altceva de cât să scrâșnească din
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dinți; în sufetul lui nu se mai deșteptă nădej- 
dea întru Domnul, care mântue din pulbere și 
izbăvește din adâncuri; el nu făcă alt de cât să 
scrâșnească din dinți. 

In deșert îl făceă nevastă-sa băgător de seamă; 
în: deșert îi arătă pe ce cale a apucat și unde 
0 să-l ducă viața ce-a luat-o ; în deșert se rugă de el să nu se afunde și mai mult; în deșert “simţea el însuși: «are dreptate ea, mai mult de 
cât dreptate». “Toate erau prea târziu: acum el ajunsese un om însălbătecit la suflet; turbarea' judecății lui smintite şi a poftelor lui celor rele 
îl făceau surd și orb pentru ori-ce judecată să- 
nătoasă; vedeă el însuși cât de adânc s'a afundat 
şi totuşi voiă să tune şi să fulgere din noroiul în care eră, fără a mai cugetă unde îl duc pur- tările lui. Aa 
„Când au ajuns însă lucrurile așă de departe 

“cu un om, să știți că s'a apropiat de sfârșit. Vor- 
nicul, care îngenuchiase până acum de sute de 
ori obștea întreagă, ca și când nimic. n'ar fi în- 
semnat, se. izbi acum cu capul de un biet zidar. 
__Nu vă mai spun încă odată istoria zilelor sale din urmă: o ştiţi toți. Un lucru numai ţin încă. să vă spun, anume că gândul de a mută din loc 
piatra de hotar a boierului i-a venit în vremea cuminecării și că până în clipa făptuirii chiar n'ar 
fi crezut odată cu capul că e în stare a face ce a făcut. Și acum spune, că să-i fi zis cinevă cu 
un sfert de ceas înnainte că el o să vâre cuțitul 
în cine-i e lui mai drag pe lume, ori că o să ucidă pe boierul în sala de judecată — de o mie 
de ori ar fi crezut că mai lesne se poate una ca asta, de cât că o să fie el în stare să-și bi- ruiască frica și să se ducă în pădure la miezul nopții, ca să mute din loco piatră de hotar. Și
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totuşi a făcut-o și sufere acum pedeapsa pentru fapta de care nu s'ar fi crezut în stare cu un minut înnainte de a o săvârși. | 
„ “Dragii miei! El a fost dat acum ca pildă a păcatului, ca să îndrepteze la loc în copiii noștri ceea ce a stricat în părinții lor. Să dea Dum- nezeu acum ca pedeapsa lui să stârpească în noi semințele fărădelegilor care pe el l-au adus la ti- căloșie, iar pe noi la nefericire! 
Acum e un nenorocit! Faptele lui îl apasă ca o piatră, iar icoana vieții lui din urmă, care-l urmărește pretutindeni, îi face pedeapsa grea. Văzutu-l-ați cum a căzut de-an picioarele în fața voastră, în dimineața când a fost dus să-și ia pe- pedeapsa. Eră cu capul gol și desculț — asta nu eră nimic pentru el. Mâna îi eră legată! de furca spânzurătorii — el nu s'a îngălbenit la față din pricina asta. Sabia călăului strălucea de-asu- pra capului său — el n'a tremurat văzând-o. Lu- mea cu care trăise sta adunată în fața lui și-l priveă cum stă la locul acela — el n'a căzut jos nici de asta. Însă icoana vieţii lui și umbra fap- telor sale care-l învălueau — acestea l-au făcut să tremure, să îngălbenească şi să cadă jos de-a'n picioarele! La locul acela i se arătă bietul Uli, atârnând spânzurat lângă el și corbii rupându-i din carne — l-a văzut cum își întorcea spre din- sul groaznicul lui schelet și rânjind din oasele lui îi spuneă, una câte una, câte i-a smuls și cum l-a adus până la locul acela. Și Mărgărita lui Lisner i se arătă iarăși, ștergându-și sudoarea morţii și rostind din buzele ei vinete și înghe- țate numele: lui, în clipa când cădea iataganul asupră-i, și ridicând capul spre cer, blestemân- du-l pe dinsul. 

