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ori Progivintâre. 
românese“, cum |. ae 
nicidecum, însuşi Odobescu, 
carte. de, vînătorie“,.. cum 

dinsul. un, nume românese, — ste cea mai. în- 
tinsă. şi « cea. mai: compleșă, fără, să înceteze. însă 
să, fie cea, mai axtiștică și „maj originală. operă, 

literară, n,-proză,, din; limba. noastră. ., 
„Avind. de. model. depărtat: faimosul | 

numgnt literar, : AO are 
Lessiugeare,. pleciid. _dela,. „studiul unui. ce, 
lebr agrup. de. marmoră, al, antichității ŞI, ră 
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poeziei, > Ddpbesiur Qin prilejul      pei prefețe, 

 



pe care amicul său, Cornescu, îl rugase să i-o 
facă pentru un Manual de vînătoare, — îşi face 
o plăcere înaltă artistică să cutreere toate tărî- 
murile experienței proprii, ale ştiinţei, artei, 
literaturii, istoriei, cari într'un chip sau altul 
se ating cu acela al vinătoarei, — şi, — fără, 
să cautea dovedi vreo teorie sau a stabili vreo 
regulă, ca Lessing, ci numai de a ne înfățișa, 
în lumina unui. surîs măreț şi totuși familiar, 
tablouri din artă şi din” natură de-o rară fru- 
museţe, — el are norocul de a ne da un 
tot literar armonic într'un stil de-o amplitudine, 
de-o bogăţie şi de-o mlădioasă eleganță, susţi- 

-_nută şi energică, unică în literatura noastră şi 
rară chiar în literatura lumii. Astfel, începînd 
â ne arăta nedestoinicia sa la vînătoare, ne dă 
cîteva amintiri din copilărie, în care înca- 
drează în chipul cel mai firesc, măreaţa, des- 
criere a vînătoarii pe eîmpul Bărăganului din 
vremuri şi ne fermecă sufletul cu vraja, acelor 
mări de iarbă, în cari trăiese şi mor atîtea, 
vietăţi în neelintita arşiță a zilelor și în tăi- 
nuita, liniște a nopţilor senine de vară. Adu- 
cîndu-și aminte. că în copilărie vîna grauri, 
el disertează cu erudiție, dar veşnice cu graţie 
şi haz, asupra sburătoarelor de acelaş fel, se 
oprește apoi asupra turturelelor a căror viaţă o 
pătrunde din faimosul cîntec poporan cules de 
enache Văcărescu, şi ne mişcă zugrăvindu-ne 
gestul vrășmaș al. vînătorului care dă foe şi



moarte în perechea, ce, neştiutoare şi fericită, se 
leagănă în răcoarea frunzelor, în ploaia ra- 
zelor şi sub seninul cerului. Vorbind de le- 
giuirile vînătoreşti — şi necontenind citind cu 
un gust şi o artă desăvîrşită —ne amintește 
minunata, "pagină, ;ding Lucrețiu jîn care. se 
slăveşte dumnezeiasca dragoste ce îm poporează, 
pămîntul în fiecare primăvară cu o nouă 
tinereţe ; apoi, căutînd să se folosească de unele 
poveţe în privinţa alegerii cîinilor, ne încîntă 
cu bogăţia şi justeţea de termeni: cu cari ne 
înfăţişează o prăsilă de căţei, cu,povestea po- 
porană despre coada Vulpii şi cu filozofia 
minciunii vînătoreşti. Cuscîtă graţie şi ele- 
ganţă, după aceea nu începe să ne plimbe 
prin domeniile literaturii şi artei în care su- 
biectele sînt luate din vinătorie! Aci ne ci- 

"tează autorii vechi, greci şi latini, sau pe cei 
noi, ce au scris despre vînătoare, şi găseşte:prilej 
să ne traducă cîteva maiestre descrieri de rase 
ciineşți; aci ne înfățișează printr'o artă, necu- 
noscută în literatura noastră, prin cuvinte pipă- 
ite, ce tresar, şi scânteiază de viaţă, capo d'opere 
sculpturale ca „Diana din Versailles“, „Diana 
lui Jean Goujon“, „Sf. Hubert“ de Albert Di- 
rer, dindu-ne în acelaş timp dovada unei ne- 
asemănate îndemînări de a caracteriza şcoale 
de artă, streine şi nesimpatice, cum este, pentru 
mulți, arta profund germană a marelui maestru 
din Niirenberg. Apoi, trecînd la scenele de vt-
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nătodtede-pă” montiiiiânt6, ii5: ducă par'eă "de 
iînă, îi faţa Aiculiii ui: Tiâian, cel trecut 
prin “oaiiecâră Anşălăeiuhe ! 38 :săama;- lui Cen- 
Starițin” cel" Mae: 'paactetizeiză energie: -şi 

* plasti&: sculptura! vreipii: acelui sțrămeş: îm- 
părat; ne fas, odâtă înătoiile: de fiare, să 

" xespirăni: înaltul "ă&i”' atpestru: din „Guilom 
Tell“ şi din minţit hoştri, şi“ae': piine să auzim 
tiinibiţele “dE "înătgare,: ptiiă; “ce, “dapă':6e ne 
poartă prin redăâcţiili::; Convozbirilor literară“ 
Și „Bevisfei':contimporahă“, ce. să răspoiau pe 

18 tivlă fără tieio-Dătăie. de 
ătămare, tâcinăi în'-cîm- 

  

   
     

  

    

  

    

  

  

isiei, “imde 2" desbropata 
«de! atum':1500 :de ani:ta::Bai i 

i 'drățăii cii” bceeaşi:: putere :de;:vizi 
înviăză piatra! tablourile: sculpturale dă “vînă- 

 aeele! vianiiiiiii eîrid' înuiziua se-ipare 
rmed” d&osebit:: faptelor "vtnăto- 

reşti. Și cu ăcecâși putere de: dăsciiere şi de 
cătătterizăre ne 'trete 'pe diiaintea-'ochilor ta- 

 blourile”inarilor :pietâzii 'de::4înătoar6; - dela, 
ăpocali pticăle“hipte! între “fane şi :6ră ale lui 
Rupehs, pînă Îi 'pinguşelă şi seliviaitele tablouri 
„Highlife“ ale: pietorilor ânglezii 6oiteim porâni 
şi: pînă la:-poznaşelă căricaturi “Al6 '„vînăto- 
lor" dă: duiitică“, “Si, prea: a avut: aita, 
ca Să; înceapă; aebste fermecate 'rătăciri, prin 
tabloul. plin-:de viaţă: şi: de i poezie-":măeaţă, 
și: tainică-al: Bărăganului;:-ţablon 6 :nâ "leagă 
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pe- veci sufletul de înfăţişările ţării noastre 
de altădată, tot uşă ştie să şi-o desăvîrşască, 
încheindu-le prin imensa perspectivă a mă- 
reţei şi eternei privelişti a pămîntului nostru 
de pe înălțimile Bisocei, şi prin acel basm 
simbolic, în care, odată cu viaţa bogată şi 
plină de minunăţii a cîmpurilor, pădurilor 
şi munţilor noștri, din aer, de pe pămînt, 
de sub pămînt, se cuprinde şi viaţa deşteaptă, 
şi simplă a sufletului acelui muntean voios 
şi plin de virtute, icoana săteanului tomân, 
neatins încă de vîntul pricazului vremilor noi. 

Este o simfonie, în care fieeare tablou, fie- 
care povestire, fiecare cuvînt poetic şi fiecare 
analiză prozaică — fiecare citat, fie el or” 
cît de naiv şi or" cît de umili — îşi art un 
rost desăvirşit și contribuie, cu nota sa gra- 
vă sau înaltă, sgomotoasă sau melodioasă, pri- 
pită sau înceată, să ne dea o singură impresie 
de măreție, de bogăţie, de înălțărea şi seni- 
nătate, contopite toate înti'aceea de desăvăr- 
şită sănătate voioasă şi glumeaţă. E că, pe lingă 
cugetarea unitară şi meșteşugul compoziţiei, ce 
o realizează, aceasta operă e scrisă într'un stil, 
în care bogăţia şi frumuseţea limbii, extraordi- 
nara amplitudine şi complexitate a frazei, sînt 
reduse la unitate printr'o energie şi o armo- 
nie ce se susţine şi se desfășoară fără nici 
un moment de slăbiciune — suprema ele-
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ganţei. — Valoarea ei de formă — de limbă 
: românească și stil artistie — este nepreţuită,; 
ea trebuie să fie opera cardinală — evanghelia 

liierară a or'cărui seriitor român.



NOTIȚĂ BIOGRAFICĂ 

Alexandru Odobescu sa născut la 1834, 

în Bucureşti. Şi-a făcut studiile în ţară, apoi. 

la Paris. A fost magistrat, ministru, membru 

al Academiei, şi cîţiva ani a fost însăreinatul 

de afaceri la legaţiunea! noastră din Paris. A 

avut catreda de arheologie la facultatea de 

litere din București, şi direeţiunea şeoalei nor- 

male superioare. 
Cu o largă cultură, cu un rar talent stă- 

pînit de o artă unică aproape. în literatura 

noastră, Odobesen era chemat să lase pagini 

nepieritoare, printre care scrierea de faţă, 

„Mincinoasa carte de vînătorie“ e un monu- 

ment şi pentru limba şi pentru gîndirea 

românească. În 1895, printr'o tragică uneltire 

a soartei, Odobescu pune capăt, cu dela sine 

voință, minunatei sale vieţi. 
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WEYAO-RINHLETIKO:I) 
Epistolă-sorisă cu gînd să fie precuvintare la cartea 

- „Manualul vînătorului“. & ; 

Domnului C. C. Cornescu, 

 Amice, 

2% Cind “mi-ai dat mai întiiui să câtesc 'manus- 
criptul tău, întitulat „Manualul V înătorului“, 

ai arătat dorința ca să-i fac ru o precuvin-. 

tare. Mai apoi, ţi-ai, luat seama și mai scutit 

de această măgulitoare sarcină. : 

In cazul din urmă, rău nu le-ai gind, 

căci eu, după ce am răsfoit cartea, ta, m'am 

luat în adevăr cu plăcere de pe urmele tale 

de vinător; dar, pe când iu te ocupai cu gra- 

vitate a-ţi alege cea mai bună pușcă, a 0 

încărca cu cea mai potrivită -măsură, a 0. 

) Apărută la Bucureşti, 1874. Jar „Manualul vînă- 

toruluit de C. C. Cornescu a apărut, pe urmă, în ace- 

las an, în Imprimeria Statului, şi n. ediţia Il-a la 1895. 

„Povăstea, de vînătoare“ a apărut apoi în ediţia ope- 

relor lui Odobescu în. volumul III (dela pag. 1—219) 

în Editura Socec, 1887. , 
:
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îndrepta. după, cea mai, nemerită;linie; pe când 
tu dresai, de mic și. cu o minunată răbdare, 
pe. prepelicarul tău, ca să asculte la semnalele 
consâcrate: Pst! Pil! și Aport!; pe cînd tu 
în fine studiai cu luare aminte jcaracterele 
fizice și etice ale celor mai, obișnuite subiecte 
însufleţite de vinătoare, eu, ca un nevinător 
ce sînt, mam apucat să colind răstimpii și 
spațiile, căutind cu ochii, cu auzul și cu 
inima, priveliști, răsunete și emoțiuni vân- 
lorești. | ” 

Colindind mam rătăcit, și iată-mă abia 
acum ajuns din fantastica-mi . călătorie, cu 
un sac: așa îngreuial de tot felul de petice 
și de surcele, adunate de pretutindeni, încât 
nu mai cutez, Doamne fereşte! nici chiar eu 
însumi să-l arunc în spinarea Manualului tău. 

Am luat dar pretenţioasa hotărire a le 
deșeria întrun volum osebit,:ce-l voiu tipări 
numai pe seama lor, şi care, subt un titlu 
pedantesc și arhaic, spunând vinătorilor numai, 
lucruri ce sînt cu totul de prisos artei lor, 
va întocmi un fel de Falş Tractast de Vinătorie, 
Wevdo-xowmyertrăc, în, opoziţiune fățișă cu Ma- 
nualul tău, care deși, mai:scurt, este însă fără 
îndoială cu mult mai folositor celor cari 
vor să înveţe ceva cu temeiu. 
„Dar mai 'nainte de a pune sub tipar, mam 

„8impi, amice, ca și dator, să-ți trămit Hie 
Prinosul acestui vrafi de pagine manuscrise
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pe cări, bune sau rele; le: datorea mi 
primului tău îndemn aniical. 

Primeşte-le- „precum îți vor place; dar crede 
totuși, că, — deși îţi vin acum cam ca fuiorul 
popii, —.ele paurced dintr'o afectuoasă por- 
nire a celui care de mult este 

al ză bun prieten 

Bucureşti, 7 Mai 1874. 

CUPRINSUL 

I. Să mă încure oare şi en în calea vînă- 
torilor? — Cartea, ta şi Precuvîntarea mea. — 
Utile dulci sau Sosii şi d-l Socec. — Ce zice 
Nimrod despre podagra mea. — Arcadia pe: 
cîmpul Bărăganului. — Dela moş Doru, drept 
în pustii. — La conae.— Vai de bietul Gogoli, 
ce era să paţă!



44. „AL. Odobescu 

„II. Tiganii de zestre. — Grives en caisse — 
„Dizertaţiune filologică, îmbiesită cu erudi- 
țiune. — 1000 galbeni venit pe an. — Graurii 
ştiu franţuzeşte mai bine decît d-l Littre! — 
Din fabulele lui Lafontaine pînă în pădurile 
Rusiei. — „Amărita, turturea, of! sărmana vai 
de ea!“ 

IN. Pentru. ce poetul Luereţiu ştie: mai 
bine seama cîrmuirii decît stăpînirea noastră. -— 
Chiau! Chiiau,! prin pădure. — Unde ne acăţăui 
de coada cînelui; — Braşoave şi.palavre vînă-. 
toreşti.—— De ce 'vulpea are coada lungă și 
ursul n'axă: deloe. 

IV. D'aş şti şi eu carte câta ştia, răposatul 
Lessing ! — Ditirambă în onoarea Artemidei.— 
Bine trăia Diana la curtea lui Henric de 
Valois; — Cuvioasă gravură nemţească. — 
Kowrţerixdc, salată, elenolatinească. — Sfîrsim 
tot la coadă. 

V. Jată-ne acum și în Roma! — Mai 
wașe. ruşine „pentru :cofgogeami-te Împărat |— 
Seulpțura. istorică, pe: areul de; triumf -al:lui 
Traian: —. Platon şi. Xenofon ne paftese.. la. 

e. Tren. de „plăcere. prin, epoca gla- 
ciară. — Farapni yinători. —- Păcat.că Guilom 
Tell xorbea.:nemţește. —.Dela capra-neagră la: iubită, şi vice-versa. — Poemă, cîimpulungeană. 
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VI. Cum se pricepeau să cînte la vînătoare 
Rossini şi Haydn, Mehul şi Weber. — Tontog, 
tonton, tontaine, tonton.!] — Duşmănia literară 
sau efecte intuitive şi anaeronistice ale Cham- 
bertinului dela Caf&-Anglais, asupra poeziei 
române. — Trecem dincolo de Bagdad.— Con- - 
cert sinfonie pe apă şi pe uscat, dat mistre- 
ţilor şi cerbilor de Şahul Persiei Khoşru 
Anuşirvan. NE - Pe 

VII. Zovppapia privită din punctul de ve- 
dere al teoriilor lui Darwin. — Amor şi vînă- 
toare:! — Cum..se. îngropău la: Roma: urmaşii 
bietului: Ovid, răposat; ca; vâi: de -dînsul, pam. 
pe. la:Kiustengă: — Pustia-de oglindă, multe 
rele - face!:— Rubens n'a fost::vînător, dar 

Horace:. Vernet :fără - îndoială. ——:::Pilozofia: 
absolută :a &steticei. vînătoreşti.:— Italia, ne-a 
cam “dat de: ruşine: : îi ti E a 

" TIIL: „Bibliografie: cinegetică «a „secolului 

de iijloc. — Înșiră-te mărgărite: artistie şi 
vînătorese:—. Mistreţul, de. Snyders,:——. W our 

     wesmân:şi calul bălaat —: Văzutrai la: Luvru 
pe::Boiene::Nonne::şi “Ponne, săi pier: Mitte şi; 

  Turlu,.adicărpe Desportes-:și: „pe Oudey 2 
Pririţişoriiv nemți! de: mult. visău-a V-ersalha- —2. 
Ridirigeir şi- babiţa: „Tot „ Ridinger + ȘI -mar=: 
dhimil:de Carabhas —:Tat Ridinger.şi Şir Edwin 
Landseer; —: Clum:te: dau +de gol. băieţii! dela. 
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noi. — Cum umblu eu să te aduc pe tine a, 
deveni un sportman fashionabil. 

IX. „La Carpaţi mi-am adus jalea!“ — 
Poezie prelinsă şi dichisită. Prepelicarul în 
geantă și bicaţina în vînt. — Literatura cine- 
getică a Musealilor. — Tiroleză fără acom- 

__ paniament de muzică. — Steeplechase siste- 
-matie d'a eurmezişul artelor vînătorești. — 
Uf! să răsuflăm un moment sub umbrarul lui 
Kyr loniţă Buzdrună. 

*% 

X. Încă un hop!—Sus pe plaiul Buzăului.— 
Studiu antropologic lexicografic şi moral asupra 
locuitorilor din comuna Bisoca. — Basmul cu 

„Fata din piatră şi cu Feciorul de împărat 
cel cu noroc la vînat. — Vultur, dihor şi rîs 
sau zamfir, smarald şi rubin.— Cite se pot 
întîmpla unui neamţ dacă nu pricepe.românește 

XI. La cotul munţilor. — Tot basmul cel 
cu Fata din piatră ş. e. ]. — Porumbiţa şi 
mărgăritarul. — Ce au spus despre munţii 
Năculele dela obirşia Rimnicului, Caiu Va- 
leriu Catul, Francois Villon, autorul ano- 
nim al Romancerului. del Cid Campeador 
i mulţi alţii. — lepurii din Codicele Ciwile şi 
cei din: Dicţionnariulu Acamedicu.— Ne luăm 
ziua bună în tinda, d-lui Sterie, arendaşul 
dela Bisoea. — Post-scriptum unde se spune
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ceea ce n'a ştiut să spună răposatul O. Ne- 
gruzzi, în statistica, ce „a făcut lupilor din 
Moldova. 

XII. — Capitolul cel mai plăcut pentru 
cititori. 
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Difficiles nugae 

Ai voit, amice, ca mai 'nainte de a o ti- 
pări, să citesc eu, în manuscript, cartea ro- 

mâmnească ce tu ai compus sub titlul de „Ma- 
nualul vimătorului“ şi, după citire, să-mi şi 
dau părerea asupra. 

Pentru atîta încredere, nu am cum să-ţi 
mulțumesc; dar, teamă mi-e că, acordîndu-mi 

mie o așa, amicală şi linguşitoare precădere, 

n'ai nimerit toemai bine, o iseusite vînă- 

torule! 

Oare nu ştiai sau că ai uitat cum că la 
vînătorie, ca şi la 1fiulte altele, eu mă pricep 
cam tot atîta precit se pricepea vestitul agea- 

miu, carele, văzîndu-se luat în răspăr de ba- 

bele satului, pentru isbînzile ce făcuse cu 
.



Wv3o-Kowrpezinds i 19 
Ss 

puşea dimineaţa, în bătătură, se apăra în 
duleea limbă a poeziei și ţinea una că: 

De e curcă, 
Ce se 'ncurcă, 

. La vevărsatul zorilor, 
n calea vînătorilor? 

Istoria nu adaoge mai departe, dacă păgu- 

başele s'au mulțumit numai cu această armo- 
nioasă desdăunare, precum în altă împrejurare, 

fusese silit să facă simigiul cel cu toemeala, 
care, pentru plăcintele mîncate, rămase bun 

plătit numai en cînticelul dascălului Cara- 

cangea: 
Deschide-te punguliţă, 
Să plătești plăcinţelele; 

cînticel care, fără îndoială, este, în privinţa 
regulelor prozodice, cu mult mai prejos de 

ingenioasa” improvizaţiune a vînătorului de 

curei. | 
Vezi să nu paţi şi tu ca simigiul şi de 

unda, en drept cuvînt, te aşteptai să fii răs- 

plătit, chiar dela început, prin laude meritate, 

pentru toate cercetările serioase, pentru toate 

observaţiunile adinei, pentru toate ostenelile 
ce ai depus în opera ta, să nu capeţi dela
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mine decît un encomion futuratie şi fără temei, 
psalmodiat şi acela pe drîng sau cîntat din 
frunză, 

Dreptul lui Dumnezeu, în asemenea, caz şi 

adică dacă critica mea, va fi, — precum este 

şi lesne de prevăzut, — nedeimnnă şi nepotrivită, 

pentru serierea ce a provocat-o, ruşinea va 

rămînea numai pe seama mea, căci este drept 

ca fiecare să poarte ponosul faptelor şi zi- 

selor sale, şi nu numai vînătorii ştiu cum că 

„toată pasărea pe lume, după limba ei piere“, 

Fie acestea zise din capul locului, ca nu 

cumva să se întîmple ca, vreunui cititor, 
seîrbit îndată de uriîtul precuvîntării, să-i vină 
răul gînd de a lepăda cartea ta din mînă, 
mai înainte chiar de a fi. intrat în materia 
ei, tratată cu seriozitate şi cu ştiinţă de eauze, 
de către conştiinţiosul autor. 

Mă grăbesc a declara că acel cititor va fi 
„adevăratul păgnbaş, căci dacă nu ştie regu- 
lele vînătoriei mai bine decît mine şi voieşte 
cu toate acestea să le înveţe, el perde cea mai 
bună ocaziune de a se instrui, citind o carte 
plăcută, în care formulele costelive ale me- 
canicei şi reţetele greţoase ale medicinei-ve-
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terinarii, sînt mai peste. tot locul foarte bi- 
nişor furişate printre o mulţime de noţiuni 
istorice, de povăţuiri înțelepte și de fapte in- 

teresante cari pot să placă şi + să folosească, 
or'cărui cititor. 

Ca să fiu dar drept şi să te pun îndată la 

adăpost despre or'ce neajunsuri ar putea să-ţi 

vină după urma cuvintelor mele, recunosc, 
iubite autorule, că, deşi tu n'ai avut de gînd, 

ca liricul nostru străbun Oraţiu, să arăţi poe- i 

ţilor din viitorime poteca cea bună, însă tot 

ai ştiut chiar şi în materie de vînătorie, să ur- 

mezi părinteştile lui poveţe, luînd drept de- 
viză tăcută a, serierei tale, faimoasele lui ver- 

suri din Arta Poelică: 

Omne tulit punctum qui miseuit utile dulei, 
Lectorem deleetando, pariterque monendo 1). 

Îţi urez ca să se poată aplica cărţii tale şi 

exametrii următori, în eare sper că d. Socec, 

— carele în asemenea caz ar primi de sigur 

să-ţi fie editor, — nu va, fi supărat a se vedea 

1) Horatii, Ars poetica, v. 848-—44: 
„Toată aprobarea o capătă acela care întruneşte fo- 

losul cu piăcerea, 
Desfătînd pe cititor şi instruindu-l totdeodată“.
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înlocuind, chiar cu prejudiţiul regulelor pro- 

zodiei latine, pe anticii domniei-sale quasi- 
omonimi şi colegi în librărie, fraţii Sosii din 

Roma: - 

-“Hie meret era liber Socecio: hie et mare transit 
Et longum noto seriptori prorogat ievum 2). 

Dar, de vreme ce, pornindu-mă a-ţi vorbi 

despre vînătoare, mă văz fără veste prihe- 
gind pe răzoarele literaturii, mulţumeşte-te, 

“te rog, amice, ca, în loe de.o analiză seru-” 

puloasă a Manualului tău, în loe de o apre- 
țuire a meritelor ce el va şti neapărat și cu 

mai bun succes să destăinuiaseă la ochii oa- 

menilor de ştiință şi de specialitate, întrun 

cuvînt, în loe de ceeace mi-ai cerut, mulţu- 

meşte-te, zic, să-ți spui aci numai, în ce chip, 

. cum şi ce fel, imaginaţiunea, sufietul şi mintea 

mea au putut aievea să-şi însuşească plăcerile 
şi farmecul artei pe care tu, cel dintiiu, o 

predai astăzi cititorilor români, înjghiebată în 
regule mai mult sau mai puţin riguroase. 
  

2) Idem, v. 845—48: - . 
„Acea carte produce bani lui Socec; ea "tece şi 

peste mări 
Şi prelungeşte în secoli îndelungaţi, numele vestit al 

ser iitor alui“. -
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Dacă chiar în anii tinereții, pe cînd tru- 

pul, — la bâte: (vita), cum zice. Xavier de 
Maistre, — s'avîntă mai lesne după sburdările 

inimei, dacă pe atunci chiar, gusturile-nii 

stătătoare şi trîndava-mi fire nu m'au iertat 

să deviu vînător, apoi d'acum înainte ce spe- 

ranță să-mi mai rămînă? mai ales cînd, pe 

toată ziua, junghiurile în picioare şi podagra, 

îmi chezășuiese- pentru restul vieţei, cea mai 

nerevocabilă patentă de incapacitate în de- 

prinderile sprintene şi obositoare ale vinătoriei. 

Vorbă curată! nici un al doilea Nimrod, 

vînătorul biblie, nici un al doilea Sfint-Hu- 

bert, vinătorul minunat al Creştinilor, eu unul 

mam să mă fac. Trebuie să renunţ cu totul 

la aşa falnice năzuiri,-şi chiar dacă deasa 

citire a cărţii tale ar aprinde în mine un 

asemenea, dor semeţ, nevoia, ax cere ca să-l 

potolese îndată, şi să mă hotărăse a rămînea 

şi în viitor, din ceata acelora cari, cînd văd 

eloșea păseînd bobocii de rață pe malul bălții, 

se miră zieînd: i 

Se fie rață? -— Mă-sa găină! 
Să fie găină? — Botul lătăreţ! 

Dar însă, şi.eu am crescut pe cîmpul Bă-
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văganului! Ft în Arcadia ego! Şi eu am 
văzut cîrdurile de dropii, cutrierînd cu pas 
măsurat și cu capul aţintit la pază, acele 
şesuri fără margine, prin cari aerul, răsfirat 
în unde diafane sub arşiţa soarelui de vară, 
oglindește ierburile şi bălăriile din depărtare 
şi le preface. dinaintea vederii fermecate, în 
cetăți cu mii de minarele, în palate cu mii 
de încîntări. Ă 

Din copilărie şi eu am trăit cu Tămădăienii, 
vînători de dropii din baştină, cari neam de 
neamul lor au rătăcit prin Bărăgan, pitulaţi 
în căruțele lor acoperite cu covergi de ro- 
gojină şi, mînînd în pas alene gloabele lor de 
căluşei, au.dat roată, ore, zile ŞI luni întregi, 
împrejurul falnicilor dropioi, — cărora ei le zie 
Mitropoliţi, — sau cînd aceştia, Primăvara, se 
înteţese în lupte amoroase, sau cînd toamna, ei 
duc turmele de pui să pască țarinele înţelenite. 

Eu n'am uitat nici pe răposatul Caraiman, 
veselul şi priceputul staroste al vînătorilor 
Tămădăieni, carele putea să înghiţă în lar- 
gele sale pintece” atitea, vedre cît și o butie 
dela Dealul-Mare, nici pe iseusitul moş Vlad, 
în căruţa căruia ai adormit tu adesea, pe
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cînd el, cu ochi de vulpe, zărea creştetul de- 
licat'al dropiei mişeînd printre fulgii. coliliei, 
nici pe bietui Gheorghe Giantă, cel care, cu 
o rugină de puşcă pe. care or'ce vînător ar 
fi asvirlit-o în gunoiu, nimerea mai bine decît 
altul cu o carabină ghintuită, şi care pe mine, 
nemernicul, m'a adus de multe ori cu vînat, 
la conacul de amiazi. 

În cartea-ţi plină de. regule tehnice -şi de 
învățături doctrinarii, tu vorbeşti, amice, cu 
un dispreţ superb despre toate acele petreceri 
cinegetice, în cari vânătorul n'are nevoie să 
umble pe jos, să caute vînatul ajutat de etinele 
său şi să lovească fiara sau pasărea în fugă, 
ori în sbor. Nu tăgăduiese; în prinei piu trebuie 
să aibi dreptate. Dar ce-i faci firii? căci mie 
unuia, dacă cumva mi-a plăcut vreo vînă- 
toare, apoi a fost tocmai din acelea în care 

" picioarele şi mînele au rai puţin de lucrat. 
Șin adevăr, să șede strîmb și să, judecăm * 

/ drept: oare ce desfătare vinătorească mai de- 
plină, mai neţărmurită, mai senină și mai 

"legănată în dulei și duioase visări, poate fi 
pe lume decît aceea care o gustă cineva cînd, 
prin pustiile Bărăganului, căruţa în care stă, 

. 