Cine să poată însă descrie icoana vieții lui,
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care îi pluteă acum înnaintea ochilor? Cine să 
poată zugrăvi și înfățișă prin cuvinte ceasul acela 
de groază? Eu nu 'vreau nici s'o descriu, nici 
s'o zugrăvesc prin cuvinte, nici s'o înfățişez. Vreau 
numai să vă povestesc ce-i pluteă înnaintea 'o- 
chilor în ceasul acela, așă cum ar puteă povesti - 
un copil. 
"“Văzi înnainte-i lacrămile celor nedreptățiți, ja- 

lea celor lăsați muritori. de foame, bătăile de i- 
nimă ale celor spăimântaţi. Auzi blestemele ce- 
lor dârji și gemetele celor desnădăjduiți. 1 se 
arătă iarăși tată-su și auzi din nou vorba lui care-l 
cutremură: «Băete, băete, “te-a ajuns și pe tine 
vremea, când să-ți zică și ție lumea: beţivan bă- 
trân ce ești?» Văzi din nou şi pe fiu-său, cum 
îi întindeă mânuța în ceasul morţii și se rugă de 
el: «Tată, tată, nu mai face rău nimănui!» Îi ră- 
sări în față stejarul blestemat, care-i răpi cel d'intâi 
liniștea vieţii lui diavolești de până atunci. Auzi 
încă o dată strigătul desnădăjduit al lui Stichel- 
berger: «În valea Josafat, la o nouă socoteală!» Îi 
trecură iarăși pe dinaintea ochilor furtuna și tu- 
netul din noaptea aceea și năvala puhoiului de 
apă care. rupea totul în cale, și spaima norodu- 
lui care murmură și nu săreă în ajutor, și casa 
lui care se scufundă, și casa cea nouă care-l'a- 
păsă şi-i eră urită să n'o vadă, și sărăcia lui din 
ce în ce mai mare, și moartea Caterinei, și groaza 
de la cuminecarea cea din urmă Și. chinurile din 
acel miez-de-noapte când a săvârşit nebunia lui 
cu piatra de hotar! | 

Icoana aceasta a vieții lui, pe care nimeni nu 
o poate zugrăvi, nici descrie, i se arătă cu groază 
în faţa ochilor lui: uluiţi, în clipa când a căzut 
grămadă în fața voastră la locul acela încrânce- 
nat. Și ori unde ar merge, ori-unde ar ședeă, i-
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coana aceasta îl urmărește și-l face cu atât mai 
nenorocit, cu cât își dă seama din ce în ce mai 
mult, cât de adevărată e această icoană a vieții 

- sale care-i plutește în fața ochilor și cât de fără 
număr sânt oamenii pe care el i-a nenorocit! În 
vârtejul zilelor lui celor bune nici prin minte nu-i 
trecea să se gândească la acestea, și şi în as- 

- primea zilelor lui celor rele suferințele semenilor 
săi erau pentru el ca o nimica. Abia când ajunse 
el însuși în cea mai desăvârșită sărăcie, fără nă- 

„dejde de întoarcere și, cu toată răutatea ȘI şe- 
retenia lui, nu mai puteă află nici o mântuire 

„din afundul în. care se prăvălise, abiă atunci simți 
milă pentru nenorocirile semenilor săi. . 

De atunci începu a aveă credința că toată lu- 
mea îl urăște și-l desprețuește şi nu e nimeni 
care să aibă o fărâmă de milă pentru el. Şi în- 
tr'asta însă viața îi arătă că lucrurile stau altfel. 
Rudi cel sărac împarte acum cu el pânea sa, 

"nu-și mai aduce a minte de starea sa jalnică de 
mai nainte, se mângâe de suferințele copiilor săi 
și, ca un Cristos, arată cu fapta, iar nu cu vorba, 
că socotește facerea-de-bine şi iertarea. dușmani- 
lor ca o fericire mai mare de cât numărarea unei 
vaci mai mult în coșarul său. 

Dragii. mici! Bunătatea lui Rudi a dovedit vor- 
+ nicului, în ceasul cel mai amar al vieţii lui, că 

n'a pierit de pe lume bunătatea de suflet a oa- 
menilor, despre. care el nu mai credeă că se mai 
află. Această bunătate l-a mântuit și l-a păstrat 
în clipa când se găseă în împrejurări care l-ar 
fi putut duce la desnădăjduire, sau cel puțin la , 
o și mai mare înrăire de suflet. Bunătatea aceasta 
l-a făcut să se înnalțe, iarăși spre credința în Dum- 
'nezeu şi în oameni și să se întoarcă atât de mult 
de la înrăirea lui de suflet, în cât vi-l pot înfă-
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țişă acum având către dinsul cea mai adâncă. 
milă și ne mai păstrând în inima mea nici cea 
mai mică umbră de oțărire în potrivă-i, o 

Ba încă cevă mai mult. Când stau și adun tot 
ce a făcut el, dar îmi și. dau seama cum a fost 
adus să facă tot ce-a făcut, cum a ajuns ceea ce a fost, şi în sfârșit cum s'a înturnat de că. 
tre simțirea lui cea rea iarăși pe calea binelui — - 
atunci nu mai pot zice despre el nimic altceva 
de cât:.e un om ca'noi toţi! Și, de și stă în 
fața noastră ca pildă a păcatului, ca să stârpească . 
din noi sămânța răului, care l-a ispitit pe el spre 
faptele ce a săvârșit, eu tot nu pot zice despre 
el la urma urmelor nimic altceva de cât: 'e un 