D
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culeat abia înaintează pe căi fără de urme? 

__ Dinainte-i e spaţiul nemărginit; dar, valurile . 

de iarbă, cînd înviate de o spornică verdeață, 

cînd ofilite sub pîrlitura soarelui, nu-i insuflă 

îngrijarea, nestatornicului ocean. În depărtare, 

pe linia netedă a orizontelui, se profilează, 

ca moşoroaie de cîrtiţe uriaşe, movilele, 

căror urzeală e taina trecutului şi podoaba 

“pustietăţii. Dela movila Neacşului de pe malul 

lalomiţii, pînă la movila Vulturului din 

preajma. -Boreei, ele stau semănate în pre- 

largul cîmpiei, ca'sentinele mute şi gîvbovite 

subt ale lor bătrîneţi. La poalele lor cuibează 

vulturii cei falnici cu late pene negre, precum 

şi cei suri al căror eioe ascuţit şi aprig la 

pradă răsare hidos din ale lor grumazuri 

jupuite şi golaşe. E groaznic de a vedea cum 

aceste jivine se răped la stîrvuri şi se îm- 

buibă eu mortăciuni, cînd prin sohaturi pică . 
de bolesne cîte o vită din cirezi! 

Dar căruţa trece'n laturi de acea privelişte 

soîrboasă; ea înaintează încetinel şi rătăceşte 

fără de ţel, după bunul plac al mîrțoagelor : 
„arominde sau după prepusul de vînat al Tă- 
mădăianului căruţaş.
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De cu zorile, atunci cînd roua stă încă 

aninată pe firele de iarbă, ea s'a pornit dela 
conacul de noapte, dela coliba unchiașului 

mărunt, căruia-i duce acum dorul Bărăganul 

întreg 1), — şi toemai cînd soarele 6 d'asupra 

amiazului, ea soseşte la loculede întîlnire al 

vînătorilor. Mai adesea, acest loc e o cruce de 
piatră, strîmbată din piua ei, sau un puț cu 
furcă, adică o groapă adincă de unde se scoate 

apă cu: burduful. Trebuie să fii la Paicu, în 
gura Bărăganului, sau la Cornăţele, în miezul 
lui, ca să găseşti cîte o mică dumbravă de 
vechi tufani, sub care se adăpostesc turmele 

de oi la poale, iar mii şi mii de cuiburi de 

ciori printre erăcile copacilor. În or'ce alt loe 

al Bărăganului, vînătorul nu află alt adăpost, 

spre a îmbuea sau a dormi ziua, decît umbra 

căruţei -sale. Dar ce vesele sînt acele întruniri 

de una sau două ore, în cari toţi îşi poves-: 
tesc cîte isbînzi au făcut sau mai ales erau 
să facă, cum i-a amăgit pasărea, vicleană, cum 
i-a purtat din loe în loe şi cum, însfirșit, s'a 

făcut nevăzută în sboru-i prelungit. 

  

1) Aluziune la cîrciuma unchiaşului poreclit Dor- 
anărunt, împrejurul căreia sa întemeiat un sat; acolo 
trăgeau mai adesea vînătorii din Bărăgan.
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După repaos, colinda, prin pustii reincepe 
cu aceași plăcere. Vînătorul, împrospătat prin 
somnul, prin mînearea şi prin glumele dela 
conac, se aprinde din nou de ispita norocului; 
el, cu ochii caută vînatul, cu gîndul sboară 

„poate către altg, doruri; dar simţirile-i sînt 
în veci deştepte; inima-i veghiată este mereu 
în mişcare și urîtul fuge, fuge departe, dincolo 
de nestatorniea zare a nemărginitei eîmpii. 

Cind soarele se pleacă spre apus, cînd 
murgul serii începe a se destinde treptat 
preste pustii, farmecul tainic al singurătăţii 
creşte şi mai mult în sufletul călătorului. Un 
susur noptatie se înalță, de pre faţa pămîn- 
tului; din adierea vîntului prin ierburi, din 
țiriitul greerilor, din mii de sunete uşoare şi 
nedesluşite se naşte ca, o.slabă suspinare ieşită 
din sînul obosit al naturii. Atunei, prin năl- 
țimile văzduhului, sboară cîntînd ale lor doine, 
lungi șire de cocori, brine şerpuinde de acele 
pasări călătoare, în care divinul Dante a în- 
trevăzut graţioasa, imagine a stolului de suflete 
duioase, de unde se desprinde, spre a-şi de-. 
plinge răstriştea, gingaşa, lui Francescă:



, i W'eoâo-Kowmysuude 29, 

E come i gru van eantando lor lai, 
Pacendo in aer di să lunga riga; 
Cosi vid'io venir traendo guai, 
Ombre portate dalla, detta, briga 1). 

Dar cîte una, una, căruțele. sosesc la tîrla 
sau la stîna unde vînătorir au să petreacă 
noaptea; un bordeiu acoperit cu paie, — trestia 
şi şovarul sînt scumpe în Bărăgan — cîteva 
saiele şi olumuri pentru vite, o ceată de dulăi 
țepeni lătrînd cu înverșunare şi în toată îm- 
prejmuirea un miros greu de oaie, de ceapă 
şi de rachiu, iată adăpostul şi streaja, ce le 
poate oferi baciul dela Rădana san cel dela 
Renciu. Din acestea cată vinătorii să-şi în- 
tocmească. culeuș și cină, dacă cumva n'au 
avut grijă a-și aduce aşternut şi merinde în 
căruţe. Pe cînd însă, pe sub şure şi la vatra 
bordeiului, ospăţul şi paturile se gătese, după 

„cum pe fiecare _îl taie capul, limbele se des-. 
morţesc şi prin: glume, prin risuri cu hohote, 
ele rescumpără “lungile ore de tăcere ale zilei. 
  

1) Dante, Divina Comedia; L/Inferno, cant. V: 

„Şi precum cocorii merg cîntînd ale lor doine, 
Făcind: prin aer din sine lungi şire, 
Aşa văzui: viind, trăgînd vaiete, 
Umbre purtate de pomenita suflare“. 
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Spune tu ce vei voi despre superioritatea 
vînătoarii cu prepelicarul şi despre plăcerile 
inteligente şi alese ce resimte omul în unica 

societate a unui cîine dresat după regulele 
artei; cît despre mine, eu rămîiu tot bine în- 

credințat că cele mai dulci mulţumiri ale 

vînătoarii sînt acelea în care trupul nu se 
află osîndit la pedeapsa jidorului rătăcitor, 
şi apoi încă acele cari isbuenese cu veselie 
printre nişte buni tovarăşi, întruniţi la un loc 
după o zi petrecută în emoţiuni izolate. 

Dar chiar și în căruță, vinatul oboșeşte 
Și dup'o cină seurtă şi somnul a sosit 1). 

Vînători şi căruţaşi, miîrţoage şi dulăi, cul- 
caţi toţi la pămînt, dorm acum duşi, la tîrlă!... 
„Singure, stelele nopţii se uită de pe cer la, 
dînşii; ei aud cu urechile toată acea nenu- 
mărată lume de insecte ce se strecoară prin 
ierburi, ţiuind, seîrţiind, fluerînd, şuerînd, și 
toate acele mii de glasuri se 'nalţă cu răsunet. 
potolit în tăria nopţii, se limpezese în aerul 

  

1) Eliad zice în „Sburătorul“ său: 
„Dar cîmpul şi argeaua. săteanul oboseşte, 

- Şi dup'o cină scurtă şi somnul a sosit“,
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„ei răcoros şi leagănă în somnie, auzul lor 
'aromit. Cînd însă vre unul se deşteaptă şi 

ielipeşte ochii, -cîmpia i se înfăţişează, lumi- 

nată de scînteiele strălucitoare ale licuricilor; 

uneori cerul se încinge pe alocurea în depăr- 

tare, de o vîlvoare roşatică, provenită din 

pîrjol, şi un stol întunecos de pasări se stre- 

coară prin noapte... 
Mă oprese, căci mi se pare că, fără ştirea, 

lui Dumnezeu” şi a cititorilor; am început să 

iradue descrierea stepei răalorosiene, una din 

paginile cele mai minunate din. minunatul 
romanț istorie Taras Bulba, de N. Gogoli, 
seriitor rus, carele, de nu mă 'nşel, a scris, 
el mai întîi pe ruseşte, comedia Revizorul ge- 

neral. Aş transerie aci cu plăcere toată acea, 

încîntătoare deseripţiune; ca şi Gogoli, într'o 
pornire de drăgăstos necaz, aș sfirşi şi eu 

zicînd: „Dracul să vă ia, cîmpiilor, că mult 
sunteţi frumoase!“ 1). Dar atunei ce s'ar mai 
alege din descrierea Bărăganului, pe care 

m'am încercat a o face eu româneşte ? 

2) „Ueprr BaC5 BABEMI, CTENn; Kakb BEI 
XOpOna : pe — Romanţul Taras Bulba este o admi- 
rabilă, descriere a vieţei Cazacilor Zaporojeni, cari au
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*- Las dar pe Gogoli într'ale sale, că mi-e 
"teamă. să nu mă prea dea de ruşine... 

Dar ce făcui, vai de mine! „Am uitat cu 
totul că este acum admis în radicalele prin- 
cipii de suprem și absolut patriotism român 
că, de vreme ce Musealii trebuiese în genere 
priviţi ca inimici şi rău voitori ai naționali- 
tăţii noastre, să ne dispensăm cu totul de a 

numi, ba chiar să ne şi inpunem datoria de 
a desfigura, pe autorii lor, de cite ori binevoim 
a-i traduce, imita, sau a-i localiza. Prin 
aceasta chiar le facem prea multă onoare! 

Vous leur fites, seigneur, 
En les croquant, beaucoup d'honneur!2) 

II 

Eram băiat de vreo treisprezece ani cînd 
am învăţat să dau cu pușca; — mărturisese 
însă că de atunci n'am mai făcut nici un 

  

Jucat un aşa mare rol în istoria, ţărilor române sub domniile strălueite a lui Matei Basarab în ţara Româ- nească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. 2) Da Fontaine: „Les animaux malades de la peste * „Păpîndu-i, le-ai făcut, stăpîne, multă onoare!“
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progres în această, artă; ba, chiar aş putea 
zice din contră! — Însoţisem pe tată-meu la 
băile dela. Balta- Albă, unde se adunase în acel 
an, sarea și marea, precum a și povestit-o cu 
atita spirit, d. V. Alecsandri 1), pe carele atunci, 
acolo, pentru prima oară l-am zărit, domnia- 
lui tînăr, vesel şi încă de atunei cunoscut prin : 
farmecul neaoş românese al muzei ce-l inspiră, 
eu, copilul crezînd că tot ce sboară se mănîncă, 

Locuiam întrun sat de pe malul stîng al 
Buzăului, la, Grădiştea, tor într'o casă cu bă- 
trînul colonel Enghel, acela carele, prin buna 
sa inimă, prin vioiciunea glumeaţă a caracte- 
rului său şi prin pocita şocăţie a vorbirii sale 
româneşti, a lăsat plăcute şi vesele suvenire 
printre subordonații lui, acum toţi veterani 
ai oștirii; poleovnicul Enghel,. eare, luînd de 

soție pe o cocoană româncă a cării bogată 

zestre coprindea, o laie de robi ţigani, zicea 
nevestei de cîte ori se întîmpla, să moară vre 
unul din aceşti nenorociţi: „Plinci Anicuţial 
meu! a murit la dine un sestre/“. 

Colonelul Enghel îmi dărui o pușcă cu două 

1) „24 de ceasuri la Balta-Albă, 1874“ în România | 

literară, foaie periodică. laşi 1855. 

„41981
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“eve, scurtă, şi uşoară, eroită şi cumpănită 

chiar după trupul şi după puterile mele; el mă 

şi învăţă cum s'o umplu, cum să ochiesc şi cum 

să trag. De aci înainte, vai şi amar de bie- 

tele vrăbii de pe garduri! Pe toată ziua stri- 

cam întrinsele cîte un corn de praf şi ciieo' 

pungă de alice; dar apoi şi ce pilafuri ne 

gătea la masă meşterul-bucătar, sestre al cu- 

coanei Anicuţe! 
“ Mi se pare că întru atita se cam mărginesc 

“foile de dafiin ce am putut culege în cariera, 

mea, cinegetică. Vezi bine, că cu dinsele nu 

Sar purea găti nici măcar iahnia de mistreţ, 

pe care tu o deserii în cartea ta. 
D'aş fi mai lăudăros din fire, — şi nefiind 

astfel, iată o puternică dovadă că nu sînt şi 
nu pot să fiu bun vînător, nici măcar ca a- 

micul Budurof!—d'aș fi, zic, mai lăudăros, aş 

putea să adaog că, tof pe malurile Bălţii-Albe, 

m'am încercat a da şi în ciovlice de cele mo- 

țate, cari se tot cletină în aer şi pe useat, 
strigind ca puii de jidan de pe uliţe: „kibrit! 

kibrit!“; am ochit adesea, şi în 

Ciocîrlia cea voioasă ce 'n văsduh se legăna;!) 

D O. Negruzzi, în „Aprodul Purice“.
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ba unde pui că am cutezat a irage cu puşea 

şi 'n cârdurile de gâște sălbatice ce tree mereu 

"cu grămada d'a lungul Buzăului! 

De nu m'ar fi oprit văcarul satului, aș fi 

nimerit de sigur şi cîte un graure din cei 

caii sboară printre vitele din cereadă şi, în0- 

preună cu ciorile, se cocoţează, jucînd pe spi- 

narea boilor, cari, cu o filozofică nepăsare, 

rabda aşă batjocure. Oare ce vor fi zicînd 

boii în mintea, lor, despre acele obraznice pă- 

săruice? Şi. ce ginduri vor fi rumegînd ei, 

cînd se simt întwastfel căleaţi sub picioare 2 

Mare e limba boului. păcat că nu poate grăi! 

Nu ştiu însă cum și ce fel ne aduse vorba 

a pomeni despre grauri şi aci, iartă-mă, amice 

autorule, să te ţiu de rău, fiindcă, în curtea 

ta, n'ai spus nimie despre acest vînat şi mai 

cu seamă despre o altă pasăre pe cari mulți 

la noi o confundă cu graurele, din eauză că 

ea poartă pe franţuzește, un nume ce sar 

crede că corespunde cu al acestuia. 

Du-te întro dimineaţă la Capşa şi spunei- 

să-ţi facă pentru dejun, un. paștet din cele ce 

se cheamă Pâte de grives; apoi a -doua zi la 

masă, cere la Hugues să-ţi gătească o mîncare
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ce ţi se va prezenta într'o gingașă cutioară 
de hîrtie velină albă, sub numirea de Grives 
en caisse, | 

După ce vei mînca, o să simţi fără îndoială, 
O mustrare de cuget pentru că ai trecut cu 
vederea şi ai nesocotit vinatul numit griues, 
iar, după cum se erede, pe româneşte, sturzi 
şi cocoșari (?). 

Aci vrînd nevrînd trebuie să mă urmezi, — 
şi aceasta îţi va fi pedeapsa, — într'o lungă 
controversă,. în care filologia are să se ames- 
tece eu istoria, naturală, şi să facă un talmeş- 
balmeş precît se va, putea mai doct .şi mai 
erudit. Bagă de seamă . că ai a face cu un 
membru al Academiei! 

. Romanii, — noi, strănepoţii lui Traian, în- 
cepem totdeauna dela Romani, — Romanii 
cunoșteau, printre altele multe, şi aceste două, 
specii de păsărele şi le preţuiau după dreapta 
lor valoare; unora le zicea turdus, şi altora, 
sturnus. a 

Turdi erau un soiu de pasări foarte lăudat 
de gastronomii noştri străbuni. Poetul Mar- 
tial, — pe care însă “Traian nu-l prea, făcea 
haz, — zice că, d upă părerea lui, dintre pă-
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sări, cea mai bună de mîncare este turdus, 

iar dintre patrupede, iepurele: 

Inter aves turdus, si quis me judiee certet, 
Inter quadrupedes, mattea prima lepus!)- 

“Fie cum zice Marţial în privinţa pasării! 

Dar cît despre iepure, să mă ierte domnialui; 

eu ţiu eu tata Traian şi nu aprob zisele poe- 

tului. Ba încă, de nu mi-ar fi ruşine să vor- 
bese românește cam în felul Franţozitelor ră- 
posatului Costache Faca, cele cu „mantela 

amour-sans-fm“, aş potrivi aci, — şi nu fără, 

oarecare iseusinţă, — vorba Românului: De- 
parte griva (adică la grive) de iepure?). 

Oraţiu însă se arată şi mai entusiast în 
privința turdilor şi, zău, nu se miră că unii 

îşi mănîncă averea dumicînd la turdi graşi, 

căci nimie, zice el, nu este mai bun: - 

  

 Mantialis. Epigram. XIII. 92: „Dintre pasări stur- 
zul — dacă cineva m'ar alege drept judicător, — iar 
dintre patrupede cea mai dintii -delicateţă, este ie- 
purele!“. | 

2 Bliad a publicat în vol. V, (pag. 287—311), al 
Bibliotecei portutive (Bucuresti, 1860), puţinele frag- 

mente de scrieri rămase dela Constantin Faca, earele 

a murit la 1845. .
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Non, hereule, miror 
Aiebat, si qui comedunt bona, cum sit obeso 
Nil melius turdo. . . . . ID), 

“Terenţiu Varrone, în cartea sa, despre agro- 
nomie, ne vorbeşte prelarg despre creşterea, şi 
îngrăşarea, acestui soiu de păsări, în case îna- 
dins clădite pentru sburătoare, ornithon, pe 
care le deserie cu deamăruntul şi mai adaoge 
cum că 0 mătuşă a lui avea la vila sa de pe 
via Salaria, în ţara Sabină, la 24 mile de 
Roma, un asemenea, ornithon, din care vin- 
dea pe'tot anul cinei mii de turdi, cîte trei 
dinari, unul; ceeace îi producea un venit anaal 
de 60.000 sesterţii, adică, pe banii de acum, 
12.000 lei noi 2). 

Ce stăm de ne mai gîndim, amice? Hai să 
căutăm a prinde turdi şi să ne asigurăm 
dintr'înşii o mie de galbeni pe an, ca mătuşa 
lui 'Terenţiu Varrone. 

Dar unde să-i găsim? Iată dificultatea. 

  

1) Horatii, Epistol IL, XV. v. 39: | 
» DD Zău, nu mă mir, — Zicea, dacă unii îşi mănîncă averea, deoarecă, decit un sturz gras. — ' i 
Nimie nu e mai bun“. 

*) Zer. Varronis, De re Rustica, II. 5,
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Adevărul e că naturalistul latin Pliniu ne 

spune că turdi, precum şi merulae (mierlele) 

“şi sturni (graurii) fără de a-şi schimba, penele, 
se due prin țări vecine, și că iarna sînt foarte 

mulţi tura în Germania !). | | 
Naturaliștii moderni, şi în capul lor ves- 

titul Buffon, după ce constată că pasărea nu- 

mită de latini turdus, poartă în limba fran- 

ceză numirea geneică de grive, şi că ea se 

aseamănă cu mierla, din care însă diferă la 

pene prin nişte pete regulate ce ea are în tot- 

dauna pe piept, împarte acest soiu de volatile 

"în. patru specii, -numite franţuzeşte: grize, 
propriu zisă, draine, care este mai mare la; 

trup decît toate, litorne și mauvis, Aceste | 

două din urmă sînt cele mai preferabile la 

_mîneare. | 

Diferitele sperii, precum şi varietățile lor, 

se disting prin mărime, prin coloritul penelor 

şi chiar prin unele năravuri; dar, în genere, 

aceste păsări sînt sălbatice, puţin jucătoare, 
mai mult thiste; ele vieţuiese izolate; cuibu- 

rile lor sînt foarte curat clădite şi ouşoarele 

„1 Plinii Secundi: Histor. natur. IX. 25, 
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lor frumos colorate, albastru sau verde. Ele 
trăiesc în ţările despre nord şi vin mai cu 

seamă către toamnă în părţile meridionale. 
Sînt foarte mîncăcioase: însuşi Oraţiu ne-o 
atestă : 

„Amite levi rara tendit retea, 
Turdis edacibus dolos, 1!) 

„şi. le place cu deosebire strugurii, cauză pentru 
care francezii au şi creat zicătoarea: sodl 
comme une grive, ce se aplică celor. cari la 
noi au furat luleaua, neamţului. 

În cetatea, Dantzig din Prusia se consumă, 

pe an ca la 90.000 perechi din specia celor 
numite mauvis; cele zise litorne iernează în 

- Austria-de-jos şi în Polonia ; iar, în unele părţi 
ale acestei ultime ţări, cîtimea, speciei grive 
este așa, de considerabilă, încît se prind fără 
număr şi se transportă luntri pline, încărcate 
eu de acest vînat, 

Dacă ele însă se află aşa de multe prin 
ţinuturi vecine cu noi, prin Polonia şi Austria; 
dacă, ducînd dorul viței, ele se nasc cu gră- 

  

1) Hovatii, Epod, IL. v. 33-84: 
„Acaţă de nuiele laţuri eăseate, momeli pentru stur- 

zii mâîndăcioşi“.
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mada în împărăţia hameiului şi a berei, este 
oare prin putință ca, flămînzite, să nu fi în- 
semnat ele încă de mult prin aer, căile pe 
unde, în timpul de acum, avea să ne calce, - 
cu fer şi cu foc, năpastia eonsorţilor nem- 
țeşti? Despre aceşti noi bumbașiri ai ţării, 
ştim cu prisos ce soiu de pasăre sînt şi nu- 
mele lor le cunoaştem mai cu prisos de cum 
am dori; eu mult mai greu ne vinede ani- 
meri pe acela mai puţin ilustru al împena- 
ților lor compatrioți. 
Am consultat pentru aceasta toate dicţio- 

narele noustre, chiar și pe cel făcut sub nu- 
mele Societăţii Academice române, și iată tot 
ce am putut alege, mai cu seamă din Voea- 

bularul francezo-românese al d-lor P. Poenaru, 

F. Aron şi G. Hill: 

Grive se zice pe romîneşte Sturz: 
Draine se chiamă în limba noastră Cocosar; 
Litorne este un fel de Cocoșar, cu capul 

cenușiu, 
şi Mauvis este un fel de Sturz. 

Autorii Dicţionarului Academie nu înseriu 
cuvîntul cocosiariu; — poate că nu va fi de 

origină latină? Cît despre sturdiu, încă nu au 

ajuns la, litera S.
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Întrun cuvînt, la grive, pe latineşte turdus, 

„nu este cîtuşi de puţin graurele românesc, ci 
toate că, judecînă după usemuirea, lor, aceste 
două numiri par a fi rudite. 

_D. Littr6, în monumentalul său dieţionar 

al: limbei franceze, nu știe ce origină să dea 

cuvîntului grive. Oare acest nume nu va fi 

el derivat din adjectivul latin gravis, — greu, 
gras, — pe care îl găsim calificînd pe turdi, 
în următorul vers al lui Marţial: 

Sylva graves tundos exagitata dedit!). 

Aceasta ar fi o derivaţiune în formă de 
syneedoche, către care sar alipi, ca o meto- 
homie, denumirea românească de graure, dată 
unei alte păsări, pe care tot Marţial o pune 
în oposiţiune cu turdi, îngrăşaţi cu măsline 
din Picenum: 

Si. mihi Picena turdus pelleret oliva, 
- . . |. . . . . . |. .. 

Nune sturnos inopes. .. =) 
) Martiale Epigram, IV, 66, v. 6. 
AI „Pădurile „bătute au dat sturzi graşi“ 
*) Idem, idem. IX. 35: 

„Dacă aş avea sturzi îngrăşați cu măsline din Picenum 

Dar acum (am numai) grauri buni de nimic
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Despre sturni nu sa prea zis mult bine; 
Marţial, după “cum văzurăm, îi declară buni 

de nimic, înopes. Pliniu!) vorbeşte numai de 

obiceiul lor de a sbura în cîrduri rotunde, 

îndesaţi unii într'alții. Şi mai mult insistă 
asupra, acestei particularităţi Buffon, arătînd, 

că în sburarea lor repede şi sgomotoasă, 

graurii par a fi supuși la o tactică ce se exer- 
eită cu o disciplină militară, sub ordinele unui 
şef. Chiar şi Dante a luat furtunosul sbor al 

graurilor, grămădiţi în_stol larg şi plin, drept 

termen de comparaţiune, ca să descrie, în 
versuri nemuritoăre, cum spiritele nenoroeite 
sînt purtate fără repaos, de suflarea vijeliilor 

infernale: 

E come gli stornei ne portan l'ali 
Nel freddo tempo, a sehiera, larga e pienă; 
Cosi quel fiato gli spiriti mali. 
Di qua, di lă, di giu, di su gli mena; 
Nulla speranza gli conforta rai, 
Non che di posa, ma di minor pena?). 

1) Plinii, Histor. natural. X. 31. _ 
____2) Dante, Divina Comedia. L/Inferne, cant. V,'y. 
38—44: - 

„Şi precum graurii sînt purtați de ale lor aripe 
Pe timpul rece, în stoluri largi şi pline,
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Nu rămîne îndoială că stornei lui Dante, 
"les dtourneau& ai lui Buffon şi sturni lui 
Pliniu şi lui Marţial sînt graurii noştri, cu 
penele negricioase şi presărate cu pete albe 
sau sure, cari trăiese în Europa,— din fundul 
Șvediei pînă în insula Malta, şi chiar în 
Africa, pină la capul Bunei-Speranţe,— cari, 
după ce în luna lui Iunie, și-au clocit ouăle 
lor cenușii, în cuiburi străine sau în scorburi 
de copaci, se adună de petrec în stoluri, dorm 
noaptea în stuf, se ciorovăiese scara şi dimi- 
neața, se scoală toți deodată cu mare volbură 
și tree repede ca un nor negru îndesat, se 
amestecă, printre porumbei şi printre ciori, se 
domesticese bine în colivie, ba, chiar, dacă îi 
pui în pension, învaţă, franţuzeşte, pronunţînd 
gras litera 7, întoemai ca la Paris. 

Se vede că Buffon, —o spune însuşi, — a 
auzit grauri vorbind nemţeşte, latineşte, eli- 
nește şi alte limbi; cît despre mine n'am avut 
parte a constata de wisu ef auditu, talentele 
poliglote ale acestui interesant neam de păsări, 

Aşa şi acea suflare purta spiritele nenorocite. 
incoaci, încolo, în jos, în sus le mînă; 
Niei o: speranță nu le mai mâîngiie 
„Nu doară de repaos, ci. de o mai mică pedeapsă“,
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Atit numai pot zice despre dînsul că disprețul 
cu care îl tratează intrigantul acela de Mar- 

-ţial, deelarîndu-l bun de-nimica, înopes, mă 
îndeamnă şi mai mult a lua în antipatie pe 
acest poet servil şi demoralizat, urmînd şi 
întru aceasta, exemplul dat de augustul meu 
strămoş. Caiu Ulpiu Traian. 

Eu, de cîte ori mi sa întîmplat să măvîne 
grauri, — adică sturni latineşti, ori €tourneaua 
francezi, şi nu sturzi româneşti sau grives 
franțuzeşti, — le-am găsit un gust foarte bun 
şi mai ales un miros de vînat din cele mai 
plăcute. Nu căuta dar la cele ce zie autorii . 
și, cînd vei da peste stoluri de grauri, îm- 
pușcă fară dispreţ cît vei putea. mai mulţi. 
Poţi fi încredințat că eu unul îţi voiu rămînea 
tare recunoscător pentru peşeheş! 

Dacă cumva acum te simți cam obosit de 
lunga, digresiune zoologico-filologică prin care 
am răsbunat de nepăsarea ta, pe sturzi, pe 
cocoșari şi pe grauri, apoi tot mai iartă-mă 
să adaog vreo două trei cuvinte în materii 
analoage, adică să-ţi fac cîteva, întrebări, şi 
apoi, zău, vă dau pace, şi ţie, și neamului 
păsărese.
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Mai întîi, te rog spune-mi dacă ştii sau nu 

ştii ce soiu de sburătoare este grangurul? Am 

auzit dela unii, —şi aş dori să afiu dacă 
aceia nu se înșală, — că păsăruica astfel nu- 

mită -este chiar acel vrăbete grăsun care se 

îndoapă cu fructe. de prin grădini, Emeriza 

hortulanus, şi care cu drept cuvînt este so- 
cotit în Francia ca una din cele mai delicate 

îmbucături ornitologice 1). Abia expus la do- 

goreala jăraticului, el se preface într'o săr- 

măluţă de grăsime profumată. Gîndindu-mă 

la ele, aş vrea să fiu și eu printre oaspeţii 
şoarecelui din Lafontaine: 

Autrefois le rat de ville 
Invita, le rat des champs, 

1) Mi-am luat seama, sau — ca să zie mai adevărat, 
— după ce am scris acestea, am aflat că grangorele 
este o pasăre galbenă şi mare cit mierla, care pe lati- 
heşte se chiamă oriolus galbula, iar pe franţuzeşte 
loriot. Dar numele românese âl gustosului ortolan; tot 
nu l-am aflat, ci din 'contră rai mult m'am încureat 
văzînd în muzeul de isturie naturală dela, Acadeinie, 
două păsări de mărime şi de formă cu totul diferite, 
purtînd amîndouă numirea latină de Emeriza horţu- 
lanus, fără de echivalente româneşti. — Confusio summaă 
sequetur! — E pur eu am mîncat ortolani, vînaţi în 
tară la noi.
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D'une fagon fort. civile 
A des reliefs d'ortolans 1). - 

Tree la a doua întrebare. Pentru ce, ro- 

gu-te, n'ai spus nici măcar un cuvînt despre 

o altă pasăre de pădure care, deși e cam rară. 

la noi, însă este privită pretutindeni ca unul 
din cele mai delicate vînaturi? Francezii îi 

zie  gelinotie; Germanii Haşelhuhn (adică 

găină de alune); Ruşii, —îţi amintese nu- 

mele-i rusesc, fiindcă pădurile de brad şi de 

mesteacău ale Rusiei sînt pline de această 
prețioasă sburătoare,—hRuşii o numesc râpeik; 
iar la noi, ea se cheamă.... cum. se va fi 

chemînd?... Ştiu de sigur că în judeţele de 
munte ale Moldovei, unde vînătorii le pîndese 

pe mușchiul cel verde dela tulpina brazilor, 

acele paseri mai mari decît un sitar şi îm- 
podobite cu sprîncene roşii ca eocoşii sălbatiei,. 

poartă; numele de terunti. Dar. dincoace de 

Milcov, cum le zice? găinuşe sălbatice? găi- 
nuşe de alun?...? 

  

1) Lafontuine, „Lie rat de ville et le rat des champs:* 

„Odinioară șoarecele de oraş 
Pofti pe şoarecele de la cîmp, 
Într'un mod foarte politicos 
La. mezelicuri de... (2)* 

a
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Cînd divinul eîntăreţ al Divinei Comedii, 
călăuzit de maiestrul său Virgil, ajunge în 
cercul acela din infern unde erau muneite de 

o aprigă şi neînblinzită furtună, sufletele pă- 
cătoase ale muritorilor cari, aci pe pămînt, 
dînd uitării sănătoasele dar asprele legi ale 
înțelepeiunii, își petrecuse viaţa în. desmier- 
dări lumeşti, 

a cosi fatto tormento 
_Eran dannati i peccator carnali, 
Che la ragion sommettono al talento, 

atunci poetul nu aflâ, în puternica sa închi- 
puire, alte imagine mai potrivite spre a descrie 
pe acei nenorociţi, decît a-i asemui, cînd cu 

". şire lungi de melancoliei cocori, cînd cu sto- 
luri zăpăcite de grauri, cînd în fine cu amo- 
roase porumbițe care, chiemate de dorinţă, 
cu aripele întinse şi încordate, sboară către 
dulcele lor cuib, purtate prin aer de dorul 
ce le încinge: 

1) Dante, Divina Comedie. L'Inferno. Canto V. 
v. 37 —39. 

„La. cazna aci descrisă erau osîndiţi cei cari au 
păcătuit cu carnea şi au pus înţelepeinnea mai prejos 
de plăcerile lor“.
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Quali colombe dal disio chiamate, 
Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido 
Volan, per laer dal voler portate?). 

Răpită de armonia acestor suave versuri, 
ciripite în duleea limbă toseană, inima se 

avîntă şi dînsa pe urmele amoroase ale pa- 

sării uşoare; ochiul o însoţeşte prin spaţiu; 
gîndul se răsfaţă în desfătările acelui cuib 

dorit ! 
Dar colo, sub adîncul frunziș al codrului 

stă pitit vînătorul, cu ochiul ţintit la pradă, 
cu braţui ager la trăgaciu. Blinda turturică a 

sosit, ameţită de bucurie, aproape de soţul ei; 

ea sa pus alături cu dînsul pe o eracă verde 

a stejarului; gunzunind, ea, îşi scutură ari- 

pele şi-şi încovoaie gușa argintie. Soarele de 

amiazi varsă emanaţiuni voluptoase de căl- 

dură în rariştea pădurii şi sub umbra copa- 
cilor; razele lui se strecoară luminoase printre 

frunze şi selipese ea aurul pe undele lirupezi 

ale pîriului. 'Totul în fire e linişte, tăcere, 

dor şi speranţă; totul, pentru norocita pereche, 

3) Dante, Dir. Com.—I/Inferno,, Cant. V. v. 82-—84. 
„Precum porumbii de dor chiemaţi, 
Cu aripele deschise şi tepene, la dulcele euib 
Sboară, purtaţi prin aer de ale lor dorințe“. 

17981 
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plutește în visuri de plăcere, în farmec amo- 

ros! Cu gîndul, ea soarbe poate o eternitate 
de fericiri! 

Dar deodată un pocnet fatal răsună; eco 

îi răspunde de prin toate adîncimile codrului 

trezit. O sărmană păsărică a picat moartă 
sub stejar. Vînătorul vesel o asvirlă sînge- 
rată în tolba sa. Dar soţia, turturică, cea care, 
vai! a rămas cu zile, 

Cit trăieşte, tot.jăleşte 
Și nu se mai însoţeşte! 
Trece prin flori, prin livede, 
Nu se uită, nici nu vede. 

Şi cînd şeade eîteodată, 
Tot pe ramură uscată; 
Umblă prin dumbrav'adîneă;: 
Niei nu bea, nici nu mănîncă. 

Unde vede apa, rece, 
Ea o tulbură şi trece; 
Unde e apa mai rea, 
O -mai tulbură şi bea. 

Trece prin pădurea verde 
Și se duce de se pierde; 
Sboară, pînă de tot cade, 
Dar pe lemn verde nu şade.
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Unde vede vinătorul, 
Acolo o duce dorul, 
Ca s'o vază, s'o lovească 
Să nu se mai pedepsească. . 

De vreme ce tu,- autor al Manualului de 

vînătoare, n'ai socotit de cuviinţă a număra 
şi turturica printre pasările de vînat, eu am . 

dat cuvîntul răposatului între fericire, marele 
ban. Enăchiţă Văcăreseu, ca să răsbune de a 

ta uitare pe aceste dulei şi fragede sbură- 
toare. Totdeodată graţioasa și jalniea elegie 

a vechiului poet român îmi va servi drept 

oraţiune funebră pentru tot vînatul împenat, 

asupra căruia m'am întins, — mi se pare, — 

cam foarte peste măsură. 

Pînă aci dar eu pasările bune de împuşcat 
şi bune de mîncat! Să le fie ţărîna, — adică 

nu ..... să le fie mai bine carnea uşoară, 

stomacului, şi apoi veşnica lor pomenire! 
— 

TIL 

În toate ţările ce se bucură de legiuiri în- 

" țelepte şi prevăzătoare, pe cari le şi pune în 
lucrare. o sistemă de administraţiune regulată 

ca ceasornicul, prin toate acele ţări, vine un
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moment al anului cînd d'odată vînătoarea se 

închide. Atunei cîteva, luni d'a-rîndul nu mai 

auzi nici prin holde, nici prin crînguri, poc- 

netul ievbei de pușcă şi şuerătura alicelor; 

atunci se dă recreaţiuni şi-vacanţii vînatului, 

iar vînătorilor li se impune pedeapsa poprelei. 
La noi pînă acum nici legea nu prevede 

nimic, dar nici înalta oblăduire nu simte tre- 
buinţa de a se amesteca în traiul, mai mult 

- sau mai puţin tulburat, al lighioanelor săl- 
batice; ea deocamdată se mulţumeşte a re- 
gularis vitele cu patru, şi mai ales pe cele 
cu două picioare. 

Astfel stînd lubrurile în patria, ucenicilor 
tăi, peiiteă "ce, o tu dascăle de vînătorie sis- 
matică, şi rațională, n'ai suplinit lipsele. legii 
şi mnepăsarea cîrmuitorească, dînd oarecari 
poveţe în privinţa timpului cînd se cuvine 
ca vinătorul să-şi pună! puşea și pofta în cuiu 
şi să dea nevinovaţilor săi adversari, un ră- 
gaz ce, în curînd, .îi va asigura, tot lui, o 
mai spornică şi mai dăinuitoare izbîndă? 
Spune adevărat! Citeva, cuvinte asupra acestui 
punct n'ar fi fost ele oare foarte la loeul lor, 
în Manualul tău de vînăt torie ? 

1
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Bag însă de seamă că deviu din ce în ce 

mai exigent şi că nu fac alta decit a seoate 
mereu la mărunte ponoase, cărţii tale. Sint 
sigur că, de cînd citeşti aceste lungi pagine 

fără şir, ai zis mii de ori pînă acum: „Li psă-mi 

de asemenea. critică, unde se vorbeşte mai 

mult de ceeace nu mi-a plăcut sau n'am so- 

cotit de trebuinţă a le spune!“ 

“Ştii însă că sînt tot felul de firi pe lume. 

Cînd, spre exemplu, dai unui om flămînd un 

prînz cu care îşi poate foarte bine potoli 
foamea, mîncînd tot lucruri simple, dar să- 

nătoase şi curat gătite, e învederat că nu se 

cade ca el să ceară mai mult. Dar dacă acel 

om este lăcom din fire şi mai ales dacă are 
gusturi răsfăţate, el o să se plingă că nu i-ai 

dat mezelicuri şi trufandaie,. prăjituri şi za- 

harieale; o să pretinză că, “în loc de carne 

de vacă, ar. fi trebuit să-i prezinţi dobe de 
de mistreţ şi keba puri de căprioară, în loc 

de pui de găină fripți, prepeliţe tăvălite în 
mălaiu şi bicaţi prăjiţi în mustul lor. 

Socotește că tot cam aşa fac -şi eu cu Mu- 

nualul tău, cerind poate prisos acolo unde 
se află, ceeace este de neapărată  trebuinţă, și
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în puterea prieteniei, iartă-mi aceste nazuri 
de lăcomie literară. 

Dă-mi dar voie să mă 'ntore iar la vorba 
de mai 'nainte şi să arăt, În cîteva cuvinte, 
cauzele ce trebuie să îndemne pe vînătorul 
înţelept a curma, pentru. un moment, ispră- 
vile sale )Dar de vreme ce tu nu ai voit a spune 
acele cauze, mie mi-e teamă că eu nu voiu 
putea; de aceea, ea să scăpăm amîndoi eu 
faţa curată, hai să facem loe aci între noi, 
poetului Lmereţiu, pentru ca, în versuri tur= 
nate ea de bronz, precum erau şi legile Ro- 
mei, să invoace el, în favoarea naturii aprinsă 
de dor, pe născătoarea spornicei ginte ro- 
mane; pe desmierdătoarea zeilor şi a Game- 

” nilor, pe antica Vinere, fecunda şi neobosita 
prenoitoare a seminţiilor lumeşti:1) 

„Născătoarea a gintei lui Eneu, voluptate 
1) Lucretii: „De rerum natura“ I, v. 1—90: 
Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 
Alma Venus, eali subter labentia signa 
Que mare navigerum, quz. terras frugiferentis 
Concelebras, per te quoniam. genus omne animantum 
Concipitur visitque exortum lămina solis. 
Te, dea, te fugiunt venti, te nubila cseli 
Adventumque tuum, tibi suavis dedala tellus 
Summittit fiores, tibi rident quora ponti 
Placatumque nitet diffuso lumine celum.
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a oamenilor şi a zeilor, spornică Vinere! tu, 
care: sub stelele lucinde ale cerului, împopo- 

rezi marea cea plutitoare şi pămîntul cel 

roditor, prin tine tot neamul vieţuitoarelor 
concepe şi se naşte spre a vedea lumina, soa- 
relui. Dinaintea ta, zeiţă, dinaintea ta, şi la 

a ta sosire fug vinturile şi norii de pre cer; 

sub tine, pămîntul împestriţat aşterne flori 
drăgălaşe; ţie îţi zîmbese valurile mării și 
cerul, înseninat de tine, luceşte de-o lumină 

preste tot împrăștiată. Căei îndată ce primă- 

vara deschide șirul frumoaselor zile şi îndată 

ce suflările înstrunate ale Zefirului reîncep 

a deștepta puterile fecundâni, mai întîi sbu- 
rătoarele cu inima străpunsă de a ta virtute, 

vestese, o zeiţă, a ta venire; apoi turmele în- 
dîrjite saltă cu veselie.prin păşuni şi străbat 
în not răpezile rîuri; astfel, aprinsă de frumu- 
seţea, şi de farmecele tale, toată firea însufle- 

ţită te urmează cu înfocare pe tine, or' unde 

tu o miîni a se duce. De aceea prin mări și 

Nam simul ae species patefacta'st verna diei 
Et reserata, viget genitabilis aura favoni, 
A&rie primum volueres te, diva, tuurque 

„ Significant initum perculse corda tua vi 
Inde fer pecudes persultant pabula eta.
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prin munţi, prin apele volburoase, prin locu- 

inţele frunzoase ale pasărilor şi prin cîmpiile 

înverzite, suflînd tuturor în piept o dulce 
iybire, tu faci ca cu plăcere să se înmul- 
țească în etern generaţiunile lumii“. 

" Aşa dar, cînd soseşte primăvara, amice vînă- 
torule, îndură-te şi tu, şi lasă gingașei Vineri 

„şi dulcelor ei desmierdări, întreagă domnirea 
lumii. N'ai avut tu oare timp îndestul ca să 
răspîndeşti groază şi moarte prin erînguri şi 
pe cimpii? Chiar -pe această zăpadă ce se 
topeşte acum subt adierea încropită a zefi- 
rului primăvăratie, n'au fost oare tipărite 
urme încrucişate ale eopoilor, gonind prin 
pădure iepurile: fricos și vulpea, vicleană, cari 
fiecare după firea sa, se silese a-şi minţi go-' 
nacii şi a încurea dira lor printre tulpinele 

" despuiete? Dăr Braica, Grivei şi Dudaş, cu 
botul la pămînt, cu urechile blegite, cu coada, 
întinsă, aleargă fără îndurare şi cu glasul 

  

Et rapidos tranant amnis: ita capta lepore 
Te sequitur cupide quo quamque inducere pergis Denique per maria ac montis fluviosque rapacis 
Prondiferasque domos avium camposque virentis 
Omnibus incutiens blandum per pectora amorem 
Efficis ut cupide generatim sscla, propagent.
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lor spăimîntă fiara prin toate cotiturile ei. 
Lătrătăra lor chelălăită, cînd mai apropiată, 
cînd apoi pierdută prin atmoşfera rărită de 

ger, răsună cu: o ciudată monotonie la ure- 

chile vînătorului, încremenit pe locu-i de pîndă,. 

Nu ştiu ee coardă misterioasă ainimei sbîrnîie 

la acea sălbatică armonie! Cind copoii ves- 
tese apropierea vînatului, nerăbdarea îl face 

să tresară mai mult decît frigul. Cu ochiul 
pironit către partea unde- saude lătratul, el 

aşteaptă, ispiteşte, caută, măsoară luciul ză- 
pezei fără de cărare; iar cînd d'odată sarată. 

şoldanul cu urechile ciulite sau vulpea cu 
coada tîrîș, ca întrun fulger, el ia puşea -la 

cătare şi trage! ....,. .. 

. . . . . | . . so. 1. ce 1. |. . . [n 

Pe cînd eram ajuns aci cu scrisul, fusei 

întrerupt. de fetiţa mea care venea în fuga 

mare să-mi aducă o veste ce o înveselise foarte; 

mergînd în curte ca să se joace cu Capişoana, : 
căţeava, a găsit-o culeată pe un mindir de 

paie şi avînd împrejurul ei o grămadă de 

căţeluşi, mici cît pumnul şi orbi ca sobolii. 
Erau unsprezece bursucei, cari se srîrcoleau, 

„ehițăind şi mierlăind, subt ugerul mamei, 
,
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unii negri, alţii murgi şi alţii bălțaţi. A tre- 
buit negreşit câ dintr'o aşa de numeroasă 
prăsilă, să fae şi partea, engherului. Aci dar, 
în alegerea căţeilor cu drept de viaţă, am 
avut ocaziunea de a pune îndată în aplicare, 
învăţăturile şi, poveţele ce se găsese în cartea 
ta; am oprit dar căţeii, „cari aveau cap mai 
mare, bot mai larg, nări mai deschise, urechi 
mai subțiri şi mai bine eroite, piept mai lat, 
picioare mai lungi, coadă mai groasă la ră- 
dăeină și mai şubţire la vîrf. 

Îşi mărturisesc, amice, că în privinţa acestei 
ultime recomandaţiuni, — eti toată, încrederea 
ce am în eunoştinţele-ţi şi în experienţa-ţi 
einopedice, — rămăsei pe gînduri, întrebîndu- 
mă.ce fel de influenţă, vor fi avînd grosimea 
şi forma coadei asupra facultăţilor 'intelec- 
tuale şi fizice ale unui efine? Aşa dar acest 
apendice al şirei spinării are şi el o însem- 
nătate etică în natură, şi prin urmare filo- 
zoful comunist şi falansterian Ch. Fourier 
ştia ce spune, cînd pretindea, că omul, spre 
a fi perfect, ar trebui să aibă la spate o 
coadă cu un ochiu la virt$ 

Alţii, din contră, au aşteptat dela scurtarea 
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coadei, chiar şi la animale, efecte estetice 

pentru aceste, — dovadă caii englezeşti, cărora, 
li se taie coada pentru frumuseţe, — ba chiar 

şi efecte imoralizătoare pentru omenire; căci, 

spre exemplu, “Plutare ne spune că frumoşul, 
răsfăţatul şi sburdalnicul Aleibiad, floarea 

efebilor din Atena, tăiâ într'o zi coada cea 

frumoasă. a unui cîine minunat pe carel 

cumpărase cu șeaptezeci de mine (vreo 6.500 

lei noi), numai pentru ca, dînd de vorbă 

concetățenilor săi asupra acestei nevinovate 

nebunii a lui, să-i oprească de a eîrti despre 

dinsul alte lucrari mai rele !). 

Apoi mai este încă şi o vorbă românească: 

Coadă lungă minte scurtă] zicătoare nesoco- 
dită a poporului, pe care adesea o dă de 

minciulă şi femeia cu lungi plete şi vulpea 
cea lung-codată. 

Dar dintruna într'alta, vorbind despre coa- 

dă, despre vînători şi despre vulpe, îmi adusei 
aminte o poveste pe care am auzit-o adese ori, pe 
cînd eram copil. spuind-o un bătrin vînător, 

căruia îi plăcea să glumească cu tovarășii săi. 

Dacă cumva vrei să dormi şi nu-ţi vine 

5 Plutarehi: „vita Alcibiadis“, LX.
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de sine-şi somnul, apoi pune capul pe pernă 
şi ascultă: 

A fost odată ca nici odată, —dacă n'ar fi 

nu sar povesti, — pe cînd se poteovea puri- 
cele .... și celelalte... şi celelalte. 

A fost odată un vînător care, de cîte ori 
mergea la vînătoare, avea obiceiu să ia cu 
dînsui pe slujitorul său, iar cînd 'se întoreea 

înapoi, povestea cui vrea să-l asculie o mul- 
“ţime de întîmplări minunate, care de cînd 
lumea nu trecuse nimănui nici măcar prin 
vis, şi la toate aceste basme, nu lipsea niei- 
odată de a aduce ca martor pe biata slugă, 
adevărat om al lui Dumnezeu. 
Azi aşa, mîine aşa, pină cînd într'o zi acesta, 
sătul de a: face mereu de pomană meseria, 
ticălousă de martor mincinos, îşi ceră suama, 
dela: stăpîn și voi eu tot dinadinsul ca să-şi 
a ziua-bună dela el. 
Stăpinul stărui ca să afle pricina acestei 

neaşteptate hotăriri şi cu. vorbe blînde, îl 
întrebă: — „Oare nu te mulţumeşti cu sim-: 
bria ta şi cu traiul ce ai în casă la mine, 
de vrei să mă laşi? 

„Să nu păcătuiese, cocoane“, — îi văs-
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puase slujitorul; — — ptoate sînt bune la dom- 

nia:ra. D-zeu să-ți dea tot bine! Dar să-ţi 

spuiu curat, şi să nu-ţi fie cu supărare: uite, 

mă mustră cugetul de atîtea dovezi minei- 

noast ce-mi ceri să dau pe toată ziua, cînd 
începi, — adică să fie cu iertăciune, — cînd 

începi a tăia la palavre vînătoreşti. E păcat 

de Dumnezeu, cocoane, să mă afundez eu cu 

totul în focul Gheenei şi să port eu, săracul” 
de mine, tot ponosul păcatelor «cu care dom- 

nia-ta, îţi încarei de bună voie sufletul. Lasă-mă, 

mai bine să mă due cu Dumnezeu!“. 

Aşa vorbi servitorul, şi stăpînul se puse pe 

gînduri; dar fiindcă el cunoştea preţul unei 

slugi drepte şi credincioase, se resgindi bine 

şi-i răspunse într'astfel: 

— la ascultă, băiete! Văz că tu eşti om 

eu frica lui Dumnezeu. Rămiîi la mine şi 

ajută-mă ca să mă desbăr de purdalnicul meu 

de nărav. Crede-mă, nici eu n'aş voi să spun 

ceeace nu prea este tocmai adevărul; dar ce 

să-i faci năravului? Mă ia gura pe dinainte, 

Aşa dar, să facem cum e mai bine; să facem 

între noi o învoială, ca să scap și e de aşa 

urât cusur, să rămii şi tu împăcat cu sufletul.
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Cind mă voiu afla în vreo adunare, tu să stai 
la spatele meu, şi cît vei auzi că încev a 
eroi cîte una mai deochiată, tu să mă tragi 
de minica hainei, căci eu îndată voiu îndrepta-o 
după fiinţa adevărului“. 

Aşa spuseră şi aşa rămase să fie. 
Peste cîteva zile, şezînd la 'masă cu alţii, 

vînătorul începi să povestească că la o vînă- 
toare la care fusese de curind, i-a ieşit înainte 
o vulpe, care avea o coadă, o coadă lungă 
cel puţin de cinci stînjenil!! 

Pe cînd, în focul povestirii, el rostea, acestea 
cu cea mai deplină încredințare ca şi cînd 

“lucrul ar fi fost întocmai după cum îl spunea, 
deodată se simţi tras pe dindărăt, de mînica 
surtucului. Îşi aduse aminte de toemeala cu 
slujitorul; îşi luă vorba înapoi şi îndreptîn- 
du-se că, în înferbinţeala vînătoarii, nu va fi 
văzut toemai bine, reduse. coada, vulpii pînă 
la vreo doi stînjeni. 

O nouă smînceală, de haină, îl făcu s'o mai 
scurteze cu un stînjen. 

La a treia, o cionti pînă la doi eoţi. | 
Simţind încă şi acum efectele restrictive 

ale conştiinţei servitorului, se înduplecâ a mai
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riteza. din coada vulpii: — „Doi coţi întoemai 

i va fi fost; — zise el asudînd, — dar, pre 

lega mea, că era de un cot şi mai bine!“ 

Sluga, care se bucura acum şi mulțumea, 

în sine lui Dumnezeu, auzind pe stăpinul său. 

cum se lepăda din ce în ce mai mult de ispi- 

tele Satanei, creză că e momentul neinerit. 

spre a-l aduce la o deplină „pocăință şi-l mai 

trase încă o dată de mînică. 

Dar răbdarea 'vînătorului era ajunsă la 

culme şi, întoreîndu-se deodată înfuriat către 

neîmblînzitul său censor, se răsti la dinsul, 

strigînd în gura nare: — „Bine, mişelule! 

Nu-ţi e destul cu atîta? Cel! vrei să las vulpea 

beareă? Dar mai bine -să te ia pe tine dracul. 

de o mie de ori, decit să rămiie vulpea mea 

fără coadă!“ , 

Să nu-ţi închipuiești, amice, că am copiat 

această istorioară din cartea răposatului Anton 

Pann, intitulată: 

Povestea, vorbei, sau culegerea de proverburi 

de prin lume adunale' 
i iarăși în lume date; 1) 

1) 3 volume. Bucureşti. 1852—58.
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dar precum am auzit-o dela bătrinul meu 
vînător, tot cam așa ţi-o şi povestii! 

Morala ei, — dacă va, căuta, cineva o mo- 
rală într'însa, — este, precît mi se _pare, că 
de vreme ce exerciţiile vînătoreşti au darul - 
de a desvolta întrun chip eu totul excepţiopal 
imaginaţiunea omenească, nu trebuie să cerem 
dela vînători o -apreţuire rece şi nepărtini- 
toare a întîmplărilor şi a izbînzilor ce se ating 
de arta lor favorită. Celor'ce sînt Achili şi 
Diomezi pe cîmpul de bătaiă, se cade să le 
iertăm a fi şi Omeri, cînd începe a rapsodia 
pe lira Caliopei. 

Ş'apoi, în teză generală, făcînd parte slă- 
biciunilor omeneşti, să nu uităm că năravul 
din fire nu are lecuire, şi că cei mai mulţi dintre 
oameni sînt ea lupul, care părul și-l pot le- 
păda, iar năravul ba. 

De aceea, cînd vine unul şi-ţi istoriseşte, 
bunăoară, că a împuşeat dela pîndă lupul, 
pe cînd i l-au adus eopoii gonind, că a înjun- 
Shiat cu cuțitul dela brîu şi a culcat la pămînt 
pe ursul, care se răpezise asupră-i, rănit fiind 
de glonţ şi înfuriat, eu unul nu sînt de pă- 
rere că trebuie să te frămînţi aşa tare cu
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irea, şi mai ales mi se pare că este cu totul 

dy prisos ca să te cerci a-i dovedi cum că 

sei amăgeşte şi că ceea ce spune nu a fost 
niciodată, şi nici se poate aievea întîmpla. 
Oare făcînd astfel, nu cam perzi orzul pe 

gîşte? . - 
Dar îmi vei zice! — „Pentru ce să nu com- 

batem erorile răspîndite în publie de reaua 
credință sau de fanfaronada, unora? De ce, 

chiar în maierie de vînătoare, să. nu hotărîm 

marginile posibilului? Pentru ce să nu arătăm 
celor ce voiese a, se serie printre vrednicii cetaşi 

ai sfîntului Hubert, la, ce punt al orizontului 

vînătorese sfințește soarele putinţei şi începe 

să licureăscă fofengherul 1) îndoielnice al fan- 

tasticelor plăsmuiri? La ce mintea şi gura 
să nu fie drepte, tocmai la aceia cari, cu 

ochiul şi cu mîna, nu pot să dea greş? 

Pentru ce, . ?% | 

5 Dacă cumva nu cunoşti această expresiune, mă 
„Srăbese a-ţi spune că astfel numese țăranii, în unele 
locuri, Liceafărul dimineţei, căruia îi zice steaua porcului: 
Expresiunea, aleasă de mine este fără îndoială mai 
clasică, căci derivă evident dim două cuvinte elineşti: 
pâs, lumina şi pâpyet, luceşte. Terminaţiunea, dreptul 
lui Dumnezeu, e cam. şocăţească. 