„om ca noi toți! De aceea cată să spun încă o 
dată vorbele ce rosteam către voi încă de acum 
două săptămâni: Să nu creadă nimeni dintre noi, 
că nenorocirea asta nu i s'ar fi putut întâmplă 
și lui. Ridicaţi ochii voștri și vedeți: de ce stă 
omul acesta în fața voastră? Oare de altcevă de 
cât că a fost trufaș, sgârcit, aspru la suflet și 
nemulțămitor ? Și acum Spuneți, vă întreb din 
nou: Se află vreunul dintre voi care să nu fie 
nici trufaș, nici sgârcit, nici aspru la suflet, nici 
nemulțămitor? Să se ridice în picioare și să fie 
învățătorul nostru. Căci eu, o Doamne, sânt un 
om cu păcate! Sufletul mieu nu e curat de tot. 
răul pentru care omul acesta nenorocit suferă 
în fața voastră, și cu cât cuget mai mult la viața 
lui, cu atât nu pot să zic despre mine alteevă 
de cât: Mulţumesc lui Dumnezeu, că n'a adunat 
asupra capului mieu ispite ca acelea în care a 
trăit acest sărman. Mulţumesc lui Dumnezeu, că 
mi-a- dat un tată și o mamă care m'au crescut 
în cinste și în bunăcuviință și m'au învățat să 
iubesc munca și buna rânduială. Mulţumesc lui
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“Dumnezeu, că n'am fost nici vornic, nici notar: 
și. n'am avut să-mi câștig pânea într'o slujbă care 
cere să îndeplinești pe fiecare zi atâtea și-atâtea. 
lucruri ce sânt o împilare pentru semeni de-ai 

- tăi. Mulţumesc lui Dumnezeu, că din copilărie am 
trăit între oameni mai buni și mai cuvioși și n'am: 
avut înnaintea ochilor, de când i-am deschis pe 
lume, atâtea pilde de smintenie, de neorândueală, 
de ușurătate și de mișelie! E | 

Doamne, Dumnezeule! Ingenunchez înnaintea 
ta și mă închin ție, că lumea ta mi s'a înfățișat 
mie pururea într'o lumină mai curată și mai bună, 
și m'a făcut mai liniştit, mai mulțumit și mai fe- 
ricit de cât pe omul acesta, care, în zilele lui 

„de bătrâneţe și de slăbiciune, a fost adus până 
“la hotarul desnădăjduirii, de către urmările ne- 
buniilor şi ale rătăcirilor lui! | 

Fiii miei, ce să vă mai spun oare? Inima mea 
e înduioșată de milă către el și nu vă pot spune 
de cât acestea: Nimeni să.nu se poarte cu el, 
cum se poartă de obiceiu lumea cu nenorociții 
care au căzut pe mânile legii! Fiii miei, neamu- 
rile pământului nu se poartă cum ar trebui cu 
acești nenorociți! Întâi iau parte la faptele lor 
crâncene, se prind în jocurile lor vinovate, îi ațâță - 
spre fărădelegile lor, sădesc în ei smintenia pur- 
tărilor și a obiceelor lor rele și nutresc în ei să- 
mânța tuturor patimilor; pe urmă însă, când acei 
oameni se nenorocesc și cad pe mâna legii, lu- 
mea îi părăsește și se poartă cu ei în nenoro- 
cirea lor astfel, în cât par'că nu i-ar fi cunoscut 
niciodată și nu s'ar fi prins niciodată cu ei la . 
jocurile lor :cele spulberatice, care i-au adus la 
pieire! O, fiii miei, atunci în sufletul nenoroci- 
ților acestora se naște o mânie turbată în potriva. 
oamenilor care se poartă așă de aspru cu ei; în-
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ghit în sine despreţ, ură de oameni și poftă ne- 
bună de răzbunare și se tac de zece ori mai răi 
decât fuseseră înnainte! | 

Dragii miei, voi știți că nu-mi.place să vor- 
besc mai niciodată de neamul omenesc și de alți 
oameni, fără de cei din turma mea! Acum însă 
nu pot altfel. Par'că aș aveă aevea în: fața mea sutele de mii și milioanele de făcători de rele pedepsiți de ocârmuire și văd rândurile de oa-. - 

“meni purtându-se pretutindeni nedrept și aspru 
față cu acești nenorociţi. Aș vrea să ridic glasul 
ŞI să strig popoarelor pământului: Fie-vă: milă 
de acești nenorociţi! Aș vrea să ridic glasul și 
să strig: norodului de jos: Tu, norod de jos, tu 
poți să faci pentru acești nenorociți ceea ce nici 
o cârmuire nu poate face pentru ei! Tu poţi face 
din ei iarăși oameni, tu-i poți împăcă din nou 
cu ei înșiși și cu aproapele lor; tu îi poți feri de a cădeă iarăși în ticăloșie și în călcări de lege 
Şi-i poți luă de mână spre a-i duce la loc de 
odihnă și: de pace! 