47981 | 3 !
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La toate aceste întimpinări judiciose şi 

dictate de cea mai candidă virtute, teamămi-e 

că toată breasla, veselă şi uşoară a 'vînăto- 

rilor, începînd . dela, vătaful Pasache şi pînă 

la tiriachiul Cafea-subţire, îi va răspunde în 
cor cu o păcălitură, vînătorească, zicîndu-ţi: 

„Vezi. d'aia n'are ursul coadă !“, 

Pasă atunei de-i inai învaţă carte! 
Noi însă ceștilalți cari judicăm sănătos, 

cari ştim vorbi şi cu gravitate, cari ne silim 
a găsi adevărul, binele și frumosul, în orice 
fapt, să ne vedem de treabă și să urmăm a 
culege, chiar din vînătorie, cugetări serioase şi 
impresiuni plăcute, atît pentru minte cît şi 

pentru inimă. , 

“Dar de vreme ce nu ne prea înţelegem a- 
mîndoi asupra felului preferit de vinătoare, — 
tu ţinînd cu prepelicarul şi eu cu căruţa Tă- 
mădăianului, — aidem amice, să căutăm îm- 
preună, prin largul domeniu al: vînătoriei; un 
cîmp pe care ne vom potrivi poate la gusturi! 

1V Ă 

Sînt acum mai bine de o sută de ani de 
cînd unul din cei mai mari 'seriitori ai Ger-
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maniei, Lessing, a scos o carte sub titlul de 
Lăocoon sau despre mărginile respective ale 

poeziei și ale picturii 1). Întwacest cap de o- 
peră de critică și de bun gust, autorul descrie 

cu fineţă, cu claritate şi cu eleganţă, mijloa- 

cele diferite ce fiecare din aceste două arte 

pune în lucrare ca să intereseze, să mulţu- 
mească, să mişte şi să răpescă pe om. 

Mi-a venit în gînd că o carte de felul a- 
cestă sar] PETE serie, luînd cineva de subieet 
vînătoătea, spră exeriplu, şi analiziud pe rînd 

“toate impresiunile ce ea, produce asupra, ima- 
ginaţiunii şi asupra simţimintelor omeneşti, 

atît prin împărtăşirea omului la însăși acţiu- 

nile ei, cît şi prin descrieri literavii, prin 

imitațiuni armonice sau prin reprezentări 

plastice ale scenelor de vînătoare. 
Sar putea, deştepta într'o asemenea operă, 

mii de idei energice şi salubre care ar scălda 

mintea obosită şi sufletul amorţit în roua în- 
tăritoare a timpilor de antică vîrtoşie tru- 

pească; apoi ar veni rîndul cugetăriler dulci 
şi duioase ce vlăstărese adesea în traiul sin- 

  

» Tipărită mai întîiu la 1763 gi tradusă în limba 
franceză, la 1802, de H. underburg. 

7
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guratic al vînătorului şi cari, cu tot nesaţiul 
lui de omor, fae uneori ea o lacrimă de dor 
şi de îndurare să-i roureze geana. Înt'acea 
carte şi-ar găsi locul, şi întîmplările comice, 
şi spusele glumeţe, şi petrecerile sgomotoase, 
care înveselese viaţa vinătorească ; apoi într însa 
sar vedea încă cum artele şi poezia au ştiut 
să-şi însușiască şi au izbutit să, răsfrîngă în 
producţiuni de merit, toate aceste felurite fapte 
şi simţiri. 

Îutr'astfel, mintea cititorului, preumblată 
prin spaţiu și prin răstimpi, fără însă a pierde 
un minut urmele vînătoriei, ar vedea, ca într'o 
panoramă, desfăşurîndu-se dinainte-i toate ac- 
țiunile pornite din această crudă dar bărbă- 
tească 'aplecare a, firii omeneşti; călăuzită de 
o critică judicioasă şi atrăgătoare, ea ar trece 
în revizuire toate creaţiunile prin cari geniul 
sau talentul au știut, cu mai mult sau mai 

„puţin succes, să conceapă, să ilustreze, să re- 
producă şi să, idealizeze instinetele şi faptele 
vînătoreşti ale omului din toţi secolii şi din 
toate părţile lumii. 

2 

Unei asemenea cărţi, — ca să nu-i li psească 
nici ei patronagiul mitologie sau divin, —
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unei asemenea cărţi i-aș da, în fiecare “lin 

părţile sale, cîte un titlu luat din regiunile 
ideale ale vînătoriei, aş caracteriza-o, pe rînd, 

prin trei capete: d'operă ale artelor plastice, 

în cari par a se fi întrupat toate cugetările 
cele mai nobile, cele mai puternice, cele mai 

graţioase, ce instinctul vinătoriei a putut vre- 
odată să însufle unor oameni de geniu. 

Aceste trei capete d'operă, măreţe embleme 
ale artei vînătoreşti, le-aş afla în statua an- 

tică, numită Diana cu ciuta din galeria Lu- 
vrului, în grupa Dianei de Poitiers, seulp- 

tată de artistul francez Jean Goujon, şi în 

gravura pictorului german Albert Diirer, re- 

prezentînd vocaţiunea miraculoasă a Sfintului 

Hubert). | 

1) Despre Diana cu ciuta, care se numeşte şi Diana 
de la Versalia, fiindcă a stat lung timp în acest loc, 
după ce mai întîi s'a adus în Franciu sub Francisc |, 
descoperită fiind în lacul Nemi (?) din Italia, şi a fost 
succesiv expusă în castelurdle dela Meudon .şi dela 
Fontainebleau, vezi: Braun, Vorschule der Kunstmy- 

tholugie, (Gotha, 1854) n. 52.—Ciaruc, Muse de sculp- 
ture, (Paris 1856), vol, IV, n. 1202, stampa 284. — 
W. Frâhner, Notice de la sculpture antique' du Musse  - 
Imperial du Lonvre, (Paris, 1870).— Diana de Poitiers 
a lui Jean Goujon e reprodusă în Clurac, vol. V, n. 
2600, stampa 359. O notiţă despre J. Goujon figurează
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În aceste trei creaţiuni se vede într'adevăr 
unul şi acelaş scop, dar în cîte-şi trele, el 
este exprimat sub forme perfecte, a căror sin- 
gură diversitate dovedeşte cît sunt de fecunde 
şi de variate simţirile şi gîndurile ce au putut 
să se rezume în aşa frumoase şi felurite con- 

„eepţiuni. Cine ar şti să descrie toate perfee- 
i ţiunile, tot farmecul acestor trei opere. cine 
ar putea, să rostească tot ce spun ochiului şi 
minţii aceste splendide idealizări plastice ale 

"artei vînătoreşti, acela ar face cel mai mi- 
nunat panegiric al acestei arte; acela ar fi 
totd'odată rapsodul, trubadurul şi psalmistul 
seminţiei lui Nimrod. 

în vol. I.—Reveil a publicat toate operele lui, cari se 
află şi în Muse des Monument franţais de Robiliurd 
Peronvilie (Paris 1803—1811). — Gravura lui. Albert 
Diărer intitulată Sf. Hubert şi executată cu apă tare 
pe-fer, se află reprodusă în P. Lacroia, Les arts. au 
Moyen-âge et ă P'&poque de la Renaissance (Paris 1869), 
pag. 343. Pentru biografia artistului vezi: Histoire des 
peintres de toutes les &eoles par CH. Blanc. Ecole 'al- 
lemande, şi viaţa lui de Eye (Leipzig. 1860).— Pentru 
diferitele reprezenitări ale sfintului Hubert se poate con- sulia: Gudnebault, Dietionnaire iconographique des Mo- numents de lantiquit€ chrâtienne et du Moyen-âge, (Paris, 1843) şi Dictionnaire iconographique des figures, 
l6gendes et actes des saints, de acelaş. (Paris, 1850, edit. J. P. Migne). , 

4
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Acela ar lăuda-o cîntînd imnul elenicei Axr- 

temide, sgomotoasa, sor-gemene a argin-tarca- 
Xgului Apolon şi venerata fecioară care poartă 

Săgeţi de aur, bucurindu-ze de larma, vînăto- 
Sreascăi; care prin codrii umbroşi şi pe pis- 

“2
 

„st curi furtuhoase, străpunge cerbji; care, întin- . 

„4 Zându-şi auritul are, asvîrlă darde ueigătoare 
4 de se eutremură creștetul înalților munţi, de 

SI prăsună pădurile întunecoase sub gemetele fia- 

„i 1 ceior izbite, de se înfiorează. pămîntul şi marea 

cu toţi peştii din ea!). 

Acela, ar face să răsune fanfara; triumfală 

a vînătorilor feodale, reamintind prozaicului 

nostru secol, imagine poetice din timpii de 

cavalerească cortezie, din. acei timpi de vesele 

şi elegante .petreceși, cînd nobilul castelan, 
subt ochii dalbei regine a cugetelor sale, se 

     

N 

1) Hymni Homerici; XXVII, in Dianam. v. 1—9. 

"Aprepiy dată ppensuhăwatov, nehrudetviy 
2ap%evov atom, zhagn 6 hav, top pav 
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pornea călare pe falnicu-i armăsar, ea să vi- 
neze, cu sprintena şi tumultoasa lui haită de 

"arcași, de slujitori, de dulăi şi de ogari, cerbul 
„şi mistrețul de prin codri sau ca să doboare, 
pe sub nori, eocorii, repezind asupră-le agerii 
săi şoimi, legaţi de oblineul şelei! 

Acela ar clădi-cu sfinte miresme, cu smirnă, 
şi cu tămiie, altarul vînătorilor, povestind 
cum sălbaticul uriaş al anticelor legende ger- 
manice, cum vînătorul afurisit care-și vînduse. 
sufletul către diavol pentru ca să poată lovi 
tot drept, printre brazi şi printre stînci, cum 
acea fantastică ființă a posomoritelor visuri 
păgine, printr'o minune cerească, se prefacă 
în blindul şi cuviosul episcop și -apostol al 
Ardenelor creştinate! E 

A fost fără îndoială un vinător inspirat şi 
a ştiut să mînuiască bine arcul și săgețile, 
artistul subt a cărui daltă sa mlădiit statua, 
Dianei dela Luvru, ac&a” mândră şi sprintenă 
fecioară de marmură, care s'avîntă, ageră şi 
uşoară, sub ereţurile dese ale tunecei ei spar- 
tane, scurtă în poale şi larg-despieată la umeri. 
O mișcare vie şi graţioasă a grumazului a 
înălţat capu-i, cu perii sumeși la ceafă în
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corimb, şi pe fruntea-i, coronată cu o îngustă 

diademă, se strecoară ca un prepus de mînie. 

Peplul îi înfăşoară, ca un briu, talia, sveltă 

şi cutele veşmîntului ascund sînu-i “ feeiorese, 

dar braţele-i goale, unul se încovoaie în sus, 

ca să scoată o săgeată din cucura de pe umeri 

celălalt se reazimă pe creştetal cornut al ciutei. 

Ce neastîmpăr va fi făcînd pe zeiţă să calce 

aşa iute pămîntul, sub crepidele-i împletite 

pe picior ca opincele plăieşilor noştri? Pe 
cine amenință ea eu darda împenată ce ea 
atinge cu degetele-i delicate? Trămite ea 

oare în cîmpii etolici ai Calidonului, pe mis- 
treţul uriaş care va muri înjunghiat de mîna, 

regescului vînător Meleagru? Urzeşte ea o 

crudă răsbunare în contra, nenorociţilor fii ai 
nesocotitei Niobe? Sau că, îneruntată, se gă- 

teşte a da pradă cetinilor, pe îndrăzneţul Ac- 

teon, care, vînînd prin dumbravă, a cutezat 

să-şi desfăteze vederile cu uimitoarea privelişte 
a castei zeițe, scăldindu-se în pîrîu?... Cugetul 
ei e o divină taină. Artistul a ştiut numai. 

să împietrească, în răpedea şi mîndra pornire 

a mersului zeiţei, acel vers caracteristic al 

piosului cîntăreţ:
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„Cu inima, vitează, ea trece pretitindem, 
prăpădind odrasla fiarelor sălbatice“ 1) 

Astfel a izbutit a, cerea un ideal sublim al 

artei vînătoreşti! , i 
O inspiraţiune de altă natură a dat naș 

tere, în al XVI-lea secol, Dianei lui Jean 
Goujon, care și dînsa va rămtnea pururea ca, 
o măreaţă simbolizare a aceleeași “idei. Dar 
sculptorul francez, unul din luceferii acelei 

_epoce, — cu drept cuvînt numită Renaștere, 
în care producţiuni de frunte în litere şi arte, 
ca florile primăvara, răsăreau prin toată 
Europa din imaginaţiunile stimulate de stu- 
diul modelelor antice, Jean Goujon, trăit la 
curtea desfătată a regelui Henrie al II-lea 
de Valois, văzuse adesea pe frumoasa ducesă, 
de Valentinois, pe Diana de Poitiers, favorita, 
regelui şi adevărata stăpînă a Franciei, pre- 
zidînd la splendidele şi voioasele vînători regale, 
ce se dau în pădurile dela Fontainebleau şi 
dela» St. Germain. Pe chipul acelei voluptoase 
    

1) Hynni Homerici: XXVII. In Dianam. v.. 9—10. 

d 7 za 3 iu 5v3 , _ “i 5 Uh p.ov top Exnpaa po 
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regine a frumuseţei, mîna măiastră a răspîndit 
aureola unei divinităţi vinătoreşti. 

Însă creaţiunea sa, modulată în linii undu- 

loase şi” pline de morbideţă, nu mai are nimie 
din aspra candoare şi din energia virginală 

a anticei  Artemide. Diana lui Goujon e o 
zeitate lenoasă: ea, se odihneşte, pe jumătate 
culeată. Trupu-i, fără veşmînt, nu ascunde 
nici una din desmierdările sale; gura-i zîm- 
beşte eu o trufașă nepăsar ; păru-i, în vie 
unduloase, e ridicat cu o măiestrită ele- 
ganţă sub podoaba artistică de pe ereştet; 
braţul, stîng, ornat cu brățări la umăr și la 
mînă, țiue un are destins; iar. mîna dreaptă, 
cu un mănunchiu de flori, înconjoară și min- 
giie grumazul unui-cerb măreț. Adăpostită sub 
coarnele trufașe ale nobilului animal, zeiţa, 

îşi reazimă trupul pe şealele lui; un cîine se 
odihneşte sub picioarele pe jumătate lungite 

ale Dianei şi altul, lăţos, stă alături cu cerbul. 

Un aer de nobilă moliciune domnește în- 
tr'această grupă; înfăţişarea-i fastuoasă, şi ele- 
gantă repoartă, mintea către timpii cînd plă- 
cerile vinătoarii, cu tot cortegiul lor de lux 

şi de galanterie, era numai petrecerea, favorită
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“a regilor şi a fericiţilor de pe această lume. 
Cind dela aceste două modeluri, caracte- 

rizate unul prin graţia corectă şi prin vi- 
oarea juvenilă a Antichității, celălalt prin 

i eleganța mai răsfăţată şi mai sumptuoasă a 
;. Renaşterii, ne întoarcem privirea asupra gra- 
aurii vechiului artist german, mai înainte de 

toate, mintea noastră încearcă ca un simţi- 

mint de sfială. Ne întrebăm dacă acea scenă 
complicată, cu tot vulgarul aparat al vînă- 
toarii, posedă cu adevăr în sine elementele unei 
opere estetice? Dacă cumva, frumosul poate 
să existe acolo unde el nu izbeşte chiar de 
îndată vederile? Ne uităm, ne întrebăm. | 

Dar cu cît privim mai cu băgare de seamă 
combinarea. acestei compoziţiuni, în care ge- 
niul tudese se vădeşte cu toate naivele sale 
amănunte şi cu toate precugetările sale re- 
„Heetive, cu atît mai mult încolțeşte în noi o 
simţire îndoielnică, de mulţumire, care creşte 
treptat şi ajunge pînă la sfîrşit a ne pătrunde 
de o admiraţiune anevoie de definit. Nu ele- 
ganţa nici graţia formelor, nu perfecțiunea, 
nici simplitatea corectă a compunerii deşteaptă 
în noi acest ciudat simţimînt, ci mai mult
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nu știu ee cugetare adîncă care a prezidat la 
concepţiune, nu ştiu ce misterios efeet pe care-l 
“produce întrunirea. intenţionată a atitor de- 
taliuri, aşa de naiv reprezentate. 

Scena, se petrece la poalele unei stînei pă- 

duroase, pe care o încunună un castel feodal 
„cu turnuri şi eu metereze; la dreapta curge 

un riu, în undele căruia se răsfrînge umbra 

tufişului de pe mal; peste rîu trece o punte 

de piatră; la stinga, tărîimul se înalță aco- 

perit cu ciţiva rari copaci, mai mult frînţi 
și uscați. Printre această stearpă pădure, se 
zăreşte cerbul, purtiînd cu smerenie ericea 

răstignirii pe al său ereştet, înfiptă în faţa 

latelor sale coarne. Pe întîiul plan se află 
“vînătorul cu calul şi cu ctinii săi; el a des- 

călicat şi a dat în genunchi, privind eu o 
envioasă mirare vedenia ce-i trimite cerul. 

Costumu-i este îmbrăcămintea; vulgară 3, vî- 

nătorilor contimporani eu artistul. -Calul stă 

neclintit fără ca, să vază ceeace produce pie- 
toasa mirare a stăpînului şi ogarii, cîteși cinei, 

nedînd seama la ceeace se petrece, se odih- 
nese ea de popas. 

Toate părticelele acestei compuneri sînt lu-
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erate, ca toate operele lui Albert Diirer, cu 

o serupuloasă acurateţă; totul e exact, dar 

nimie în particular nu are o formă care să 
placă mai mult decît simpla şi reala natură. 

Stînei, copaei şi animale, toate sînt. în ne- 
simţire, toate stau în nepăsare; singuri, cerbul 

miraculos şi vînătorul pocăit produe contrast, 

puin pozele lor, în care se străvăd simţiminte 

adînei: cerbul, în repaosul său cumpănit, pare 
a simți de ce preț nestimat este sfinta po- 

doabă ce el poartă; vinătorul vede uimit, 

chiar în obiectul persecuţiunilor sale, chiar 

pe fruntea vînatului, semnul ce-l va mîntui 
de păcate; el se închină la dînsul, rostind 

poate în cugetul său, maxima pe care, cu 

şapte secoli în urmă-i, a formulat-o în- 

trastfel renumitul: vînător al meziului-ev, 

Gaston Phoebus: „Prin vînătoare scapă omul 

„de păcatul trîndăviei, căci acela care fuge 

'„de cele şapte păcate de moarte trebuie, după 

„legea noastră, să fie mîntuit; prin urmare, 
„vînătorul bun va fi mîntuit“!). 

1) Gaston Phabus, comite de Foix (1331—1391). 
Cartea lui sa tipărit mai întti la 1507, sub titlul: 
Des deduite de la chasse des besţes sauvuiges et des 
oyseauz de proie: „Em chassant on evite le pâche d'oi- 
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lată în ce mod arta germană, întrunind 

idei abstracte cu prozaice amănunte, a știut 
să traducă cu penelul, ideile cari se rezumă, 

în legendara vînătoare a sfintului Hubert. 

- patronul vînătorilor creştini din | oceident.... 

“Mă opresc, căci mi se pare Că iar am gresit 
calea. Întreprinsesem, pe cît ţiu minte, a: 
căuta, în cercul literelor şi al artelor, ima- 

gine vînătorești asupra cărora să ne potrivim 

la gusturi, şi iată că mă pomenese vorbin- 

du-ți despre arta Germanilor şi despre gra- 

vură, două, lucruri cari, precît iar ştiu, îţi 

“sînt de o potrivă urite. 
Nu erez, în adevăr, ca la, tine pictorul Al- 

bert Diirer să aibă mai multă, trecere decît 
compatrioţii lui, muzicanţii Beethoven şi Men- 

delsohn, şi negreșit că nu invenţiurea gravurii 
cu apă tare, ce i se atribuie, îi va cîştiga mai 

mult preţ în ochii tăi. 
Poate însă că, pentru hatîrul patronului 
  

sivetă, car qui fuyt les sept pâchâs mortels, selon 
nostre foy, il devroit estre sauv6: done bon ehasseur 
sera sauve“. — Sfîntul Hubert, fiu al ducelui de Acui- 
taia şi apoi episcop la Maestricht, pare 'a fi trăit! 
între 656 şi 730. — Cît despre Albert Direr, pictor şi: 
gravor din Niiremberg, viaţa lui se întinde dela 1471 
pînă la 1598.
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tău, sfintul Hubert, mă va ierta, în cazul de 

fată şi vei primi chiar ca, sub rubrica gra- 

vurii lui Diirer, să se grupeze, în opera pro- 

ieetată, tot ceeace ţie nu-ţi place în arta vi- 

nătoriei. 

Aceasta îți va fi cu atît mai lesne cu cît, 
.de sigur, proiectul de! carte va rămînea, cît - 

despre mine, pururea în stare de proiect şi 

că, aşteptînd să-mi vină momentul de inspi- 
rațiune şi talentul de critică ce mi-ar trebui. 

ca s'o pot serie, eu unul voiu rămânea întoemai 

ca vrabia care mălaiu visează. 

Aşa dar, fii pe pace; n'am să aştern aci tot 

ce ar trebui să se afle în acea monografie fi- 
lozofică, istorică, literară şi estetică a vînă- 

"toriei. Nu zic că această semeață ideie nu 

mi-a trecut un moment prin ereeri şi că n'am 

„început chiar a citi, cu. acest scop, tractatele 
în proză Kovnyewxoi, al lui Xenofon şi al com- 
plinitovului său Arrian, notele despre vînă- 

toare, coprinse în Onomaăsticonul lui Luliu 

Polux, ba încă şi poema elenă a lui Opian, 

apoi şi cea latină a lui Graţiu Faliseu, în 

fine chiar şi serbedele versuri fragmentate ale
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lui Mareu Aureliu Nemesianu Cartaginezul, 

imitatorul lui Opian!). 
Vina este a ta! cine te-a pus să înşiri de 

aceste nume în Introducţiunea ta, însoţindu-le 

cu o grindină de eitaţiuni latine? In calitatea 

mea de academie mi s'au aprins căleciiele de 
focul elasicităţii şi iată pentru ce ai fost silit 

să rabzi, în această epistolă, o contrabombar- - 

_ A) 'Poată, lumea ştie că generalul atenian Xenofon a 
irăit cam dela 445 pînă la 835 înainte de Cr.; dar 
scriitorii citați în urmă-i, fiind cu mult mai puţin cu- 
noscuţi, însemnăm aci epoca vieţuirii şi patria lor: Flow. 
Arrian, istorie elen, născut: la Nicomedia în Bitinia, | 
la anul 105 după Cr., a căutat mereu să imite pe 
Xenofon; s'au păstrat din. scrierile lui: Expeditiunea 
lui Alexandru, Indicele, Periplul Pontelui- Buxin, Ma- 
nualul lui Epictet, Tractatul de tactică, 'Tractatul de 
vânătoare şi altele.— uliu Pollua (Polydeuete), sofist şi 
gramatie elen, născut la Naueratis în Egipet, pe la anul 
130 după Cr., ne-a lăsat un lexicon în 10 cărţi, care 
poartă. numirea de Onomasiicon şi în care cuvintele 
sint dispuse după materii: la începutul cărții V trac- 
tează pe larg despre ale, vînătotiei.— Poetul elen Opian 
a trăit în al II secol după Cr. şi a murit foarte june, 
lăsînd o poemă despre vînătoare (sfîrşitul pierdut), şi 
alta despre pescuire. Alte opere ale lui sau nimicit.— 
Graţiu Paliscu a trăit la Roma. pe timpul lui August 
şi a lăsat numai poeima-Cynegeticon.—- JM. Aur. -Olimpus 
Nemesianus a trăit în secolul III după Cr. Din trei 
poeme ale lui, despre vînătoare, despre pescuire şi despre 
plutire, au rămas numai '325 versuri din cea d'intii. 

179% 6
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dare de versuri latinești, ba chiar şi elineşti. 
Acum ţine-te bine şi de aci inainte! | 

Dar cu toată pofta ce am de a te copleşi 
sub un nemete de erudiţiune cinegetico-acade- 
mică, trebuie să-ţi mărturisese că am constatat 

„cum că autorii antici, cari au tractat despre 
vînătoare, de Venatione, sînt tot aşa plini de 

amănunte tecnice ca şi, Manualul tău şi, prin 

urmare, nu m'am simţit nici aci în stare de 
a face analize. Apoi mi-a fost milă de noi 

amîndoi, cînd m'am gîndit că ar trebui să 

tradue pe d'întregul, 13 capitole ale Oynege- 
ticelor lui Xenofon, alte 35 ale urmaşului său 

Arrian şi vreo 85 paragrafe din Onomasticonul 

lui Poluz. | 

În Opian, în acel noian de graţii Boyăs 16 
Xaptrây, cum îl numeşte cu îngîmfare sho- 

liastul loan 'Tzetzes, aș găsi, fără îndoială 
frumuseți îndestule de citat; dar tinerelul poet 

din Anazarba Ciliciei, nu. prea ştia să-şi cum- 

păneaseă bine avînturile prolixe ale înfocatei 

sale muze, şi ce ai zice, rogu-te, cîrd spre a-ți 

reaininti numai poetica descriere a vînătorii 
de lei din cîntul al IV-lea, aş mai transerie 
aci o sută treizeci şi patru exametri elineşti?
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Mă vei ierta. însă a fi mai puţin diseret în. 
favoarea cîinelui şi, pe lîngă lăudăroasele cu- 
vinte ale d-lui de Quatrefages, pe cari tu le-ai 
tradus, pe lîngă poveţele tale, de cari m'am şi 

folosiţ, — precum ţi-am arătat mai sus, — lasă- 

mă să adaog şi să pui unul după altul, portre- 
tul cîinelui, făcut în. versuri elineşti de Opian, 
si un fragment analog din poema lui Graţiu 
Faliscu, ale cărui versuri grele de înţeles 
ne-au păstrat limba tecnică a strămoşilor 
noștri, vînătorii latini, limbă pe care poetul, 
ca om de meserie, trebuie so fi cunoscut adînc. 

lată, mai întîi ce spune Opian, despre eîine: 

„Împreunină neamurile de cîini, să aibi 

grijă a căta speciile cari se potrivese între 

ele şi se aseamănă mai mult. Astfel le vei 

împerechia mai bine; dar vinătorii au ob- 
servat însă că cele mai frumoase din toate 
sînt acelea cari rămîn necoreite. Sînt negreșit 
o mulţime de speeii, iar forma şi chipul unora 

din ele sînt astfel: trup lung, sănătos şi plin; 

cap uşor cu vedere bună; “ochi cari lucese 

vînăt; gura mare en dinţi ascuţiţi, iar ure- 

chile scurte şi, îmbrăcate cu o pele subţire;
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gîtul lung şi dedesubtu-i, un piept puternie 
şi lat; labele de dinainte sînt într'adevăr mai 

scurte, înţepenite pe picioare drepte cu fluiere 
înaintate; şoldurile largi; şira coastelor aşe- 

zată pieziş; coapsele cărnoase, dar nu grase, 

şi la spate au o coadă tare, lungă şi bine 

umbrită. Astfel de cîini se întrebuinţează la 

alergături îndelungate după căprioare, după 
„cerbi şi după iepuri iuți la fugă“). 

_SSă trecem acum şi la Graţiu Faliseu: 

„Impreunează dar între dînşii cîini de acelaş 

D) Oppiani de Venatione, 1. v. 394—413: 

"Evea sot xbvăv Yohauinrohsovri pehtetu, 
Apueva, văhhwmhotavy 7 Etapa pb... 
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soiu, pentru ea, prăsila să poarte semnele stră- 
bunilor şi află că părinţii cari zămislese tineri 
pruncii lor, îţi vor da efini Metagonţi enormi. 
Mai întîi de. toate să, aibi cea mai mare grijă 
ca. să împărechezi cîini de o bărbăţie încer- 
cată; apoi a doua îngrijire trebuie să fie ca 
înfăţişarea lor să nu stea mai prejos şi să 
nu dea de rușine a lor fire. Aceştia, trebuie 
să fie cu faţa în sus, cu urechi păroase pe 
frunte, cu gura mare astfel ea măselele căs- 
cate să verse foe mișcîndu-se, cu pîntecele 
strînse îngust la vintre, cu coada scurtă, cu 
şele lungi, cu coama măruntă pe grumaz, nu 
prea stufoasă dar îndestulă ca să-i ferească 
de frig, iar supt umerii lor sănătoşi să se 
înalțe un piept care să ducă la alergătură 
multă şi să nu se obosească de cele mai mari 
goane. Fugi de cîinele a cărui labă lasă urme 
late; acela e moale la treabă; mie îmi plae 
picioarele ţepene cu muşchi uscați şi cu căl- 
cîie solide la luptă 1). 

Toate merg bine; dar bag de seamă că 
') Gratis Falisci, Cynegeticon, +. 263—278: 

Junge pares ergo, et majorum pignore signa 
Feturam, prodantque tibi Metagonta parentes, 
Qui genuere sua pecus 'hoc immane juventa.
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numai în privinţa coadei, Opian şi cu Graţiu 
Faliseu nu se prea înţeleg între dînşi; latinul 

o. vrea seurtă, cauda brevis; elenul din contra 

pretinde ca cînele să aibă la.-spate o coadă 
țea pănă, stpbvh. lungă, surddos, şi care să 

umbrească departe,. â0)r/65atoc, adică să, fie, 

şi lungă, şi stufoasă. Se vede că în tot timpul 

importanta, cestiune a coadei, a fost tare con- 

troversată, căci . | 

„.adhue sub judice lis est. ENI 

Chiar de-m'aş încerea să împac întru toate 

pe Opian cu Graţiu Faliseu, punînd aci şi 

descrierea cîinelui din Cynegeticele lui Xeno- 

fon, unde ambii poeţi par a fi găsit mai tot 

Et primum expertos animi, quae gratia, prima est, 
In Venerem jungunt; tum sortis cura secunda, 
-Ne renuat species, aut quae detrectet honorem. 
Sint celsi vultus, sint hirtae frontibus aures, 
Os magnum, et patulis agitatos morsibus ignes 
Spirent, adstricti suecingant ilia ventres, 
Cauda brevis, longumque latus, diseretaque collo 
Caesaries, non pexa nimis, non frigoris illa, 
Impatiens; validis tum surgat pectus ab arnbis, 
Quod magnos capiat motus, magnisque supersit, 
Effuge, qui lâta pandit vestigia planta; 
Mollis in officio: siceis ego dura lacertis 
Crura, velim, et solidos haec in certamina calees. 
1) Horatii Ars poetiea. v. 78: „Pînă acum pricina 

este în judecată“.
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materialul lor adunat gata, tot ar rămânea, 
pricină de sfadă între Roma şi Atena, de 
vreme ce şeolarul lui Soerat cere ea coada 
la cîine să, fie lungă, dreaptă şi ascuţită, iar 
Arrian, făcînd lauda unui eîne vestit al său, 
spune că acel model 'al rasei ciineşti avea o 
coadă supţire, lungă, aspră la păr, mlădioasă, 
încovoiată şi la vîrf mai stufoasă 1). 

Dar ce atita vorbă despre coadă? Românul 
pretinde că „din coadă de ctine, sită de mă- 
tase nu se poate face“,. şi apoi numai la 
peşte se zice că-i coada mai ferită chiat şi - 
decit capul. 

Din aceste se vede curat că poporul român, 

moștenitor al credințelor și al înţelepeiunii 
Latinilor, nu se “arată în proverbii .săi așa 

tare încîntat ca poeţii şi prozatorii eleni de 

coada cea, lungă a cîinelui, de încovoieturile. 
ei mlădioase, de perii ei aspri şi umbroşi. 

Fără de a mai căuta în zadar o soluţiune 

pentru interesanta, controversă de. cauda canis, 
hai să o lăsăm şi de astădată încureată. ! 

1) Xenophontis de Venat. IV: „oops perrgte, dpdăs, 
Aur bpis* — Arrianis de Venat. libel. Vi LER sus 
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Pe lumea aceasta cele mai bune şi fru- 
moase lueruri trebuie să aibă o margine. 

V. 

Să sărim acum pe nerăsufiate din literatura 

cinegetică a anticilor, în sfera artelor vînă- 
toreşti tot la dînşii. 

Dacă vreodată, amice, te va ajuta, norocul 

să mergi la Roma, ca român, negreşit te vei 

duce să vizitezi forul lui Traian şi vei admira, 

în mijlocul acelei pieţe, prăbuşită supt nivelul 

cetăţii moderne, măreaţa, columnă, de marmură 

care iese din pămînt încolăcită cu' istoria ori- 
ginelor noastre naţionale. Acea imagine încă . 
vie a răsboaielor dacice, scoase la bun capăt 
de gloriosul Traian, o vom vedea poată într'o 
zi, — dacă va voi Dumnezeu şi guvernul 
nostru! — turnată, în bronz eu tot proemi- 
nentul relief al însufleţitelor sale seulpturi, 
împărăţind pe una din pieţele capitalei noastre; 
aş adaoge că mai, la locul său decît or unde, 
ea ar fi în faţa, Academiei, la punctul unde 
sa aşezat deocamdată statua ecuestră a. voevo- 
dului românesc Mihai Viteazul, carele, — dacă 
ar putea vorbi, sărmanul, — ar spune de-
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sigur tuturor, cît se simte de ruşinat, văzân- 
du-se expus a juca rolul de căpetenie pe o 
vastă şi erudită scenă, ce pare înadins eroită 
pentru împărătescul simulacru al dominato-! 
rului Urbis et Orbis. 

Dar, neavînd deocamdată nimie de vinat 
pe piaţa Sf-lui Sava din Bucureşti 1), să ne 

1) Pe piată nu! Daria să ne abatem, în treacăt, prin 
sălile de jos. ale Academiei, ocupate provizoriu de Mu- 
zeul de Antichităţi. n - 

Scenele de vînătoare an fost foarte mult întrebuin- 
tate ca subiecte decorative de către sculptorii antichi- 
tăţii. Chiar şi în muzeul nostru, unde nu ne prea. putem 
lăuda pînă acum cu multe sculpturi antice, tot însă se 
văd două scene vînătoreşti. 

Una e pe un fragment de piatră, (0, m. 19 înălţime; 
0, m. 24 lărgime), purtînd jos inseripţiunea elenă 
AYPHAIOX AIOTENHE. Pe această lespede trunchiată 
se mai văd picioarele unui. călăreț cu partea de jos a 
calului alergînd; supt: dînsul, ritul şi copitele unui 
mistreţ, asupra căruia se asvirlă un fine cu botul căscat 

"şi cu coada în sus. Săpătura e cam grosolană, dar de- 
semnul e plin de mişcare. . 

Cealaltă scenă de vinătoare e în adevăr mai des- 
voltată, dar din nenorocire mai puţin distinctă. Ea se 
află pe un briu îngust care încinge buza de sus a unui 
sarcofag, ale cărui laturi externe sînt acoperite cu 
sculpturi. Acest interesant monument a fost adus de 
peste Olt (dela Reşea sau dela Celei, după toată pro- 
babilitatea), de către răposatul ban Mihalache Ghica 
şi depus în curtea caselor sale, care apoi, vînzîndu-se 
prefecturii de Ilfov, sarcofagul a servit cîţiva ani 
d'arîndul “drept sghiab şi iesle pentru caii dorobanților.
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“ întoareem, -— cel puţin cu gîndul, — la Roma, 

şi aflîndu-te acolo, tu, ca vînător român. nu 

  

Sînt însă doi ani de cînd am- izbutit, cu ajutorul pre- 
fectului, d-l' C. Manu şi al comitetului permanent, a 
face să se aducă:la muzeu toate pietrele antice, cari 
zăceau neîngrijate-'în. acea curte. Printre dinsele e și 

sarcofagul. - 
Pe una din latuiile sale cele mari sînt patru per- 

sonagii în picioare, înfăgurate în tugele lor; fiecare se 
află sub o osebită arcadă, formate fiind acestea prin 
doi pilaştri, la colţuri, şi prin trei coloane despărţi- 
toare. Pe cealaltă lature mare, se văd trei genii ari- 
paţi, fiecare pe cîte un osehit postament; geniul din 
mijloe sună din cimbale şi ceilalţi doi dănţaiese, ţi- 
nînd în mîni cîte o ciorehină de struguri şi cîte un 
mănuhchiu de căpăţine de mac. Pe una din laturile 
mici, alţi doi genii, tot aripaţi şi tot pe postamente, 
cîntă. unul. din faut şi altul din naiu. Pe laturea opusă, 
iarăşi doi genii, dar pe un singur postament, -se țin 
îmbrăţişăţi. Trag ei oare împreună un dan îmbinat? 
Sau sînt ei chipurile emblematice ale luptei amorului, 
pe care Elenii -le numeau Eros şi Anteros? -La colțu- 

rile sarcofagului se văd patru. Victorii, purtind foi de 
palme şi coroane: două mai mici, două mai mari. 

Acum să venim şi la briul superior, pe care, jur- 
împrejur, se zărese, sub ştersura rozătoare a timpului, 
vreo douăzeci şi patru animale, vreo trei sau patru băr- 
baţi, toţi în poze foarte animate, şi poate şi încă câțiva 
copaci. Animalele par a fi lei, mistreți, cerbi şi tauri 
sălbateei, atacați cu furie de cîini colosali şi pîndiţi sau 
izbiţi de către vînători. La, un loc, între -altele, se vede 
lămurit cum un vînător, proptit întrun, genunchiu, îşi 
îndreptează sulița către un taur, carele, cu coarnele 
plecate, se repede asupră-i. Oare nu vom fi avînd aicea 
reprezentarea uneia din acele scene vînătoreşti, cari
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uita să te îndreptezi toemai în fundul Forului 
roman, la stînga de Coliseu, în tapul stradei 
San-Gregorio, acolo unde se înalţă încă şi 
astăzi, un antic şi falnic are de triumf; “numit 
al lui Constantin-cel-Mare.. 

Istoria ăcestui monument nu prea face onoare 
“primului împărat creştin, căci, — ca, să vor- 
bim curat, — arcul nu este cituşi de puţin al 
lui; nu este nici măcar dăruit, ci este toemai 

lucru de furat. 

Cum? ce vă să zică: un are de actarat fu 
rat? Atita namilă 'de marmură, cu o boltă 
mare căscată la, inijloe şi cu alte două arcade 
mai miei în laturi, cu opt colurine de gialo- 
antico, cu opt statue de marmoră, frigiană 
viorie, cu întreite frize, cu timpane şi cu 

vedalioane sculptate, atîta elădăsie, de patru 
ori cel puţin cît turnul Colţii, cum oare să 
o facă zapt cineva, fie măcar acela şi un 
borfaş încoronat? 

Deşi-mi vine foarte cu greu să aduc aşa 
necuviincioasă pîră împotriva, sfintului îm- 

negreşit se , petreceau adesea prin pădurile Daciei, între 
colonii romani şi bourii uriași (bos urus), ce au lăsat 
şi pănă azi creștetul lor fioros pe stema Daciei ră- 
săritene ? - 

- A
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părat şi patron al Bucureştilor, dar, — am 

mai spus-o şi într'alt loc, — eu ţiu în tot- 

deauna cu Traian şi nu pot să las casă ise 

ia ce este al lui. , 

Apoi toată lumea ştie că, pe cînd marele 
Ulpiu biruia pe Germani, pe Daci şi pe Parţi, 

pe cînd el umplea întinsul său imperiu de 

edificii sumptuoase şi de lucrări de artă fo- 
lositoare, senatul şi poporul Romei se între- 
ceau care de care să serbeze cu mai multă 
pompă binefacerile şi triumfurile gloriosului 

împărat. Îi decretară dar tot felul de elădiri 
comemorative, la care lucra ilustrul architect 

şi sculptor gree Apolodor. Atunci se înălţară 

în Roma, forul lui 'Traian cu toate edificiile 
decorative din prejuru-i: portice, bibliotecă, 
templu: atunci bazilica, Ulpiană cu einci rîn- 
duri de stilpi de granit; atunei columna, răs- 

boaielor dacice eu statua învingătorului d'asu- 

pra; atunei în fine, la capul căii Apiane pe 

care el o restaurase, un arc de triumf pe care 
însă nu-l putură sfirşi, pe cît încă fu marele 
împărat cu zile 1). 

1) D. Rossini: Gli arehi trionfali, onorarii e funebri 
degli antichi Romani (Roma, 1836). — L. Canina: Gli
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Urmaşii lui, geloşi de a sa mărire, mai 
mult se gîndiră a-și face loru-şi monumente, 
decit a consacra pe cele ce aminteau popo- 
rului neasemuita glorie şi dreptate a. ereti- 
eului Traian. După ce trecură însă două 
sute de âni la mijloe, se găsi împăratul Cons- 
tantin, carele, de cînd îi venise gustul de a-şi 
face din Bizanţ o nouă capitală, se deprin- 
sese straşnic a despuia fără ruşine capetele 
de operă ale lumii, ca să-și împodobească 
cu ele Constantinopolea, sa. 

El văză arcul lui Traian stind fără că- 
pătiiu, în răspîntia căilor Sacră și 'Tiiumfală; 
la bază, îi lipseau cu totul ornamente şi pe 
frontispiciu n'avea nici o inseripţiune votivă:— 
„Stăi!“ — zise el— „tot p'are arcul acesta, 

stăpîn; aidi, să-l fac al meu!“ Şi puse îndată, 
de-i ciopli pentru pedestaluri, nişte grosolane 
figuri de Victorii poeite; iar pe ambele feţe 
ale aticului aşternă lungi dedicațiuni, în cari 

spunea cum el a scăpat lumea de tiranul. 
„9 

egifizi di Roma antiea, (Roma, 1851).—D. H. Franche: 

Zur Geschichte Traian's und seiner Zeitgenossen (Leip- 
zig, 1840).—Dioni Cassii: Histor.: roman. LXVIII.
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S 
Maxenţie, cum a liberat cetatea, /iberatori 

Urbis, şi a întemeiat pacea, Funidatori guietis. 

Astfel arcul lui. Traian se pomeni într'o 
zi că a devenit arcul lui Constantin. 

Dar ce folos? În zadar inseripţiunile laudă 

pe noul triumfător, sculpturile din căpătiiele 
aticului şi cele dela timpanele arcului ne 
amintesc isbînzile lui Traian în contra Da- 

cilor şi Parţilor; statuele aşezate pe intabu- 
lamentele columnelor sînt ale regilor barbari 
robiți de Traian; în fine, cele opt medalioane 
sculpturale cari, alăturate cite două, împlinesc 
golurile dintre columne, 'd'asupra: arcadelor 
laterale, ne atestă şi ele pietatea şi iubirea, 
de vînătoare ale învingătorului Daciei. 

Putru din acele mari medalioane reprezentă 
sacrificii făcute de împărat: pe altarele zeilor 
mitologiei ; alte patru sînt scene vînătoreșt. 

Pe unul din acestea, Tr aian, în tunică scurtă 
cu fibiale sau poturi vînătoreşti pe pulpe şi 

"cu toga pe umeri, iese eu alţi doi soţi de supt 
un portie, ţinînd calul de frîu; alături e un 
mindru june cu hlamida asvivlită pe spate, 
purtînd de sgardă un frumos ogar. Cite-şi 
patru ţin îi mînă lănci înalte eu ascuţiș 

.
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romboidal la vîrf, de. cele ce se numeau contus. 

Totul arată că ei se -gătese să plece la vînă- 
toare.. Să , | 

Pe al doilea, împăratul, în goana calului 
său, cu capul gol, cu 'mantia filfiindă, cu o 

spadă lungă și îngustă rădicată în sus, ur- 
măreşte pe un urs, carele fugînd își întoarce 

capul spre dînsal. Doi tovarăşi asemenea călări 
şi fugînd cu spadele plecate pe sub erăcile 
"unui copaciu, însoțese pe Traian. 

În al treilea, medalion, aceleaşi trei persoane 

călări, — împăratul în frunte, — străbat în 

fuga mare, un tărim stufos şi mlăștinos, ame- 
ninţînd cu darde Scurte, venabula, un mistreţ 

gata a se preda. 

În cel d'al patuulea, vînătoarea e terminată. 
Marele Traian, încununat cu o aureolă circu- 

lară sau nimb, ea, icoanele sfinţilor noştri, stă - 
“în picioare supt umbră de copaci, şi dă ordine 
altor trei bărbaţi, toţi eu sulițe în mînă, din 

cari unul, mai în lături,.ţine de friu un cal; 

un servitor, în partea opusă, popreşte în loe 
un alt cal. Dinaintea împăratului e un leu 
mare, lungit mort la pămînt. 

Cu fiecare din aceste scene vinătorești se
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află împărechiată cîte o scenă, religioasă în 
care împăratul aduce rugăciuni şi ofrande 
zeilor: cînd e să plece la vînătoare, el în- 
voacă pe ocrotitorul familiei sale, pe Ereul 
rustieul, al Laţiului, purtător de baltag, aco- 
perit cu piele de leu; cînd merge să vîneze 
ursul, el îşi oţeleşte vîrful lancei în focul 
de. pe altarul lui Apolon lung-săgetătorul, 
2wng6hos: după ce a ucis mistrețul, el îi înfige 
căpăţina în copaciul sacru care umbreşte 
statua Dianei vînătoriţe; şi, în fine, după ce 
a biruit pe leu, el îi depune virtoasa coamă 
la, picioarele belicosului zeu Marte. 

În niei un period al ei, sculptura antică n'a 
fost poate mai în stare de a înfățișa cu un 
caracter mai energic şi mai adevărat, asemenea 
scene, în cari sălbăticia și gravitatea subiee- 
telor reclamă oarecare asprime în mînuirea 
daltei. Vigoare în loe de „graţie, demnitate în 
loc de frumuseţe, strictă exactitate la, repro- 
ducerea, naturii omenești în loc de forme este- 

„tice ideale, iată, calităţile ce caracteriză stilul 
sculpturii din timpul lui Fraian. Aceste cali- 
tăți le-au avut mai mult decît or'eari alţii, 
artiştii aceia cari au săpat marmurele co-
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lumnei dacice, precum şi baso-reliefurile ar- 

eului triumfal. Produeţiunile lor. constituiese 

ceeace sar putea numi sculptura istorică, căci 

sînt interpretaţiuni eredineioase şi perfeete ale 
faptelor ce ele reprezentă, şi fiindcă, în cazul 

de faţă, faptele au fost măreţe, operele de 
artă, au ştiui şi ele să păstreze un aspect cu 

otul impunător. - 

Este lucru cunoscut că cei vechi n'au ni- 

merit sau n'au voit să înfățişeze animalele, 
sub formele lor reale; de aceea să nu căutăm 

prea de aproape la fiarele din medalioanele 
arcului ;. dar vînătorii, dar Traian mai ales, 

în pozele, în mișcările, în expresiunea, în 

musculatura lor, sînt adevăraţi eroi la vi- 

nătoare, precum în realitate erau eroi şi pe 

cîmpul de bătălie. 
. În aceste preţioase rămăşiţe ale artei ro- 

mane din periodul eroie al imperiului, avem 

tot deodată dinaintea ochilor, imaginea clară 

şi vie a acelei vînători pe care singură o per- 

mitea Platon estăţenilor republicei. sale, „vi- 
„nătoarea, cea, perfectă — după cum zice filo- 

„Zoful, — care se face în contra patrupedelor, 

„eu -eai, cu cîini şi cu însăși puterea trapului, 

= ” 
7 Z

I
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„în care fiara, - învinsă prin “alergături, prin 

„răni, prin loviri, cade sub „propria mînă a 
„vinătoralui, vînătoarea care singură aprinde 

„în om zeeseul dar al bărbăţiei 1)“. „- 

Dar strecurîndu-ne încetinel prin tot felul 
de cotituri fără pericol, iată-ne ajunşi pe tă- 
rîimurile aprige ale vînătoarei celei mari, în 

care goana fiarelor devine uneori o luptă 
erîncenă și în care omul adesea trebuie să 
dea însuşi piept în faţa primejdiei. 
- La asemenea cazuri, prepelicarul tău, amice, 
nu are ce-ţi face, şi chiar, — după cum tu 
pretinzi, — nici cuțitul dela brîu nu te prea 
poate ajuta. Cit despre căruţa mea, doară nu- 
mai luînd-o, mîrţoagele la fugă, poate că m'ar 
scăpa, (Doamne fereşte!) de așa năpaste! 

Cu toate acestea, șezînd acuma. colea, fără, 
grijă, răsturnat în jeţul meu, privind liniştit 
pe fereastră cum mugurul liliacului se despică 
şi înverzeşte subt aburoasele sărutări ale soa- 
relui de Aprilie, şi ascultind, cu o dulce ră- 

1). Platonis Leges. VII, 824: cpăwn îi nâst dora 
pi dpi sn TV cezpazddwy" înzo s, a DS A. ă 
Eve, Spa Spray, &y &răvrwy "parod Ş, îp 

“ad The ais ari Bohuis, abrâpe etge6 Yo ebovres 
" îvâgias cs Ves 2ztpehEg»,
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pire, cum vrăbiile limbute ciripese şi cum 

brotăcelul cîntă vesel înturnarea; zilelor calde, 
te încredinţez că mi-ar place să străbat, — 
fără totuşi de a mă mişca din loc, — şi codrii 
umbroși, âlergînd cu gindul în goana cerbilor, 
şi piscurile de stîncă, după urmele ideale ale 

caprei-negre, și vizuinele de prin munţi, în 
prepusa, dibuire a urșilor, şi luncile cu richită, 

după umbra direi de mistreţ, ba chiar și 
pustiile năsipoase, pe unde mi Sar năluci 
vînători eroice de tigri înfricoşați și de lei 

furioşi | 

Dar fiindcă .pînă acum, nici prin vis pi- 
ciorul nu mi-a călcat prin asemenea pră- 

păstioase locuri, şi fiindeă însu-mi, — o măr- 

turisese cu umilință, — n'am fost niciodată 

la acea aspră şcoală în care, după spusa an- 
tieului dascăl de vînătoare!), „cetăţenii învaţă, 
pă fi meşteri în războaie și în toate cele unde 

„trebuie omului să ştie a cugeta, a vorbi şi 

„a lucra bine“, de aceea, zie, nu mă voiu în- 

cumăta a spune ceeace aievea n'am văzut cu 

  

îm . SN . , 
î) Xenophontis de Veratione, I: «2% zobrwy je - 

owa că sie ziy ză) eo întmdo îs me mă &hha Et 
6y drvârțer) *XGS vosiv ri Ep erv ura Rpărzevo.
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ochii, ei legănat în răsfățările poeziei şi ale 
frumoaselor ax'te, voiu cerceta numai cum alţii, 
mai pricepuţi, au cugetat, au vorbit: şi au 
lucrat, descriind şi reprezentînd epizode ca- 
racteristice din viaţa plină de neastim păr a 
vînătoarii celei mari. : 

Dar în ce parte să ne întoarcem mai întîi 
privirile? Pe cine să întrebăm a ne spune în 
ce timp, în ce loc a fost vînătoarea, mai pre- 
țuită, mai măreaţă, mai trebuincioasă, nai 

desfătătoare? 
Căta-vom a descoperi, prin negura timpilor 

preistorici, pe sălbaticii primitivi ai pămîn- 
tului, cutrierînd colosalele vegetaţiuni anti- 
diluviane şi luptîndu-se cu fiare uriaşe, ale 
căror seminţii s'au stins acum de mult de pe 
fața lumii? — Tu ai spus, la începutul cărţii 

„tale, că vînătoarea, este o aplecare firească, a 
omului, vechie ca şi dinsul; eu voiu adaoge, 
tot spre lauda vînătoriei, că acest instinct a, 
înlesnit chiar omului primele sale inspiraţiuni 
artistice şi aceasta ne-o dovedesc eu prisos 

figurile de elefanţi-mamuţi cu coame stufoase, 
cele de reni cu late coarne răschirate, de urşi 
ai speluncelor şi de alte animale dispărute,
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ce sau găsit pe unelte de corn, pe arme de 
“os şi pe plăci shistoase, gravate cu sula de 

. 

către oamenii străvechi, cari în timpii pe- 

rioadei glaciare a Europei, se adăposteau în 

peșterile dela, Madeleine, dela Augerie, dela 
Massat şi din alte stațiuni cufundate azi sub 
tărîmul Perigordului, al Gasconiei şi al multor 

provincii din Francia meridională 1). 

Urma-vom eu ochii cetele nesocotite de 

arcași şi de lănceri, cîrdurile nenumărate de 

sburătoare, turmele nesfirşite de animale, ce 

stau puse la şireag printre ieroglifele temple- 

lor egiptene sau pe păreţii de piatră văroasă 

ai palatelor ruinate din Niniva şi din Ba- 
bilon? — Ca să vîneze lei şi tigri, girafe şi 

gazele, ba chiar iepuri şi cocori, faraonii 

Egiptului, despoţii Asiriei şi tiranii Perși ră- 
dicau în picioare ordii şi popoare întregi; iar 

1) Despre descoperirile de asemenea natură; ale d-lor 

Lartei, Oristy, de Vibray, Garrigou şi alţii, vorbese 

toate publicaţiunile cari se ocupă de timpii preistorică, 

aşa de mult studiati în anii cei din urmă. — n anul 

acesta chiar, pentru prima oară, s'au descoperit oase 

de reni, sculptate cu. figure de acelaş animal, şi într'o 

peştere din Elveţia, la 'Phaingen. Cine stie dacă si 

peşterile munţilor noştri nu ne păstrează destăinuiri de 

felul acesta?
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după terminarea, acelor năpraznice măceluri, 

legiuni de zugravi şi de pistrari erau osîndiţi 

ea să aşterne pe ziduri, pentru îneremenirea 
viitorimii, toate acele nemărginite epopee vî- 

nătoreşti, cari, prin nemilostiva, lor monotonie, 
sperie şi obosese azi ochii călătorului mi- 
nunat 1). 

Asculta-vom, de pe ripele înverzite ale la- 
cului celor Patru Cantoane, voiosul şi semeţul 

„cîntie al plăiaşului elveţian, cadenţat de muza 

lui Schiller, amanta libertăţii? Fiul lui Guilom 
Mel îl întonă cu glas puternic şi eco îl re- 
petă din sînul munţilor inimaţi în Usi, în 
Schwyz şi în Unterwalden: 

Mit dem Pfeil, dem Bogen, 
Dureh Gebirg "and Thal, 
Kommt der Sebhiirz gezogen 
Friih' am Morgenstrahl. 

"Wie im Reich der Liifte 
Kânig ist der Weih — 
Durel Gebirg, und Kliifte 
Hecrscht der Scbhiitze frei. 

1) Wilkinson: Private life, manners and costums of 
the ancient Egyptians. — Bayard: Nînixeh and Babylon.
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Ibm gehârt das Weite: 
Was sein Pfeil erreicht, 
Das ișt seine Beute 
"Y as da kreueht und fleugt n) 

Aci mă aflu din nou în mare primejdie 

ca să asvîrli din mînă foaia pe care, eu multă - 

sau mai puţină răbdare, tu te silești a mă, 

citi. Cum! am cutezat a-ţi pune supt. ochi 

chiar şi versuri nemţeşti ? Oare putea-vai să 

mă. ierţi?.. | 
Dă-ţi osteneala, rogu-te, a căta în josul 

paginei, traducerea schiopătîndă a, acestor fru- 

3) Schiller, Wihelm Tell Act. III, Soen. I: 

Cu săgeata, cu arcul, 
Prin munţi şi prin văi, 
Viînătorul 'caleă întins 
De 'timpurin la raza diminetei. 

. 

Precum în împărăţia vînturilor 
Domn este vultural, — 
Prin munţi şi prăpăstii 
Domneşte liber vînătorul. 

” . 

Al lui este spaţiul, 
Vot ce atinge a sa săgeată 

„Este prada lui, Ă 
'Pot ce se tirăşte şi sboară,
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moase strofe, în care colcotese cele mai no- 
bile simţiminte ce iubirea de vînătoare poate 

„aprinde în inima anui om, şi sper că tu, 
viînător, te vei împăca îndată, cu_ poetul, dacă 
nu şi cu limba lui. 

În acea limbă însă este scrisă cea mai 
expresivă poemă a, vieţii vînătoreşti, eroica 
dramă a lui Guilom Tell, în care răsuflă 
-peste tot, aerul liber şi curat al plaiurilor 
alpestre şi iubirea, necumpătată de patrie a 
cetăţenilor liberei Elveţii. O țară întreagă, 
scăpată din robie numai prin inima vitează 
şi prin săgeata dibaci-minată ale unui vinator, 
iată de sigur cea mai falnică izbîndă cu care 
se poate mîndri vînătoria. Poetul sa pătruns 
de aceea mîndrie de .vînător Şi auzi-l cu cîtă 
dragoste vorbeşte el chiar şi de înţelepciunea 

_Caprei-negre, care, cînd merge tu cîrdul să 
pască la, înțărcători,_ pune streaja. la pîndă 
ca să tragă cu urechia şi să fluere cînd se 
apropie vînătorul!), 

1; Selaller, Wilhelm: "Fell. Act. I. Scena I. 