Aș vrea să strig către oamenii în al căror piept bate o-inimă omenească și să le spun: Nici o 
slujbă dumnezeească și nici o slujbă omenească nu e mai mare și mai nobilă de cât bunătatea 
ce o arată omul către cei zăpăciți de rătăcirile 
lor, înjosiți de ocara lor, înrăiți de pedeapsa ce 
au suferit, precum pe bolnavi,: mai mult de cât ori-ce altă îngrijire omenească, îi ajută la îndrep- tarea sănătății lor pustiite mila Și iubirea. 

Mă deștept însă din visul mieu! Noroadele pă- mântului nu stau înnainte-mi și nu aud glasul: mieu, 
iar voi, dragii miei, voi către care “vorbesc, nu vă veţi purtă fără omenie și fără milă cu omul 
acesta care stă în fața -voastră, ci, din potrivă, 
din: istoria - vieții lui- veţi învăță să vă chinuiți mai
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puțin unii pe alții, și vă veţi feri din toate pu- 
terile să vă aduceţi stricăciune unul altuia și astfel 
să faceți ca mizeria ce se află între noi să fie 
din ce în ce mai mică. Așă de apăsătoare a fost 
mizeria asta, iar eu așă de puțin am putut face 
împotrivă-i până în ceasul acesta, în. cât nu-mi 
Tămâneă de cât să am milă de voi și să tac. 

Tu însă, amvon al bisericii, ești martur, cât de 
adânc m'a mișcat mizeria voastră! Și tu, piatră 
fără suflet, din care de peste douăzeci de ani 
botez rândurile de oameni care au venit pe lume 
în urma noastră, ești și mai mult martură, cât 
sufeream în sufletul mieu, când luam în braţe 
copilaşii voștri şi mă gândeam ce viaţă îi așteaptă! 

De acum înainte însă nădejdea se deşteaptă 
iarăși în mine şi adineauti, când am trecut în 
condică copilul ce am să-l botez astăzi, «mi-au 
venit în ochi lacrimi de bucurie. Numele său, «E- 

„ stera», l-am scris mai mare de cât e obiceiul și 
cu cerneală roşie, l-am încunjurat cu o cunună 
şi am pus dedesubtul ei ancora speranţei, ca a- 
târnată cu o panglică. De-asupra cununei am scris 
apoi data de «18 Septemvrie», când aduceți mul- 

- țumiri stăpânului vostru; din ochii miei au pi- 
curat lacrimi pe foaia pe care îmi deșertam. inima, 
amețit de bucurie. 

Dragii miei, nu uitaţi nici voi această zi de 
18 Septemvrie și învățați pe copiii și pe străne- 
poții voștri să numere de la această zi înnainte 
statornicirea din nou a fericirii voastre, 

Dragii miei, mărturisesc! în fața lui Dumnezeu 
și spun adevărul: stăpânul vostru vă vrea binele 
şi vrea să-l clădească pe temelii care să asigure 
bunăstarea voastră și a copiilor copiilor voştri. A 
aduce iarăşi între voi vechea și binecuvântata sim- 
plitate, a vă da prilej de bucurii cinstite și de bu-
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curii rodnice, a vă face fericiţi în casa voastră, a 
vă da mijloace de traiu fără năvală și fără neca- 
zuri, a vă feri de destrăbălare și de neorându- 
eală, a pune stavilă samovolniciei, necinstei și ori- 
cărei exploatări, — cu un cuvânt, a stârpi din ră- 
dăcină și a face să piară pricinele cele d'intâi ale 
mizeriei ce suferiți și a pune în locul lor, a curăță 
și a aduce până la voi isvoarele binelui și ale 
fericirii, ce wau lipsit până acum: acesta este 
scopul stăpânului vostru, spre care. și-a îndreptat 
toate sforțările, pentru care îngrijește ziua şi ve- 
ghează noaptea». 

Cu aceste cuvinte își sfârși predica preotul din, 
Bonnal. . : 

Da 
Vu 

» a A Saan5nS N 

(ua mer )) 
RUP a. -
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