„Das Thier hat auch Vernunft; 
Das vwissen wir, die wir die Gemsen jagen, 
Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn
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Tot despre acea sprintenă, şi sfiicioasă fiică, 

a stîncelor a zis și poetul latin, în versuri 
mai vii și mai colorate decît cel mai nimerit 

tabel: 

Pendentem summa capream de rupe videbis; 
Casuram speres: despicit illa canes.1) 

lată cum ştie poetul să .ne facă a simţi 
chiar şi decepţiunea vînătorului. Ajuns pe 
culmele alpestre, 

pe stînci de scuţi de ghiaţă, troiene de zăpezi 
pe care o suflare le-aruncă repezi jos, 

el se oprește, se uită în dreapta şi în stînga 
cătînd să zărească amăgitoarea, ' pradă care 

i-a perit din ochi, şi apoi, întărîtat, obosit, 

miînios de zadarnica;i osteneală, el strigă în 

limba lui Byron...... ba stăi! mai bine să-l 
facem să vorbească româneşte, în versuri pe 

“ne Vorhut aus, die spitzt des Ohr und warmet: 
Mit heller Pfeife, wenn der Jăger naht“. 

„1) Martialis, Epigram. XIII. 88: -— 

„Vei vedea capra neagră atîrnată de virful unei ripe; 
Speri că va cădea: dar ea cată cu dispret la cîini”.
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care însuşi autorul lor vaşi fi uitat că le-a seris 

odinioară, în depărtastele-i Ceasuri de mulțumire: 

Aşa; şi 'n aste locuri, căprița a sărit. 
Piciorul ei cel ager m'a încureat de tot: 

„ Ciştigul meu de astăzi abia de va plăti 
Primejdioasa-mi muncă. . ... 1), 

Altă. dată însă vînătorul, mai norocos în 

goana, sa, îşi cîntă cu veselie izbînda, şi, în 

inima-i mulţumită, dorul iubitei sale vine 
de se amestecă cu plăcerile vînătoriei. Atunei 
poetul, — acela, carele, în secolul nostru, a 
ştiut, mai bine decît or” care să împrospăteze 
cu 0 nouă dulceaţă şi eu un mai viu profum, 
limba îmbătrinită a lui Ronsard, — Alfred 
de Musset a pus în gura plăiașului un cînt 
vesel, în care bucuria triumfului la vinătoare 

se îngînă cu dulei amintiri ds amor: 

) C.A. Rosetti, Ceasuri de mulţumire, (Bucureşti, 
1843) traduce. astfel aceste versuri din Manfredul lui 
Zord Byron, Act, I. Seen. II: 

Ye toppling crags of ice! 
Ye avalanches, whom a breath draws down, 

Pa „„ Even so 
- This way the chamois leapt: her nimble feet 
Have bafied me: my to-day will: searce 
Repay my break-neck travail,
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Chasseur, hardi chasseur, que vois-tu dans 
[lespace? 

Mes ehienș gr attent la texre et cherehent une 
[trace. 

Debout, mes caâvaliers! C'est le pied du cha- 
|mois. — 

Le ehamois sest lev€! — Que ma maitresse 
. - [est belle! — 

Le chamois iremble et fuit'—Que Dieu veille 
[sur elle! — 

Le chamois romp la meute et senfuit dans 
[le bois. — 

Je voudrais par la main tenir ma, belle amie.— 
La, mente et le chamois traversent la prairie: 
Hallali, cowpagnons, la vietoire est ă nous! 
Que ma maitresse est belle et que ses yeux 

| [sont doux!!). 

1) Alfred de Musset, La „coupe et les lăvres. Act. II, 
“Scen. II: „ 

„Vînătorule, semete vinăforule, ce zăreşti tu oare în 
spaţiu? 

Cîinii mei ricăie ţărină şi caută o urmă. 
Săriţi, voinici! E copita caprei-negre. 
Capra-neagră s'a sculat! — Frumoasă mai este iu- 

bita mea! — . 
Capra-neagră tremură şi fuge! — Dumnezeu să mi-o 

păzească ! — 
Capra-neagră întoarce haita şi fuge în pădure. — 
Aş vrea să ţiu de mînă pe draga mea iubită. — 

Haita şi capra neagră tree peste pășune: 
Hura,! tovarăşi, izbînda, este a noastră! — 
Mult mi-e frumoasă iubita şi dulei îi mai sînt ochii !*
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Cîntă şi chiuieşte vesel vinătorul, căci iz- 

bînda este a lui! A prins capra în pădure; 
şi în vale, iubita-i cu ochi dulei îl aşteaptă 
ca să-l strîngă de mînă. Sufletu-i acum în- 
noată în bucurie. Au trecut, s'au şters zilele 
de dor pe cînd el rătăcea prin luncă suspi- 
nînd doina vinătoreaseă.: 

Lmuca ţipă, lunca sbiară 
Pentr'un puiu de căprioară; 
Vai de biata inimioară, 
Ca şi lunca geme, sbiară 
Pentr'o puică bălăioară. 

„Frunza creşte, frunza, cade, 
Căprioara n'o mai roade. 
Vai de mine ce m'oiu face? 
Doru 'n sufletul meu zace 
Ş'inimioara-mi nu mai tace! 

Inimă, fii răbdătoare, 
Ca. pămîntul sub picioare, 
Păn'ce puica -bălăioară 
S'o întoarce ?n luncă, iară, 
Cu cel puiu de: căprioară!1). 

1) Poezii populare ale Românilor, adunate şi 'ntoc- 
mite de Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1865, pag. 225.
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Puica s'a întors în luncă; ea a înfrînt şi 
a sdrobit inima poetului mai rău decît erudul 
vînător. cînd sfişia fără milă sînul căprioarei 
şi atunci, tot dînsul, tot de Musset, mlădiin- 
du-şi lira pe un ton mai duios, adu-ţi aminte, 
amice, cum, în câteva versuri repezi şi armo- 
nioase, adevărate mărgăritare pieate din acel 
corn de, poetice îmbelşugări ce i-l revarsă 
suava lui: muză într'o frumoasă noapte de 
Maiu, cum ştie, zic, a schița în treacăt, o în- 

treagă, elegie vînătorească.: 

Suivrons-nous le chasseur sur les monts es- 
'earpes? 

La biche le râgarde; elle pleure, elle supplie, 
Sa bruyăre lattend ; ses faons sont nouveau-nâs: 
II se baisse; il l'gorge, il jette ă la curse 
Sur les chiens en sueur son eoeur encore vi- 

[vant 1). 

Sărind cu ciuta şi cu capra, din pisc în 
— 

  

1) Alfred de Musset, La nuit de Mai: 

„Urmna-vom vînătorul pe munţii rîpoşi? 
Ciata îl priveşte; ea, plînge şi se roagă, 
Culcuşu-i de buruieni o aşteaptă; iezii îi sînt de cu- 

rînd născuţi. -: i 
El se pleacă; o înjunghie şi aruncă în pradă 
Cînilor asudaţi, inima-i încă. vie.
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pise şi din, stîncă în stîncă, cine ne opreşte 

acum de a ne strămuta pînă și în munţii 

noştri ? | . 

Aci ne aşteaptă Vinătorul Carpatilor, pe 
“care s'a cercat a-l cînta într'o lungă baladă 

descriptivă, un muntean român, un eîmpu- 

lungean, carele fără îndoială a gustat plăce- 

rile şi ostenelile vînătoarei de munţi, şi-a, re- 

simţit în sufletul său toate învietoarele -fre- 

mete ale vieţei de plăiași Dacă natura l-ax fi 

înzestrat cu darul de a 'spune precum sirate, 

d. N. Rucăreanu ar fi făcut de sigur un cap 

d'operă nemuritor. Dar ştii că are românul o 

vorbă care cam zice că acolo unde nu este 

putinţa, la, ce-i e bună voinţa? | 
Cu toate acestea, în balada Vinătorul Car- 

paților sînt imagine cari se văd a fi foto- 

grafiate de pe natură. Păcat că au aspectul 
tern al fotografiei şi nu coloritul viu al vieţii! 

Sînt şi expresiuni neaoşe-românești de o ori- 

ginalitate prețioasă, care ar. luci ea neste- 

mate într'o. frumoasă salbă de versuri armo- 
nioase. | | 

Subiectul baladei: este fără îndoială con- 

ceput cu o bogată şi adesea fericită varietate,
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căreia, din nenorocire, cititorul se vede silit . 

a-i aduce mereu jalea; căci pe tot minutul el 
simte în sine mintea învrăjbindu-se cu ure- 
chia. Eu unul mărturisese că, pătruns fiind 

de măreţele dorinţe ale poetului, am încercat 

un fel de simţimînt dureros, văzînd cit de 

puţin limba şi versul au venit în ajutorul 
puternicei sale închipuiri, ale. nobilelor sale 

aspiraţiuni. De ce nu poate omul toate efte 
le doreşte? Dar, vai! sînt puţini, foarte pu- 

ţini aceia: 

Non omnia possumus omnes!) 

O chemare către, vînători, la revărsatul zi- 

lei, deschide şirul neregulatelor şi eapricioa- 

selor strofe, serise în versuri. albe. 

Uşor ca însuși cerbul păşeşte vînătorul 
Pe coama cărărată piciorului de munte. 
n poalele-i se 'ntinde. cîmpia strălucindă 

De mii de briliante ce varsă aurora 
Pe geana-i rourată, pe. verzile ei bucle. 

El trece pe muscelăle însmăltate cn flori 

suave; apoi păşește tăcut pe sub bolta întu- 
  

1) Virgil, Eeclog. VIII, v. 63: „Nu toți putem 
toate“. Ă
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necată a fagilor şi a frasinilor, unde mur- 
mură isvorul și unde cîntă mierla, grangorul 
şi sturzul. Deodată însă vînătorii se opresc: 

„Atîrnaţi, feciori, merindea 
Sus pe ramure de arbori! 
lacă urma. căprioarei 
Proaspătă de astă noapte; 
E culeată 'n faţa coastei 
Sau în higiul!) dintre plaiuri. — 
Bătăiaşi, pe fuga 'ndată! 
Vîntul bate de minune! 
Luaţi bătaia, sus din piscuri; 
Veniţi trîmbă cam spre vale, 
Drept la fagii cei înalţi; 
Acolo ne ţinem noi. 
De veţi auzi copoii 
“Peste voi trecînd în dosuri, 
Să tăceţi, să nu daţi gură, 
Căci se 'ntore cu ea îndată; 

“Ştiţi că trage tot în jos 
Și atunci să înteţiţi! 

Iute la. pîndă, la ţiitori! 
Coprindeţi bine de muche n vale! 

Și curmătura să nu rămiie! 
Şi treceţi unul peste pîrtu! 

Bătaia acum începe şi iarăși încetează 

  

1) „Pădure jună şi foarte deasă?.
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Abia s'aud copoii pe virfuri depărtate; 
Dar tree, se lasă'n scăpat, şi pare că vînatul 
Cu cînii împreună sau dus pe altă lume. - 
Tăcut acum e totul; munteanul nici nu mişcă ; 
n muta-i așteptare se uită l'a sa umbră 

Din ge în ce ereseîndă, și timpul el măsoară, 
Și iar s'aud copoii. Ca fulgerul de iute 
Sosese din muche n vale, din vale iar în uvuche. 
Bătaia, reîncepe; mereu se înteţeşte: 
Chefnitul 1) e aproape; cît colo frunza sună, 
Şaci c'o detunaze, tot sgomotu 'neetează. 
Din fundul vă! adînce, c'un pas mai rar, 

" [dar sigur, 
Cu deasa-i respirare, se vede vînătorul 
Măreţ, alegru, sprinten, ce-aduce pe-ai săi 

: [umeri 
Pe svelta, căprioară şi pe pămînt o 'ntinde. 
După aceste versuri, eare pe lîngă orice 

alte merite, au mai ales pe acela de a se, 
prezenta adesea sub forma, limbagiului vină- 
torese al muntenilor noştri, după aceste: ver- 
suri vine dexerierea orelor de repaos: focul 
de brazi strălucind noaptea prin pădure, ghi- 

D „Lătratul copoiului cînd este pe urma vînatului, 
Cînd vînatul, adică ursul, mistrețul sau lupul vulnerat 
stă pe loe ca să facă rezistență, atunci numai eopoiul 
latră, şi aceasta, în limbagiul vînătoriei, se zice: bat 
cînii. Tot astfel latră copoiul şi tot astfel se zice cînd 
el a închis capra-neagră în coli sau aninătoare. N. R; 

17981 | 5
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citorile şi iresurile rostite pînă să, se gătească 
cina. în sfîrşit somnul ce vine cînd încep 
Ochii „a vedea cam sus găina, 

Cind apoi răsare din nou soarele, vînătoarea 
reîncepe. | 

Alte două strofe, dispuse înwacelaş ehip, 
împlinese partea curat vinătorească Şi negreşit 
cea mai interesantă a baladei. Le vom mai 
transerie numai pe ele, însoţite cu notele lor 
filologice şi patriotice, căci urmarea, pînă la 
sfirşit, ne înstrăinează cu totul de viaţa vînă- 
torilor.! Perzînd-se, cind în zadarnice doruri 
„după timpii patriareali şi eroiei ai Domniilor 
străbune, cînd în amarnice mînii în contra 
influențelor străine ce răzbat în ţară prin 
căi ferate şi prin batele cu vapor, balada ne 
face să simțim atunci, în mod obositor, toate 
neputinţele muzei cîmpulungene. Abia dacă 
într'acel haos de idei străine subiectului de 
Versuri anevoioase, ne mai deşteaptă cîtva 
descrierea furtunei care 

Răzbubuie prin brazii ce şuieză ca şerpii, 

sau dacă ne mai învie amintirea mîndruţelor



, 
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cărora, vînătorul le destină cite o „cetină fru- 
moasă de brad verde, neuseat“, drept semn 

că vinătorul 
E ca, bradul neschimbat 1). 

Să ne întoarcem dar curînd şi cu plăcere 
către dînsul. 

Curioasă ideie a avut d-l Rucăreanu dea 
încurea pe bietul Vinător al Carpaţilor prin 
Bisenbahn-ul lui Strussberg şi prin Kaiser- 
lich- Koniglich-privilegiri-al Dampfschif/! la 
mai bine să-l rugăm a ne fi dumnealui încă 
odată călăuză spre a ne duce prin aninătorile, 
prin “udele; prin înfurciturile şi prin colțanii, 
unde se iveşte, sfieţ sau îngrozitor, vînatul 
dela munte. 

Vinătorul se opreşte: 
»Jos copii, pe brînei cu toţii! 
A uzirăţi şueratul 
Caprei-negre printre stînce? 
Ne-au ulmat; dar sînt aicea. 
Drept Paninători vă duceţi, 

*) „Acesi ultim pasagiu l-am crezut necesar aici, 
pentru două cuvinte: întîi ca să completez forma poe- 
ziei mele atît de variabilă, şi al doilea ca să dan o 
mică desmințire acelor autori sau filozofi romanțiari, 
cari au zis că vînătorul nu poate ama“. N. R.
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Și vedeţi de le Inaţi vintul 
Ua nici una să ne scape! 
lar în iudele 1) din faţă, 
Se țin cerbii, stau: şi: urşii; 
Daţi la cîni îndată drumul! 
Fuga sus la 'nfurcitură; 
Alergaţi la ereeri 2) unul, 

1) 0 grămădire de arbori răsturnâţi a cărei numire 
„derivă dela un vînt foarte furios ce bate mai în acelaşi 
„timp; din. mai multe părţi, şi pe “care vînătorii mun- 
„teni lau numit Iudă, pentru că, ducînd - mirosul de 
„pe tot.locul dela om la vinat, acesta îl ulmă, fuge şi 
„se depărtează, astfel că - toată osteneala vînătorului 
„rămîne în van. Cuvîntul dar este simplu şi natural; 

- ăâcest vînt trădînd pe Yinător, a meritat foarte bine 
„numirea de iudă sau trădător. — Tăranul cel mai sim- 
„plu, fără carte, fără, instrucţie, fără educaţie, necu- 
„noseînd decît necesităţile şi nevoile sale, ştie prin limba 
„părinţilor săi, ce a auzit şi înțăles pe toată ziua în 
„biserică, — singura lui școală, — ştie, zie, că ludafa vîndut 
„pe Fiul lui Dumnezeu, mîntuitorul lumii. — O Doamne! 
„dacă acei bărbaţi ce ne-au format această limbă, sane- . 
„ționînd'o mai întîi prin biserica noast:ă, sînt în im- 
„periul tău, între sfinţii tăi, primeşte tu această lacrimă, 
„de recunoştinţă, ce pică, pe aceste rînduri, și o tran- 
„smite lor prin angelii tăi! Fă, Doamne, ca în secolii 
„secolilor să zicem: Doamne fi: cu noi! şi 'nu Domine, 
mesto nobiscum! Fă, Doamne, ea în toată, dimineaţa, şi 
„nu demanetia, să lăudăm numele tău! Ţine-ne, Doamne, 
„tari în credinţa, ci nu credentia ta! Atunci providenţă, 
„ta ne va mîntui! N. R. 

2) „Pădurea cea mai înaintată :spre vîrful muntelui, 
de unde apoi se începe golul culminante“. N, R.
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Unde ese 'neornoratul 1) 
Altul rămîneţi la strungă, 
„Unde trage, ştiţi, desculţul 2); 
Dar vedeţi, coprindeţi bine 
Ş'armele vă primeniţi! | 
Neamţul?) bare... a 'nehis capra 
n colţanul cel din vale; Di 
Eu alerg pe fuga 'ncolo; - 
Fiţi deştepţi la ţiitori !& 

  

     În iuzi onest copoii, spre vîrf ei se 'ndreptează. - 
Din ce în ce chefnitul mai mult se îhtețeşte, 
Uy trăznet se aude; un altul îl urmează 
Și tot se mai repetă. Apoi un răenet; mare + 
Cutremură pădurea, şi zgudue şi munții: 
lar cînii bat într'una, şun zgomot formidabil 

  

    Din ee.în ce tot creşte, şi detunări 40 ip 
Din ţeve fulminante, răsună în ecou” 
Din stîncă pînă 'n stîncă, din vale pînă "ntralta; 
Se perd în depărtare. — Se face-apoi tăcere 
Şi nu se mai aude decît murmura siirdă 
A rîului din vale, decît svolindul şuier 
Al brazilor, ce trece, se perde peste goluri, - 
Dar nencetat revine ca undele de mare. 

  

1) „Cerbul“. N. R.. 
2) „Ursul“. N. R. , | . . 
3) „Nume ce se dă mai adesea „de ţărani cînilor. de 

vînat. Fac această explicaţie. ca să nu se confunde cu. 
un alt neam ce vom întîlni mai încolo“. N. R.
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O pauză... şi iată pe budur!) vînătorul 
Descinde 'ncins. cu capra; iar alţii ajung acolo 
Cu cerbul şi eu ursul şi. cu colțat mistrețul. 
E mare bucurie şi mîndru vînătorul!2) 

Negreşit că tabelul ce s'a prezentat la ochii 
seriitorului a fost măreț; inima-i a bătut eu 
tărie la acele splendide privelişti, la acel 
sgomot formidabil, urmat de tăcerea, prin 
care se auzea numai surda murmură a riului 
din vale şi șuierul brazilor clătiţi ea undele 
mării! Păcat însă că muzele geloase nu sau 
îndurat a-i încorda lira pe un ton mai me- 

„lodios! 

Aş vrea, pe cînd mi se desfăşoară dinaintea 
minţii uimite privelişti aşa de răpitoare, ca 
să aud, ca prin vis, o muzică plină de far- 
mec, bunăoară ca cea din opera Guilom Tell 

1) „Un fel de stîncă mare şi cu oarecare vegetaţie 
neregulată, unde capra neagră se ține mai adese“. N. R. 

2) N. Rucăreanu: „Modeste încercări poetice originale 
şi traducțiuni“. Bucureşti, 1873, pag. 56—70. — Titlul 
ce d-l. R. a dar cărţii sale este de natură a dezarma 
critica; dar noi aci, punîndu-l alături cu corifei ai li- 
teraturei, ne-am simţit siliţi a-i croi un locşor de care 
nici cunoscuta d-sale modestie să nu -se înspăimînte, 
nici ilustra companie în care se află să nu se poată 
seandali.
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a lui Rossini, şi mai ales cea acel minunat 

"cor de vînători, care, după ce a trimbiţat, pe 

un ritm viciu şi alegru, fanfarele de chie- 
mare, se perde apoi cu vuiet armonios, prin 
tainica rezonanţă a codrilor de brazi! 

. VI. 

Ce minunată interpretaţiune a vieţei vînă- 

toreşti este, în adevăr această măiastră me- 

lopee, oră serisă în acea limbă fără rost, 
ale cării sunete modulate prefiră în inima 
omului, mai lesne decit or'ce cuvinte, şi dorul, 
şi veselia! Se pare că din înduioasa amintire 
a două câîntice, culese poate chiar prin munţii 

Elveţiei, dintr'o arie comună din cele cari se 

cîntă vesel pe trîmbiţa de vînătoare, şi din- 
trun melancolie lied nemţese, pe care ţăranii 

german îl gîlgîiesc (judeln), adunaţi în cor, ma- 
rele compozitor italian a ştiut să plămădească, 

acest cap d'operă al muzicei de vînătorie, 

Dar Rossini a intrat cel din urmă pe calea, 
în care alţi mari muzicanți îi apucase înainte. 

Bătrînul Haydn, părintele acelor simfonii 
germane pe cari tu le: urăşti aşa de tare,
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Haydn, la vîrsta de 68 de ani, puse capăt 
șutimilor sale de compoziţiuni muzicale, prin 
oratoriul numit Cele patru timpuri ale anului, 
— die Jahreszeiten, — în care recapitulînă 
toate amintirile vieţei sale, simplă și sinaţi- 
toare, bătrînul maestro. eîntă pe rînd, eu ins- 
trumente şi cu glasuti omeneşti, toate bunurile 
şi toate plăcerile de peste an. Cînd ajunse la, 
timpul toamnei, unchiaşul obosit nu: se sfi 
a îmbuca, bărbăteşte: trîmbiţa vînătorească şi 

„tot ştii. încă să: mlădieze prin simpatică şi 
naiva dulceaţă a, geniului său, stilul muzical 
“cam pipernicit şi cam înţoponat al secolului 
din urmă, stil pe care lau denumit, în ţările 
occidentale, cu porecla comică de' stilul pe- 
rucelor, — Zopten-stil, —şi care la .n6i s'ar:zice : 
„de cînd. eu Nemţii cu coadă“. | 

Cam tot pe timpul cînd Haydn seria în 
Viena, oratoriul Celor patru timpuri, an com: 
pozitor francez, carele a, înzestrat scena lirică 
cu multe opere frumoase şi care! a' compus 
imnuri ŞI - cantate patriotice pentru revolu- 
țiunea dela 1193, Mehul, a dat patriei sale, 
în uvertura 'operei. „Junele Henric le Jeune 
Henri, “0 încîntătoare simfonie vînătorească.
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Cele două. naţiuni muzicante ale Europei 
moderne, Italienii şi Germanii, . contestă ne- 
încetat Francezilor geniul acestei arte. 

Asemenea cestiuni nu. se desbat cu puşea 
în mînă, și, fiindcă noi acuma ne aflăm la 

„vînătoare, timpul nu ne iartă ca să apărăm 
aci pe Boieldieu, pe Auber, pe Halâvy, pe 
Gounod, pe Fâlicien David, nici chiar pe 
acel sublim geniu cu totul francez al israe- 
litului germân Meyerbeer. Tot ce putem spune 
deocamdată, în materie de muzică vinăto- 
rească, este că Francezii au avut şi au păs- 
tat din timpi străvechi, — de prin secolii 
feodalităţii chiar, pre cît se ştie,— o mulţime 
de cintece vînătoreşti, pe care slujitori spe- 
eiali le sunau pe coruri, în petrecerile -sgo- 
motoase ale regilor și ale eastelanilor. Fie- 
care episod al vieţei de vinătoare, fiecare soin 
de fiară luată în goană, fiecare moment al 
dramei cinegetice avea cîntecul- său consacrat 
şi tradiţional, ca, semnalele milităreşti. 

Țiu minte că întrun timp cînd departe de 
toţi ai mei și cu sufletul adîne întristat, trăiam 
întrun colţişor al Franciei, pe malul unui 
rîu şi în vecinătatea unei mari păduri, în 

e
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toate sarile, la ora cind. aburii înălțindu-se 
de pe apă începeau a înnegura orizontele amur- 
git, un sunet de corn răsuna de pe malul 

opus al riului şi repeta cîteva ori d'a rindul 
una din acele fanfare vînătoreşti, al căror 

ritm iute şi chiar glumeţ pare că se îngină 
cu vibraţiunile melancolice şi prelungite ale 

instrumentului ce le produce. Nu-mi place, 

amice, a-mi repurta mintea către momente 

aşa înnorate ale. trecutului ; dar, din minutele 

pe cari în singurătatea de atunei le socoteam 

deopotrivă cu secolii, numai acelea îmi erau 

mîngiioase, cînd vocea cornului îmi legăna 

auzul în sunetele cadențate ale semnalului de 
vînătoare. Pe tonurile duioase. şi întunecate 
ale trîmbiţei metalice, se juca cu o veselie 

săltăreaţă, melodia cântecului francez, şi atunci, 

în mine, auzul şoptea inimei mîhnite neaş- 

“teptate cuvinte de speranță și de bucurie. 

Cât voiu trăi, nu voiu uita ce dulce îmi era 

acel balsam melodios; el şi acum îmi înmoaie 

inima de cîteori se întîmplă să and Uuer- 
tura de vinătoare a lui Mshul în care aceeaş 

fanfară domneşte ca motiv de căpetenie şi 

“răsare, sub felurite tonalități, printre diverse
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episode muzicale pline de frumuseți; aci, 
artistul a imitat tropotul cailor ce fac să 
răsunet pămîntul sub ale lor copite; aci iar, 
el aminteşte lătratul vesel al cînilor, eînd li 
se dă drumul la.goană; aci, încă, pare că, 
într'o  dulee melodie, cerbul, în agonia sa 
plinge şi cere cu lacrimi iertare dela neîm- 
blînziţii săi duşmani. Dar aceștia, spre a-și 
deştepta mereu în suflet o nouă ardoare, re- 

pețese din cornuri cunoscutul semnal, pe care 
tot francezul îl ştie și-l ctată pe riturnela 
poporană: „Lonton, tonton, tontaine, tonton !“ 

“Dar este oare vreo ideie pe care spiritul 
glumeţ al francezului să n'o fi dat, — cum 
am zice noi, — pe pirlitură? — „Cîntă, vînă- 

torule“,— zice poetul popular al Franeiei,— 
„cîntă prin erînguri și prin cîmpii, cîntă mereu 

refrenul tău de: vînătoare: Zonton, tonton, 

tontaine, tonton! — Pe cînd tu vînezi cerbul 

din pădure, altul mai isteţ vînează în culcu- 
şul tău; tu ţii urma ciutei şi altul a ginga- 
şei tale neveste; tu dai chioriş în fiară, şi altul 
face eu ochiul tinerei tale soţioare, pe care tu 
ai părăsit-o, tener conjugis immemor!) ea, 

:) Horatii. Carmin. I.1, v. 25
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să baţi codrii. De aceea, cînd te vei întoarce, 
mîndru cu cornoratul acasă, umfînd sunetul 
cornului tău, ia ascultă cum acel prime) dios 
păcălitor de Beranger îţi va întoaree pe fran- 
ţuzește zicătoarea românului: „ce ştie satul 
nu ştie bărbatul!“ | 

Chasseur, tu rapportes la bite 
Et de ton cor enfies le son 
Tonton, tonton, tontaine, tonton! 
L/amant quitte aiors sa, conqutte 
Et le cerf entre ă la maison. 
'Tonton tontaine, tonton 2), 

Lăsam pe francezi să -riză și să olumească 
chiar şi pe bătrinele, pe. frumoasele lor. arii. 
de vinătoare de care a ştiut aşa de bine să 
  

„a Manet sub Jove frigido | 
Venator teren. eonjugis immemor, e 
Seu visa est tatulis cerva fidelibus, 
Seu rupit teneres Marsus aper plagas. -— 
ne ss» Stă sub cerul friguros 
Vînătorul uitîndu-şi tînăra soţie, 
Sau că cînii lui credincioşi au zărit o'ciută, 
Sau eă mistrețul marsie a năvălit în holdele roditoare“ 

2) Chansons de Beranger: La double ehasse: 
„Vînătorule, tu aduci dobitocul 
Și umili sunetul cornului tău! 
Ponton, tonton; tontaine, tonton! 
Atunci şi amantul pleacă dela'iubita, sa 
Şi incoraoratu! intră în casă la tine. 
Toni” tontaine, tonton!“,
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se folosească francezul Mâhul, în nvertura sa» 
şi pe care nu le-a despreţuit, cu vreo treizeci 
de ani mai în urmă, nici Italianul Rossini, 
în Guilom Tellul 'său, şi să ne oprim un 
minut, între aceste două. modele de muzică 

vînătorească, asupra unei opere de aceiaș na- 

tură, în care se rezumă tot geniul naţional al 
Germanilor. Preischiite, sau Liberul Vînător 

e titlul cap-d'operei teatrale a lui Weber!). 
Fantazie întunecată de ridicole credinţe dia- 

voleşti, simplitatea cea mai naivă în viaţa reală, 
simţimîntalismul ctl mai idealist în dorintele 
inimei ! iată din ce este compus subiectul ope- 
rei; şi simpatica muzică a lui Weber, aşa plină 
de suave melodii, pare că netezeşte cu o su- 

fare lină toate asprimile, toate nesăbuitele 

ciudăţii ale unor așa discordante contraste. 

D Pran. oh. Hugdn, născut la Rohrau în Austria, 
la anul 1732, a murit la 1809; el are 527 compozi- 
țiuni instrumentale”; oratoriul „Die Iahreszeiten“ este 
din anul 1800. — H.. Mfhul.sa născut la Givet, în- anul 
1163 şi a murii la 1817. Qpera „Le Jeune Henri“ este, 
compusă la 1196. 0. M. Weber născut la Eutin 
(Holstein) în anul 1785, a murit în Londra la 18%6, 
Opera „Freisehiitz“ este din 1822. Giuchimo Rossini 
s'a născut la Pesaro în Italia, la anul 1792 şi a murit 
în Paris. la 1868: -cea de pe urmă operă a lui," adică 
„Guilomi Tell“ s'a reprezentat la anul 1829.
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“Corul din al treilea act din Freischiitz, 

în care vînătorii proclamă că nimic pre pămînt 

"nu se poate asemui cu. plăcerile vînătoriei, 

W as gleicht wohl auf Erden dem Iâgerverg- 
[niigen, 

este compus pe un ritm mai puţin variat şi 

are o melopee mai puţin măreaţă decît eînticul 
vînătorilor din Guilom Tell, dar nici origina- 

” litatea, nici graţia nu-i lipsesc şi caracteru-i di- 
feră cu totul de fanfarele vînătorești ale Fran- 
cezilor.. Pe sub candida veselie a melodiei, 
sbîrniie un acompaniament surd care poartă 
mintea, în mistice regiuni. Este fără îndoială 
un cînt cu totul german. Dar să nu te temi! 
poţi să-l asculţi fără frică; n'ai să găseşti în- 
tr'insul nimic din acea ltngedă şi searbădă: 
monotonie a unora din cînticele nemţești, pe 
care românul a caracterizat-o “cu porecla bat- 
jocoritoare de tararaoa neamțului. 

Dacă fiarele ar fi şi în zilele noastre tot 
așa de simţitoare la plăcerile delicate ale ar- 
moniei, precum erau în timpii binecuvîntaţi 
ai vestitului virtuoso şi tenore-sfogato Orfeu, 
negreşit că ele ar veni singure să se predea
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dă bună-vgie celor cari le-ar executa, în ra- 

riştea unei păduri răsunătoare, un concert 

simfonic compus din toate cap-d'operele de 
muzică vînătorească despre cari îţi vorbii aci 

în treacăt. Dar vai!. se vede că de cind pe 

bietul Orfeu l-a. luat Offenbach în răspăr. în- 

săşi fiarele, scirbite de a vedea scăpătarea 
gustului artistic la bipezi, şi-au luat lumea 

"în cap, sau. sălbătieit cu totul, şi astăzi este 
mai mult decît sigur că, dacă sar ispiti. 

cineva să cerce a instrumenta şi a vocaliza 
prin codri, muzică clasică, precum este uver- 

tura lui Mehul, sau oratoriul lui - Haydn, sau 

chiar şi corurile lui Weber şi lui Rossini, 
urşi, lupi, mistreți, vulpi, cerbi, ba chiar şi 

epurii ar apuca-o îndată la picior, împreună 

şi cu vînătorul lor, dacă cumva acel vînător 
sat întîmpla să fie amicul meu, autorul Ma- 

nualului românesc de vinătorie. 

„Cu toate aceste n'a fost în totdeauna așa! 
Mult mai încoace de timpii fabuloşi ai pă- 

ţitului amant al Euridicei, şi Ghiar în regiuni 

lipsite de castelani feodali şi de sunători de 
fanfare, în ţări depărtate, asiatice, pe cari 

noi le socotim de păgine şi de barbare, mu-
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zica, a fost preţuită ca o neapărată auxiliară a 
petrecerilor vînătoreşti. 

Primeşte, te rog, pentru un moment, să ne 

întoareem cu vreo cincisprezece sute de ani 

mai înapoi, pentru ca să ne încredințăm cum 
că vinătorile eu acompaniament de orchestră, 
nu sunt, precum s'ar putea crede, o deşeartă 

închipuire a imaginaţiunii mele puţin vînă- 

toreşti, ci.că din contra, cele mai măreţe ser- 

bări cinegetice au fost însoţite, chiar din ve- 
chime, cu concerte instrumentale *şi. vocale. 
Consideră totdeodată că âceastă nouă digre- 
siune pe cîmpul artelor din antichitate, o fae 
şi pe.dînsa numai şi numai întru cea mai 
mare laudă şi glorie a artei vinătoreşti, şi 
“mai ales nu uita că pentru ca omul să facă 
un lucru bine trebue mâi întîi de toate să. 

aibă multă, foarte multă răbdare; de aceea 

şi înţelepeiunea - poporului. te învaţă ca să 
„prinzi iepurele cu carul“. 

Negreșit că pentru oricare ştie să ţină un 

condei cu trei degite şi pentru oricare din 
acei seriitori ce nu sau pătruns că scrisul 
trebuie să fie numai o urmare cugetată a 
gîndirii şi a studiului, foarte lesne le vine de
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1 |erie currente calamo, despre orice materie, 
ştiută sau necunoscută lor. Îi vezi, neprice- 

puţi plagiatori ai atot-ştiutorului Pie dela 

Mivandola, tratind cu uşurinţă de omni re 
scâbili et guibusdam aliis 1). 

De va fi vorba de muzică, apoi îţi opărese 

tot întw'o leşie pe Rossini eu Offenbach, pe 

Auber cu un oarecare Souppâ; fabricant de . 

operete la Viena, pe Meyerbeer cu leeoeg, 

un alt imitatoraș parizian al caricaturistului 

operei; şi apoi din acea căldare, îţi seot la 

lumină învățături și poveţe pentru formarea 

şi dirigerea unui Conservator naţional de 

muzică, | | | | 

Dar cu atita ar fi puţin! Groaznic orbeşte 

ura pe oameni şi mai dles' pe supărăciosul 
neam al seriitorilor, genus irritabile vatum ?). 

Avem dinaintea cehilor o spăimîntătoare 

3 Nobilul italian Pie dela Mirandola, născut la 1463, 
învățase la vîrsta de zece ani tot ce se putea şti pe 
atunci şi la douăzeci şi trei, se lăuda în Roma, că 
poate vorbi de omni re scibili, de tot ceiace se poate 

şti; el muri la vîrsta. de 31 de ani. Mai minunaţi în 

ştiinţă decît minunatul italian, mulţi seriitori de acum 
vorbese nu numai de tot ceeace se “poate şti, 'dar încă 

şi de câteva altele, de guibusdam alis. 
5) Horatii Epist. 1], n. v. 102.
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dovadă despre aceasta. Sint în ţară la noi 
două foi literare cari şi-au jurat neîmpăcată 
ură şi miînie: 

Doi Joi se întărită, şi fulgerul jos pluzabăt) 

Convorbirile. literare dela laşi muşcă, carne 
vie, cînd găsesc, în Revista Contiiporană 
din Bucureşti; iar aceasta, 

Tantene animis celestibus iree!2) 

împinge urgia pînă, într'atâta, încât, spre a de- 
făima chiar şi titlul rivalei sale, tipăreşte cu li- 
tere negre pe hîrtie albă, subt acelaș nume duş- 
mănit de Convorbiri), felurite poveşti vrednice 
de vînătorul cel cu coăda vulpii, în care se zice, 
între altele, că la anul 1852 d. Pantazi Ghiea, 
deşertînd într'o seară, priateneşte, pahare de 
Chably, de Chambertin, de Champanie şi de 
Neres, întrun cabinet la Caii (sic) Anglais - 

“din Paris, împreună cu Alexandru - Dumas 
tatăl şi cu Alfred de Musset, — au: ră posat, 

1) Heliade, 20 decemvrie 1843, în „Curierul de ambe 
sexe“ Period. IV. , 

2 Virgilii Xmeid. IL. v. 15: „Încape atîta ură în su- 
fete cereşti !% 

3) Revista Contimporană, Anul II, No. 4, 1 Aprilie 
1874, pag. 324.
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sărmanii, amîndoi şi nu imai-pot mărturisi,— 

după ce d-lui le-a istorisit multe şi mărunte 
despre literatura, muzica, instrucţiunea şi po- | 

litica României, după ce le-a vorbit pre larg 

despre. dascălul | azăr, despre Alexandru Vodă 

Ghica, despre mitropolitul Dosoftei, despre 
Tudor Vladimirescu, despre meşterul Manole, 

despre lanache Văcăreseu şi despre alţii mulţi 
câți în Cristos s'au botezat pe pămîntul ro- 
mânesc, în sfîrşit a binevoit a le citi şi 

poema populară „Inşiră-te Mărgărite de Y. 

Aleesandri“.—,„Să nu să uite că această, con- 

versaţiune (între d-nii Pantazi. Ghica, Alee- 

sandru Dumas tatăl și Alfred de Musset) se 
petrecea la anul 1852“, ehiar după cum spune 

nota autorului (pag. 335), şi că d. Pantazi 

Ghica le-a, citit atunci, precum zice „în limba 

franceză, după textul românese“, poema In- 

șiră-te Mărgărite, pe care însă d. V. Alee- 

sandri a compus-o la Mireești tocmai în anul 
1856, adică cu patru ani în urma vestitei ei 

citiri de către d. Pantazi Ghica, şi apoi a 
dat-o la lumină, pentru întîia oară, în Re- 

vista Română din anul 1862 (pag. 160—166). 

Pe limba, vinătoreaseă, în cazul de faţă s'ar
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zice că autorul articolului Convorbiri din Re- 
vista Contimporană „a vîndut pelea ursului, 
pe cînd ursul juca încă prin pădure“. Dar 
între scriitori nu este ea între vînători. Loe 
de joe nu încape, şi, horresco referens!1) cît 
despre -mine, zău, mă cutremur» de o răzbu- 
nare literară ca aceasta. D'ay fi măcar cu- 
noscut cu redactorii Convorbirilor din Iaşi, 
le-aş da de sigur povaţa ca să schimbe cît 
mai curînd titlul toaiei lor, pentru a cărui 
ruşinare s'a jertfit cu atita lepădare de sine 
însuşi d. Pantazi Ghica. 

Trăind însă cu totul înlăturat de asemenea. 
erîneene lupte, eu, amice, cînd seriu cîte ceva, 
scriu mai mult pentru a: mea proprie plă- 
cere, fără de a cugeta rău la alţii, — afară 
poate numai de astă dată, cînd m'am apucat 
a serie pentru păcatele tale. Dacă însă chiar 
şi tu mă vei învinovăţi cu tot dna insul că, 
m'am întins prea mult eu scrisul, şi că fae 
aci prea mare cheltuială de citați ani de prin 
autori străini, apoi îţi voiu răspunde că ace- 
lea, — mai toate, nestemate culese din salbele 
bog atilor, — le presar pe sărăcăcioasa mea.   
a Vârgilii -Eneid. II, v. 204.
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seriere ca so mai înţolez: şi să-i dau și ei 
ceva preţ; iar dacă nu seriu scurt şi coprin- 

zător, se vede că, rău sau bine, nici eu, ca 

mulți alţii, nu mă pricep a face într'altfel. 

Aşa dar, supus blind la o nouă osîndă, 
jazie binişor după mine şi vino, să ne în- 

dreptăm paşii rătăcitori, tocmai subt poalele 

munţilor din Kurdistan, pe calea care duce 

dela Bagdat la Hamadan, acolo unde este 

stînca stearpă şi rîpoasă ce se cheamă Bisu- 

tun. Piciorul despre apus al stîncei se nu- 
meşte, în limba locului, Zakh-i- Bostan, adică 

bolta grădinei. Grădina deocamdată Li pseşte,— 
şi unii erudiţi cred că aci vor fi fost vesti- 

tele grădini atîrnate în aer al6 Semiramidei *), 

care chiar dacă odinioară au fost aci, apoi 

') Diodori Siculi Bibliotheca, histor. II, 33: După ce 
săvîrşi aceste luerări, Semiramida, în capul unei oştiri 
numeroase, întreprinse o expediţiune în contra Mezilor. 
Sosind. în faţa muntelui Bagistan, ea îşi aşeză acolo 
tabăra şi face o grădină care avea două-spre-zece stadii: 
(mai mult de doi kilometri) în ocolul ei; erapeo 
cîmpie şi coprindea o fintină mare care dă apă pentru 
plante. Muntele Bagistan, care este consacrat lui Joue, 
formează una din laturile acestei grădini, prin stincile 

sale ripoase, înalte de şeapte-spre-zece stadii (ca la 
2850 metri) şi tăiate drept. Semiramida puse să sco- 

- bească piciorul acestor stinci şi să sculpteze pe dînsul
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acum au sburat cu totul în aer;— dar bolta este | 
în ființă şi pe zidurile ei se văd nenumărate 
seulpturi săpate nu prea adînc în piatră și 
poate chiar odinioară colorate. Să le descriem 
toate, nu este treaba noastră; pe noi ne atinge 
numai cele, două mari scene de pe păreţii 
laterali. Întradevău, pe una se vede o vînă- 
“toare de mistreți; pe cealaltă mai ştearsă, 
este o vinatoare da cerbi. 

Sălul sculpturii, oarecare amănunte arhi- 
tectonice şi chiar costumele și uzirile figurilor 
reprezentate ne înlătară dela prepusul că 
vom fi avînd aci dinaintea ochilor, imaginea 
petrecerilor cinegetice ale vitezei amazone 

„asiriane, ale reginei Semiramide, 

di cui si legge 
Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa ; 
Tenne la terra, che '] Soldan corregge 1). 

  

chipul ei înconjurat de o sută de streji. Ea puse să sape pe stînci o inseripţiune cu litere siriace, în care se zicea că Semiramida, grămădind tot bagagiul şi toate uneltele oștirii sale întrun singur morman, făcuse din- tr insele v scară pe care s'a urcat pînă în vîrful mun= telui. — D'Anville şi de Saey au crezut că aceste cu- vinte se pot aplica stîncilor dela, Bisutun,. 
!) Dante, Divina Comedia. I/Inferno. Canto. Y. Pasagiul întreg despre Semiramida zice: vi 52—60,
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Giîndul ni se-repoartă mai bucuros asupra 

acelor puternici despoţi ai Persiei, Șapurii, 

Hormuzii, Khoşruii, Firuzii, lejghiszii şi alţii, 

cari din veehia;lor cetate a Ctesifonului, aproape 

de Bagdadul de acum, supărară mai bine de trei 

sute deani pe împărați romani de seama lui Au- 

velian, lui Teodosie, lui Justinian, lui Eraelie; 

asupra acelor mîndri și luxoşi Sasanizi. cari se 

închinau focului după legea lui Zoroastru, elă- 

deau palate gigantice acoperite cu seulpture şi 

cu poleieli şi înmuiau în fir şi în pietre scumpe. 

hainele de.pe dinșii şi hamiitutile de pe caii lor. 

Vînătoarea, luptă cu fiarele, alergările, cu 

La prima di color, di cui novelle 
Tu vuoi saper, ini disse quegli allotta 
Fu 'imperatrice di molte favelle. 
A vizio Qi lussuria fu si rotta, 
Che libito fellicito in sua legge 
Per. torre il biasmo, în che era condotta. 

ELI € Semiramis, di cui, si legge 

Che sugger dette.a Nino, e fu sua sposa: 

Tenne la terra, che | Soldan corregge. 

„Cea d'intăi din acelea despre care tu vrei să aibi 

cunoştinţă, — îmi zise el atunci, — a fost împărăteasă 

a multor limbi. La viţiul desfrînării a fost aşa dedată 

încît neruşinarea fu :iertată 'supt stăpînirea ei pănă 

"ntr'atâta, încât însăşi aentezat să ia asnpră-şi blestemul 

în care căzuse. Ea este Semiramidă, despre care se citeşte 

"că a dat să sugă lui Ninu, şi apoi i-u fost şi sotie. Ea 

stăpînea ţara pe care o cîrmuieşte acun Sultanul”.
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caii şi încordătura, arcului, erau visele da aur - 
cu care se desfătau ei, atît în fiinţă, cît şi în 
priveliștea, armelor, vaselor, uneltelor, şi po- : 
doabelor cu asemenea scene, pe care meşterii 
şi artiştii lor le reproduceau mereu, în me- 
taluri şi în pietre scumpe 1). Subiectele de: 
vînătoare înfăţisate cu o vioiciune, cu o miş- 
care, cu un foe nespus, pot fi privițe ca una, 
din însușirile caracteristice ale artei Sasanide 
pe care o admirăm azi în efteva, preţioase 
obiecte de lux ce au rămas din acele epoce 
depărtate, prin colecţiunile de curiosităţi ax- 

  

1) Arta persană din timpul Sasanizilor a fost foarte puţin studiată: ea, merită 'îisă o atenţiune specială, avînd pe lîngă, aspectul impozant al produețiuniloa antichităţii aziatice, un caracter de energie şi de miş- care pe care l-a împrumutat; dela operile Elenilor şi Ro- mamilor. Multe muzee şi tezaure eclesiastice din Europa posedă vase, monede şi pietre scumpe gravate, de stil sasanid: dar mai cu seamă, în Muzeul Ermitagiului din Sanet-Petersburg sînt nenumărate plăci şi ornamente de aur, reprezentind lupte de animale şi vînători, care acestea toate s'au găsit prin movilele din Rusia, aziatieă meridională. Vezi în Annali dely Instituto archeologieo vol. XV. 1843. pag. 93 et sq, articolul d-lui A. de Longpevier, intitulat, »Explieation. Wune coupe sassa- nide“. în care descrie un tas de argint al ducelui 'de Luynes (astăzi la cabinetul de medalii din Paris) -re- prezintînd o vînătoare sasanidă și reprodus în „Monu- menti inediti“, vol. III. pl. La.
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tistice ale Furopei, şi pe care o întîlnim în 
seulpturele: de prin diferite ruine ale Persiei, 
iar mai ales pe stîncele dela, Bisutun!). 

Ambele vînători de care avem aci a vorbi 

sunt coprinse în.două cadre pătrate, închi- 
puind ţareuri îngrădite cu taraci, de care 

stau atîrnate zăveze ori -perdele, -spre a în- 
cinge tot ocolul -unde se petrece vînătoarea. 

Proptele şi mănunchi de tufiş, legaţi cu fînghii 
sprijină și întărese. taracii. 

Întmunul din ambele cadre, locul: ales e o 
mlaștină cu stuf şi cu richită, în mijlocul 
cărea a rămas o lumină de apă netedă, cu 

peştișori şi cu păsări plutitoare îtr” însa, Un 

şireae de elefanţi, mînaţi de coirnaeii ce-i în- 

calcă şi-i îmboldesc, gonese din dumbravă 
turme nenumărate de mistreți câri, în fuga 

mare, cu rîturile înținse, cu colții ascuţiţi, cu 

spinarea încovoiată și cu codiţa sumeasă, dau 

năvală priri leasă şi prin moecirlă. În două 
luntrii mari şi adînci stau în picioare, . cite 

un vinător uriaş cu capul încoronat, cu veş- 

 Ker' Porter, Travels în Georgia, Persia, Armenia 
ancient Babylonia, ete. (London 1822);'Vol. II, stamp. 
63—84. — E. Flandin et P. Coste, Perse anciene (Paris) 

Vol I. stâmp. 10—13. 

17981 9
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minte bogat ornate şi căi arcul în mînă; în 
preajmă-le cad pe brinei gliganii și vierii 
săgetaţi. Dar atît în aceste două luntrii prin- 
cipale, cît şi în alte două mai mici ce însoţese 
pe ale regeştilor vînători, şed jos, cîntind din 
niște harpe în formă de dreptare şi cu zece 
coarde fiecare, bande de - femei muziecante; 
într'o.a cincea luntre -sînt eîntăreţi cari suflă 
da 'n-picioarele, în flaute. 'Hoate vasele sînt 
cîrmuite de cite doi vislaşi cari, cu lopeţile, 
spumegă faţa apei. Pe muchia cadrului se 
vede cum mistreţii uciși sînt transportaţi pe ” 
spinarea elefanților, şi apoi cum slujitorii îi 
înjunghie şi îi despintecă. 

A doua vînătoare, cea de cerbi, este cu 
mult mai confuză; figurile pe alocurea par 
a fi neisprăvite. Tot însă se vede pe ici şi pe 
colea o împrejmuire de zăbrele şi de stofe. 
atirnate, formînd o arenă cu două porţi, 
păzite de cîte doi strejari; cerbii intră în 
alergătoare prin poarta, din dreapta şi sînt 
urmăriţi de vinători; un călăreț mai mare 
la trup, în goana calului, trage eu arcul 
într înşii; alţii mulţi mai mici, se ţin şi ei 
gonind, după vînătorul principal. Cerbii se
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potienese şi cad la pămînt cînd ajung la 
fundul ţareului; dar ciutele, ferite de un alt 

călăreț cu trup mare, seapă singure pe cea- 

laltă poartă, avînd la gitul lor un arcan cu 

“cordea -filfiindă. Pe laturile cadrului se vede, 

de o parte cum se adună şi se păzese cu ele- 

fanţi turmele de cerbi; de altă parte cum 
cerbii uciși prin munți păduroşi se încarcă, 

pe spinarea cămilelor. 

Dar mai mare şi mai presus de toţi actorii 

tabelului şi ca privitor liniştit al acestui spee- 

tacol animat, stă călare regele, cu arcul atirnat 

de gît şi adăpostit subt o umbrelă rotundă 

pe care i-o ţine d'asupra eapului un slujitor. 

Împrejurul lui cîntă o numeroasă orhestră, 

așezată de toate părţile, care pe jos, eare pe 

o estradă înălţată cu seară. Acolo sînt și 

harpiste, ea la vînătoarea de mistreți şi cîn- 

tăreţi cu flautul, cari şed turcește cu pieioa- 

rele încrucişate sub dinșii, şi trîmbiţaşi, şi 

toboşari şi muscalagii cu naiul, cu dairaoa, 

cu cimbalele, cu diblele şi cu surlele, poate 
chiar şi cîntăreţi din gură; întrun cuvint, 

avem -aci o bandă numeroasă de lăutari, re- 

prezentată cel puţin prin douăzeei şi cinci
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de personage en instrumente variate, luerind 
toți din mîini şi din plămîai ea să îneînte 
pe răsfățatul Şah, în pomposul şi trufașul 
său repaos. Te las să-ţi închipuieşti ce chef 
şi ce mîndreţe! 

Oare ce zici? nu se “pricepeau bine regii 
Sasanizi a vină mistreţii şi cerbii ? 

A pluti lin pe apă şi din sigurul adăpost 
al luntrii, a săgetă mistreţii, pe cînd auzul 
îţi este răpit de dulcele cîntări ale unei armo- 
nioase pleiade de zîne acuatice, iată o reali- 
tate sasanidă cu mult mai încîntătoare decît 
basmul primejdioaselor Sirene ale lui Omer 
şi decît visul amăgitoarei Loseley de pe ţău- 
murile neguroase ale. Rinului. 

A privi de subt umbră şi la sunetele unui 
concert & grande orchestre, . peripeţiile unei 
goane şi unui. măcel de cerbi, iată încă o 
petrecere sasanidă, care negreşit că nu este 
toemai de despreţuit. 

Nu rămîne îndoială, că. regii Sasanizi au 
fost oameni eu gusturi nobile și delicate, de 
vreme ce le-a. plăcut şi de a, vînă în sunetele 
muzicei. şi de a vedea reprezentate în: seulp- 
tură și cu colori, asemenea petreceri vînătoreşti.
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Rămîne numai să ne batem capul spre a 

află dacă muzieanţii lor şi mai cu seamă dacă 

vestitul cîntăreţ Barbaud, carele răspîndea 

în palatele marelui Khoşru Anurşivan, cel 

„cu sufletul mărinimos. „note mai dulci decît 

privighetoarea“, erau în comparaţiune cu Ha- 

ydn, cu MEhul, cu Weber şi en Rossini, ceea 
ce sculptorii dela Takh-i-Bostan sunt faţă 
cu artiştii moderni cari au înfăţişat pe pînză 
scene de vînătoare, bună-oară cu P. Rubens, 

Fr. Snyders, Filip Wouwerman, Fr. Des- 
portes, J. B. Oudry, ]. E. Ridinger, Horace 

Vernet, Edw. Landsser şi alţii... 

VII 

Dar iată acum, fără veste, un nou orizont 

artistie ee mi se deschide, tot pe tărîmul vînă- 

toriei! Zău! cînd pleacă omul la vînătoare, 
nu știe de unde-i sare epurile! Am zis: pînă 
aci multe, —:ba chiar prea multe, — despre 

litere şi poezie, despre sculptură şi muzică; 

am. zis şi cîteva despre gravură, întru cît 

acestea toate se ating de arta, cinegetică; dar 

nu ştiu cum sa întîm plat de a rămas pictura, 

cu totul înlăturată din .cărarea. mult cotitei
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mele colinde de vînător-hoinar. Cade-se oare 

să o lăsăan eu totul uitării? 

N'ar fi o nedreptate, un afront ce-am face 

de buna noastră voie vînătoriei, cînd am 

nesocoti drepturile ce ea are la născarea a 

încă uneia din cele patru podoabe artistice 

ale geniului omenese? 

Am găsit prilej de a spune cum omul, în- 

veselit „au jalnic la vînătoare, a simţit gustul 

de a cînta, în elegii şi în ditirambe poetice, 

şi în fanfare melodioase, vitejiile şi neajun- 

surile sale, ba chiar şi a-şi aduce aminte cu 

dor sau cu mîndrie de drăguţa de acasă. 

Am pomenit şi de acei sălbatici ai perioadei 

glaciare cari, în lungile lor răgazuri, au nă- 

scocit arta sculpturii, sgîriind pe oase, pe petre 

şi pe coarne, profile de dobitoace antedilu- 

viane. 

ita-vom acum a zice că, — după cit se 

poate bănui, — tot o aplecare de acelaș fel a 

făcut să se nască şi pictura? 

Dar în cazul de faţă, nu din dovezi plastice 

vom putea culege o asemenea știință. Filolo- 

gia ne vine aci în ajutor şi ne arată că în 

limba Elenilor, a naţiunii celei mai artiste
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din antichitate pictura se chiema  Copaziz, 

adică scrierea vpazia, animalelor 7âv (wm. 

Acum, dacă sar scula cineva -şi ar zice că 

aşa. vor fi toate acestea, dar că animal nu vrea 

să zică vînătoare, şi că săpăturile din peşte- 

rile Acuitanei, precum şi denumirea caracte- 

ristică a picturii la Eleni au raport numai 
la, ființele însuflețite în genere, şi nu, în par- 

ticular, la luptele lor, cari provin din instinctul 
vinătoriei, atunei ne-am vedea siliţi să mutăm 
judicata la tribunalul lui Darwin, carele după 

teoriile sale fiziologice, ne va dovedi că lupta 
pentru existenţă, adică Concurența vitală, este 

unul din cele două principii fundamentale ale 

universului şi că orice fiinţă pre lume trăieşte 

şi se desroaltă numai şi numai fiindcă a bi- 

ruit în această luptă, adică a fost vinător şi 

nu zânal. El va adaoge poate, spre a-şi com- 
pleta teoria, că vînătorului noroeit îi rămîne 

Şi dreptul exclusiv de Selecţiune naturală, 

adică de a-şi alege după al său plac, soție 

sau soţi (preeum. se şi simte) şi că, — scurt 
şi coprinzător — viaţa întreagă a universului 

se rezumă în aceste două cuvinte: Vinătoare 
şi Amor! ” 
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Pornind d'aci, cum să nu credem că tot 

ce e bun, mîndru și frumos pre lume sa 

născut din avînturi amoroase şi din porniri 
vînătoreşti. . - 

Tată-ne dar: asiguraţi şi despre originea 
pieturei. . 

Însă spre a nu abuza peste măsură de zi- 
cala, grecească a împăratului August; Xzz53e 

Bpoătws!1) să dăm îndată năvală în pictura 

cu subiecte vînătoreşti. Mi s a urât mie seriind; 

dar ţie citind!!! | 

Cînd vine vorba despre vreuna din fru- 
moasele: arte, şi mai cu seamă despre pictură, 
nor, în lumea, modernă, ne gîndim numai decât . 
la Italia. Acolo pare că şi-a găsit această artă 
şi lumina cu care se împacă mai bine, şi for- 

mele în care se resfaţă mai buturos, şi” tipa- 
rele după care: se mlădie mai cu înlesnire. Nu 

ştiu pentu ce răsunetul 'numelor lui Rafael, 

lui Gorregio; lui Tiţian, lui Paul V erohese 

pare că ajunge la auz cu vibraţiuni mai ră- 

:) Suetonii Vita: Octavii Augusti XXV. EL spune că 
acest Împărat avea obicein a zice că este totdeauna 
mai bine ca omul „să se grăbească încetinel“ —— Festina 
lente !— !
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pezi și vai: sonote decit ale lui Rubens, lui 
Rembrant,.lui Poussin şi ale tuturor pictorilor 
dela Nord. 

Fără, îndoială însă, aceasta este o pedrep- 

tate a minţii noastre şi cei din noi cari iu- 

„bese vînătoarea .şi artele ce au sărbat-o, ar fi 

cei d'intăi cari sar căi și sar vindeca de o 

aşa greşită âplecare, cînd ar cugeta, că în toată | 

acea grămadă de artişti iluştri, eari au aşternut, 

trei secoli dea rîndul, toţi păreţii Italiei cu 

nemuritoarele lor picturi, nu sa găsit măcar 
unul care să se fi dedat a zugrăvi mai cu plă- 
cere scene de vînătoare. 

Spre a găsi în Italia picturi vinătoreşti de 
un merit oarecare, în număr mai considerabil, 

trebue să ne repurtăm în timpii antici, pe 

cînd se vede că artiştii pompeiani şi romani 

aflau mai multă mulţumire de a decora zi- 

durile cu subiecte reprezentind luptele oame- 
nilor cu fiarele şi cursele ce ei le întindeau, 

Printre picturile antice de această natură, 

ce s'au păstrat pînă în timpii moderni, da- 

torim 0 îndoită atenţiune acelora din sala. 
mormîntală ce s'a descoperit la 1674, acum 
toemai două sute de ani, întrun mal de pe 

17984 - 19
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calea Flaminia, la o mică distanţă de Roma 
şi în care se aflau sarcofagele lui Quintus 

Nasonius Ambrosius şi al femeii sale, Na- 
sonia Urbiea, urmaşi, după cum se crede, ai 

nenoroecitului poet Ovidiu Nasone, carele a 

murit exilat pe țărmurile sălbatice ale Mării- 

Negre, fără ca mîna-i, dibace pe coardele lirei 
. latine, să se fi putut deprinde a încorda arcul 

sarmatie, - 

Moris an oblitus patrii, contendere discam 
Sarmaticos areus, et trahar arte loci ?! 

5) Ovilii Pontica IL. v. 59—50: 
„Uitînd obiceiele patriei, învăța-voiu să încordez 
Arcurile sarmatice şi trăi-voiu după chipul locului?” 

Poetul Ovidiu a petrecut anii săi de exil şi a murit în 
cetatea 'Pumi pe Marea Neagră, care fără în doială -era 

la satul  Anadolkioi, aproape de Kiustenge. Vezi A. 

Papadopulo Vretos, La Bulgarie ancienne et moderne. 
(St. Petersbourg, 1856) p. 119—146 şi 186.— Sa făcut 
multă dezbatere în trecut despre situaţiunea cetăţii 
Tomi şi despre mormîntut lui Ovidiu, pe care mai 
mulţi am fi pretins a-l fi descoperit în deosebite locuri 
'ale Ungariei, Podoliei şi Rusiei meridionale. Vezi pentru 
această cestiune, viaţa lui Ovidiu, serisă de J. Mussou 
(Amsterdam, -1708) şi de Cavalerul Rosmini (Milan, 
1821); dizertaţiunile „De Ovidii exsilio et sepulehro“ 
(de Rabner şi de Villenaye în ediţiunea completă și 
anotată a operelor poetului, publicată de N. E. Lemaire. 
(Paris, 1824) vol. VIII; şi A. Derille, Essai sur Lexil 
*Ovide. Paris, 1859). —În Demetrii Cantemiri, „Des 

, +,  
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Un interes indoit se leagă de .picturile din 
mormîntul Nasonilor !), fiindcă, pe deoparte 
ele sînt din eele mai bune printre puţinele 
rămăşiţe ale artei picturale din antichitate şi 
pe de altă parte, fiindcă scenele vînătoreşti 

reprezentate în ele ne pun dinaintea ochilor 

curioase moduri de vînătoare. 
Aceste pieturi ocupau patru compartimente 

pătrate pe tavanul. boltei şi corespundeau fie- 
care cu cîte o grupă de două figuri alego- 
vice, simbolizind cele patru timpuri ale anului. 

Cn. primăvara se îmbina, v înătoarea, de cerbi; 
cii vara cea, de lei; eu toamna, cea de pan- 
tere şi în fine compartimentul i iernei era ocupat 

de o vînătoare de, mistreți 2): 

  

eriptio Moldaviae: (ediţiunea latină, tip. de Societ. 
Academ. Român., Bucureşti, 1872), sînt cîteva fraze şi 
mai multe note dezv oltate ale ilustrului autor asupra. 
locului de exil al lui Ovidiu, pe care unii lau crezut, 
a fi. Akermanul sân Cetatea Albă, alţii Chilia, 'amîn- 
două în Buceagul Basarabiei. (Cap. III, pag. 9.— IV, 
pag. 19—21). 

„5 Pieturile din bolta Nasonilor nu mai există în 
fiinţă; ele au fost însă publicate de Bellori, Le pitture 
del sepolero dg Nasoni, diseenate et incise da Pietro- 
Sante Bartoli e descritte. Roma, 1680, în folio stainp.. 
XNXVI-XXIX. — Vezi şi „Oewvres choisies des pâintres.. 
de Yantiquite. Paris, 1846.“ stamp. 101—104. 

2) Acest al patrulea compartiment sa dărîmat îndată
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Cele două dintii, adică vînătoarea de cerbi 
şi de lei, se petreceau în păduri îngrădite cu 

zăbrele. Un cîne goneşte un cerb şi. o ciută, 
urmăriţi şi de un vînător pe jos, carele opreşte 
de zgarda numită copula, pe un al doilea 

copoiu. Alt vînător cu sulița, pîndeşte 'anima- 
lele la marginea ţareului. 

Vînătorii de lei sînt mai numeroşi; ei au 
toţi paveze mari rotunde, din dosul cărora se 

- ascund, lipiţi unii de alţii. Una din fiare se 
răpede întărîtată asupra acelor mişeători pă- 
reţi de metal; dar cealaltă a isbutit a dobori 
Jos pe un vînător şi-l striveşte sub propriul 
lui seut, pe care ea calcă cu o feroasă 
mândrie. j o. | 

Tot cu paveze şi cu țăpoaie, venabula, sînt 

înarmaţi şi vînătorii de pantere, cari închid 

şi rostogolese pe animal întrun cete de seu- 
turi late şi solide; dar ei şi mai mult se bi- 
zuie, spre a prinde şi a ucide fiara, peo 
cursă în formă de ladă pătrată în fundul 
cărea a pus o oglindă. Pantera, turbată de 

după deschiderea boltei. Desemnul publicat de Bellori 
este dintr'o altă descoperire făcută la 1672 în Roma, 
în grădinele Sertoriane, sub muntele Celius.
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minie, îşi zăreşte deodață chipul resfrint pe 
fața lucioasă a sticlei; ea stă şi se miră, 

. Ea tresare, decit 
soţul ei ei Zefirul mai ai răpede; mâînia, ei pe toate 
strălucitoarele ei pete se resfiră și, gata a în- 
ghiţi în adînea, ei gură pe vînător, ea se opreşte 
dinaintea chipului ei răsfrînt în oglindă“ 1). 

apoi.se asvîrlă repede spredînşul şi iat-o prinsă 
în capeană, unde o ajunge la sigur darda 
vînătorului, care sta pitit d'asupra oglindei. 

În timpii noștri, oglindele slujesc vînăto- 
rilor francezi ca să prindă nevinovate cio- 
cîrlii. Dovadă că în totdeauna şi pretutindeni, 

oglinda eu mineinoasele-i străluciri, ameţeşte 
şi pe vesela păsărică şi pe fiara sălbatică, ŞI 

pe naiva Margareta a lui Faust, 

„Ah! je ris 
De me voir si belle en 3 miroir!2). 

şi pe bătrîna cochetă, care, în ăoru-i plin de 
a 2. 

1) Olaudiani de Raptu Proserpinee, III, v. 262—268: 

„remit illa marite 
" Mobilior Zephyro, totamque .virentibus: iram 

Dispergit maculis, Jjamjamque hausura profundo 
Ore virum, vitrea tardatur imagine formă ; 

2) Aceste versuri franceze sunt din libretul operei
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“pavapon. trăncăneşte verzi şi uscate, bună- 

oară “ca versuri de acestea: 

Plingi, oglindă, plingi cu mine! 
Nu găsim ce mai cătăm! 
Cind mă văz acum în tine, 
Amiîndoiă ne'ntristăm. 

o Tu văzuşi, văzuşi, oglindă, 
Frumuseţea-mi răsărind; 
Şi eu "ncetul eelipsîndă, 
O vezi iarăşi apuind! 

În zadar colori silite, 
Frumuseţi de 'mprumutat; 
im zadar sunt îngrijite 
Nişte flori ce sau useat!t). 

“Dar ce stăm să ne bocim cu baba, în sti- 
  

Faust pus pe muzică de Gounod; în drama originală 

a lui Goethe, oglinda Margaretei este însemnată numai 

ca un joe de scenă; apoi şi vecina Marta deşteaptă 

cochetăria tinerei fate cu, aceste cuvinte: 

„Komm du nur oft zu mir, herâber, 
Und leg'den Schniuck hier heimlich an; 

Spazier” ein Stiindehen lang dem n Spiegelgina voriiber. 
Wir haben unsre Freude dran* — 

» Vine tu mai des pe la mine încoace 
Şi pune aci pe ascuns podoabele pe tine. 
Plimbă- te ca o oră pe dinaintea oglindei, 
Şi să vezi ce mulţumire o savem şi dintr'atita. 

5) „Cocheta bătrină la oglindă“, poezie pe care a 
publicat-o, --nu prea ştiu de ce, — Lord Stanley, în
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huri vrednice de ale ei. „colori silite, frumu- 
seţi de împrumutat“. Dacă e vorba de oglindă 
și de. amăgirile ei, să ascultăm mai bine cum 
ciripeşte muza „plină de nuri şi de dulceaţă“ 
a clucerului Alecu Văcărescu, luceafăr tre- 
cător din secolul din urmă, pe” care s'au gră- 
bit a-l stinge dușmanii gloriei româneşti, chiar 
în zorile vieţei sale şi în primul susur ma- 
tutin al poeziei noastre naţionale. 

Poate că, strofele ce âm să transcriu nu vor 
fi toemai la locul lor aci, în fumul de praf 
de puşcă cu care eu tămîiez deoea mdată cartea 
ia, dar în tot cazul, fragetul archaism al 

acestui „cîntece de lume“ va fi ca o sorbitură 
de apă limpede şi răcoroasă, după hapul de 
trudnică şi băbească: versificaţiune ce te fă- 
cuiu să înghiţi: 

Oglinda cînd ţi-ar arăta . 
ntreagă frumuseţea ta,- | 
Atunci şi tu ca mine, 
Te-ai închina la tine. 

eleganta sa carte: „Fleurs de la Roumanie, recueil de 
possies anciennes et modernes, Hertford (Angleterre), 
1856*—Se vede că filoromânul englez n'a voit să uite, 
printre florile României, nici chiar: „Nişte flori ce s'au 
uscat“, : -
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N'ar fi mijloc să te priveşti 
- Asemenea după cum eşti, 

„Si idolatrie , 
Să nu- ți aduci tu ție! = 

Ochii în ea când ți-i arunci,  „ 
De tot se 'ntunecă, atunci, 
Și de-te şi arată, 

lar nu adevărată. IE 

accea nu. dă crezămînt 
Oglindei, ce cu scăzămînt 

Îţi face înșelăciune 
Și tot minciuni, îţi spune. 

“Ci cită eşti să ştii de „vrei, 
Dă crezămînt ochilor mei, 

Fiindcă nu te 'nşeală, 
Niei face vre-o greşeală ; 

“În ei te cată să te vezi 
__umtoemai pe cît. luminezi 

. Şi dintr'a lor. vedere. 
Vezi cîtă ai putere! 

Crede-i, săracii, eînd îţi spun 
Că numai ţie se supun, 

Şi că tu eşti din fire 
A lor Dumnezeire!!). 

1) Poeziile lui Aldeu Văcărescu, fiul banului Jenă- 
chiţă şi tata lui Iancu Văcărescu, sunt cele mai multe
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Acum dacă lumina oglindei, în. nestator- 

nicia reflectelor.. sale, . ne-a preschimbat pri- 

veliştele vînătoriei în imagine amoroase, noi- 
să profităm fără zăbavă de învățăturile lui 

Darwin şi, din. sfera, Selecţiunii naturale, să 

ne înapoiem iarăși privirile âsupra Concu- 
venței, vitale. Aceasta ne va fi cu atît mai 
lesne, cu cît al patrulea tabel antic, cel care 

reprezintă vînătoarea de mistreţ, ne face să 

intrăm cu totul în focul: acţiunei vînătoreşti, 

“dn medias res. | a . „. 

Un vier uriaș fuge urmărit de un călăreț 

cu două sulițe în mini, de alţi patru vînători 
cu ţăpoaie şi cu săgeți, de cîini; unul liber» 

şi altul oprit de sgardă; în faţa vînatului se 

„prezentă doi Juni, unul cu arcul încordat, 

inedite; abia dacă vre-o citeva sau păstrat în memo- 
ria vechilor . lăutari. Insă fiul poetului le adunase şi, 

"dacă va vrea Dumnezeu, “peste puţin voiu izbuti a le 

publica; Viaţa acestui poet, pierdut, — omorît negreşit 
în exil, — în vreo cetate de peste Dunăre, la virsta, 
de 32 de ani, e un. întreg romanţ, pe care am de gînd: 
să-l povestesc cînd voiu “scoate la lumină poeziile ce . 
au mai rămas dela dînsul, Nu mă tem a zice că piră 
acum nici un poet român n'a avut mai mult foc şi 
mai multă graţie. Aceste calități răsar scînteietoare, 
prin limba învechită și uneori azi chiar ridiculizată 
a versurilor sale. ” -
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călălalt cu sulița, îndreptată spre fiară.  Loţi 

aleargă, toţi strigă, toţi sunt aprinşi de cea, 

mai fioroasă turbare!). De nu sar deosebi, 

“pe sub această mişeare,. sobrietatea, de linii a 

artelor antice și oarecare imperfecțiuni de 

forme care denotă o epocă de scădere, sar” 

putea crede că acest episod a fost schiţat de 

penelul energie al lui Rubens. 

Căci şi acest domn al pictorilor flamanzi 

“a zugrăvit scene de vinătorie, în care fiarele 

sălbatice, mistreți, tigri, lei, ba chiar ipopo- 

tami şi erocodili, intră în luptă cu omul. 

Sînt însă mai -ales scene -fioroase, în care ge- 

-niul semeţ al maiestrului a dat vînătorii un 

  

1) “Poate calităţile acestei pieturi şi poate ehiar mai 

multă mişcare, mai mult foc, se găsesc întrun baso- 

relief antie din Muzeul Capitolin,. la Roma, (sala îm- 

păraţilor), în care se vede un vier uriaș împresurat şi 

atacat. de şease vînători şi de :trei cîni. Un june dela 

- spate, a tras cu arcul întrinsul; alți doi din care 

unul poate fi Meleagru, îşi înfig lăndile lor în şelele 
lui; o femeie eălare — poate chiar Atalanta, — îl iz- 

beşte şi ea eu sulița; în față-i un bărbat mai în 

„vîrstă, — Telamon, se crede, — ridică baltagul ca 

să-l luvească în creştet. Un servitor a căzut sub do- 

'bitoe, oprind de sgardă un copoiu; ceilalţi goi cîni, din 
_care unul molos, saltă ca să-i apuce de rit. Acest fru- 
mos monument poartă numirea mistrețului din Ca- 
lilon. N “a
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caracter cu totul eroice sau tragic, deşteptind 

admiraţiunea atît prin spăimîntătoarea încăie- 
rare a luptătorilor, cît şi prin energia pozelor, 

prin virtoşia museulaturii lor şi prin vioi- 
ciunea. coloritului 1), 

Un tior îţi trece prin vine cînd vezi într'- 
„un tabel al.lui Rubens,. pe un cavaler nu- 
mid sfişiat de creştet şi de umăr, de către 

un leu puternic care i-a sărit în cîrcă şi sa 
stireit pe şoldul armăsarului negru ce se ridică 

îugrozit pe  picitarele-i de dindărăt. Fiara 

aurie muşcă din umărul călăreţului ; un răenet 

groaznice ese din buzele căscate ale acestuia: 

faţa-i e învineţită de spaimă şi «de durere; 

„ochii îi sant holbaţi; din mînă-i scapă lancea. 

Dar aci artistul “a trecut peste hotarele” 
„vînătoreşti ; căci ne-a pus supt ochi o dramă 
de cele care, și dacă aţiţă vitejia eroilor, însă 

îngheaţă îndrăzneala simplilor vinători. Aces- 
  

î) Petre Paul Rubens; cel mai. mare pictor al şeoalei 
: Aamande, născut. în Colonia. la 157. şi mort la 1640, 

a produs, printre sutimi de. tabeluri de tut felul, citeva, 
" subiecte de vînătoare, care se află azi prin galdriile 
dela Miinieh,. Drezda, Marsilia şi în câteva coiecțiuni par- 
tieulare din: Englitera; apoi sînt dela dîasul o mulțime 
de desemne cu “subiecte vînătoreşti. thiar şi în “colee- . 
țiunea Luvrului.. | Ă
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tora le place ca cel puţin printre primejdii, 

să se întrevează izbinda lor. Numai în ase- 

menea caz, se poate aplică cualificaţiunea de 

curat vânătoresc, unui tabel sau oricărui alt 

obiect de artă. Acolo unde fiara rămîne în- 

vingătoare şi vînătorul este sacrificat, se poate 

zice că artistul a eşit din sfera artelor vînă- 

toreşti şi opera lui inspiră un interes de 

“groază care sfiie toată armonia regulelor 

cinegetice; aceia este o notă discordantă în 

muzica vînătoriei, O greşhlă de ortografie în 

gramatica ei. 

În secolul nostru, un pictor francez « cu ta- 

lent de frunte, Horace Vernet, a reinoit în 

pinle pe care a zugrăvit vînătorile de lei 

"de mistreți din Algeria şi din Sabara, 

emoţunile unor scene în care primejdia situa- 

ţiunilor joacă un rol de căpetenie; dar fiind 

însuşi e] vînător, s'a ferit de a comite inco-. 

vecţiuni anti-vînătoreşti ca Rubens, şi tabelu- 

rile lui, aşă vrednice de admirat, au toate 

acel caracter care chezăşueşte întotdeauna 

vînătorilor, o superioritate măgulitoare asupra 

fiarelor vînate :) 

1) Horace Pernet, născut la 1789, mort la 1853.
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Un tabel de vînătoare africană al lui Ho- 
race Vernet e ca o povestire a vestitului ofiţer 
francez Jules Gârard, carele în unsprezece 

ani petrecuţi în Algeria, a împuşcat două- 

zeci şi cinei de lei şi a cîştigat astfel meri- 

tata, poreclă de „ucigătorul. leilor“ 1).. Chiar 

basme d'ar fi cîte povesteşte vînătorul şi cîte 

zugrăvește. artistul, tot pare că te scuturi la 

ideea că omul se joacă aşa lesne cu viaţa sa 

pentru un simplu gust de vînător; dar eînd 

citeşti sau priveşti, mult nu trece şi afli sau 

cel puţin ghiceşti că fiara cea. primejdioasă 
este mai în pericol decît omul, că ea are să 

pice învinsă de al ei prigonitor, şi atunci 

îndată, încrederea, bucuria, ba chiar şi mîn- - 

, 

Dintre numeroasele lui tabeluri de tot felul, alegem pe 
cele de vînătoare: ele a expus în anul 1836, „Vînă- 
toarea în pustiul Sahara din 28 Mai 1833“: la 1839 
„Vînătoarea de lei în Metige“; la 1855, „Y înătoarea 
de mufloni (berbeci sălbatici) de către Maroeani“.; „În- 
toarcerea dela vînătoarea de lei“; „Vînătoarea de Mis- 
treţi în Sahara“. A mai făcut şi numeroase gravuri 

reprezentînd subiecte de vinători “europene. 
5 Jules Gerard; născut în 1817, a descris vînătorile 

sale în două volume foarte interesante : „La Chasse au 
lion“, 1855 şi „Le tueur de Lion“. 1858. D-]. Alfred 
Poissonnier şi Vicomtele Adolf d'Houdetot au' seris 

biografia lui.
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-dria se. deşteaptă, toate de odată în inima-ţi, 
"acum liniștită şi mîngăiată. Atunei zici cu 
“încredințare: „lată un frumos: tabel . vînă- 
“torese“. 

Aceste consideraţiuni pot să-ţi pară a fi idei 
metafizice cam “confuze, — adică cum arm zice, 
"după un termin inventat şi pus la modă de 
“un vesel şi spirituos invalid al vînătoriei, eam 
„filozofie absolută !); — en. însă stăruiese a crede 

1) „Filozofia absolută '* Această minunată, ştiinţă nouă 
o iinose şi o preţuiesc ciţi ai petrecut şi au ris în 
vesela societate a d-lui faneu R....,. nepot al răposa- 
talui Eliade Rădulescu; din feluritele daruri ale un- 

„ehiului, dînsul a moştenit pe acela neaoş-românese 
“de a şti minunat st păcăleaseă cu vorba” pe cei slabi 
de îngeri. Dintre nenuniăratele anecdote glumeţe ale 
nepotului său, Eliad, întrun articol din „Biblioteca 
portativă“ (vol. II, Bucureşti, 1860, paz, 253 şi urm.), 
ne povestește cum el a dat pe bete, într'o zi, pe unul 
din acei lîngăi nătîngi şi morocănoşi de Ardeleni, cari 
tree uneori dincoaci de munţi în cnalitatea de profe- 
sori, proaspeţi scăpaţi din cite un păcătos de gimnaziu 
unguresc, lăudîndu-se că „li a fost 'suecesu pe depleanu 
a absolvere prelecticnile la, filozofia, necum şi cursurile 
teolozal; ergo se recomîndăluiese că-s batăr teologi şi 
filozofi absoluţi“, numai buni, ea 'să tîmpească cu neş- 
tiința lor fumurată pe -bieţii copilăşi de pe aci. Căntă- 
rind numai dintr'o clipă arama filozofului său, păcăli- 
torul nostru, viţă de tirgoviştean bun de gură, îl luă 
la refec și, lăudindu-se că şi dînsui a studiat adine fi- 
lozofia, mai âles în limba engleză, începi ca probă de 
stiinta și de sistema, sa filozolică, să-i toarne, eu o lim-
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că, şi dacă nu ştin eu bine să lămurese aceste 

idei, s'ar putea totuşi stabili în principiu că, pre- 

cum arta vînătoriei consistă, numai din reguli i Sem amine 

care fac pe vînător să învingă pe. vînat, ȘI nu 

vice- versa, tot așa şi operile | litaxarii sau plastice. 
nu se pot cualifica cu titlul de cinegetice, decât 

atunei numai. cînd-ele. prevăd neînduioasa 

vietorie a vînătorului, chiar - și dacă uneori 
ele a ar atrage un oarecare interes de nulă 

huție modulată pe intonări de cele mai convingătoare- 
o vijelie de definiţiuni şi de formule cam de ielul ur-" 
mătoarei : — „Pentru mine, domnule filozof, simțirea 
este un fuid individual, care redus la cea mai simplă 
expresie, printr'o impulsie comunicativă, şi făcînd prin 
hipotenuză, o tangentă prin fibrele „simțitive, străbate 
prin toate liniile “paralele ce se -unese din natura lor 
întrun punt, şi prin simţibilitate produe toate senza- 
țiunile, toate simţimintele sentimentalismului celor cinci 
simţiri ce simțualmente funcţionă prin cele! cinei. simțuri 
şi cad toate în sinteza perpendieularei spre a se mani- 
testa spiritului uman printr” o fosforescență supranatu- 
rală a intelectului simţitor“ 
După un val- -vîrte) de felul acesta, pietul ungurean, 

zăpăcit şi uluit. rămase însă. bine încredinţat „cum că 
onoratul şi- măritul domnulaneu este aprieat a fire cu 
mult mai profund și mai absolut filozof decît dinsul, 
de bună samă că încă ştiuse mintenaţ a subşternere şi 
a respicare certe materie filozofice tare încălcite, întru 
a cărora esenție perceperea intelighenței sale nece-cum 

nt potuse bene a resbatere“, — Zudicaţi acum d-voastre, 
onorati cititori, eare din doui era mai tare în „filozofie 
ahsolută“,
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sau de admiraţiune asupra vînatului - perse- 
cutat. NE - ” 

"Admifind o asemenea definițiune pentru 

toate ramurile de bele-arte care se ocupă cu 
ilustrarea vînătoriei, putem aenm să trecem în 
revizuire pe toţi acei pictori din diferite scoli, 
cari 3 .numese mai special pictori de ai- 
nătoare. i | 

Dacă Italia şi cu dînsa Spania, rămîn mute 
la, fanfarele de chiemare ale vînătorilor 1), apoi 

i 

1) Zicînd acestea nu voim a înțelege, că niciodată, 
„nici un pictor italian sau spaniol n'a reprezentat; în 
vreun tabel al său, scene de vînătoare. O asemenea 
aserțiune ar fi foarte leshe de răsturnat, Zicem numai 
că nici Italia, nici Spania mau avut vre un pictor ilus- 
tru care să se fi dat întrun mod eu totul special”la 
pictura vînătorilor. - 

Nu se Boate numi „pictor. de vînători“ -boloniezul 
Domenico Zimpieri, ce i zic şi Dominichino, (1581-1641), 
fiindcă într'o zi a avut graţioasa, inspirațiune care 4 
produs frumosul tabel, de un aspect cu totul untie ce 
se numeşte „Vînătoarea Dianei“ şi care se vede în 
galeria Borghese din, Roma. La marginea unui crâng 
şi pe malul unei ape, în care se scaldă şi se joacă 
două fragede zîne, şeapte nimfe pădureţe se întree cu 
săgețile care de care să nimerească mai bime pe o po- 
xumbiţă, pusă drept ţel pe virful unei prăjini. Diana 
stă în fund, la mijlocul pinzei, şi le arată prețurile 
luptei, care sînt un are de aur şi o faretră de purpură. 
Din dosu-i, alte nimfe privesc eurioase; una pe malui 
apei, se desealţă ; alta opreşte în loc ogarii. În depărtare 

. 
4
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şcoalele flamandă, olandeză, franceză, germană 
şi engleză răspund toate la apel şi fiecare din: 

ele se prezentă. cu unul sau mai mulţi artişti. 

însemnați, av înd această specialitate. În Flandra 

găsim pe Francis Snyders, amicul şi conlueră- 
torul lui Rubens; în Olanda pe Filip, Won- 
werman, pictorul de eai şi mai ales al calului 

bălan; în Franţa, pe Frangois Desportes şi pe 

J. B. Oudry, cari au fost pietorii oficiali ai 

se văd mai multe figuri luptindu-se, sunînd din bucium, 
alergînd şi purtînd, atîrnată de biîrnă, o căprioară ucisă. 
La o parte se. zărese capetele a doi păstori, pitiţi în 
tufiş ca să asiste nevăzuti la jocul zeiţelor. Opera 
Dominichinului e plină de grație, de frăgezime, de 
mişeare. 

"Nu se poate iar nume „pictor de vînătoare“ nici spa- 
niolul Don Diego. Velasguee (1599—1660) „pintor de 
camera“, mareșal şi amic al regelui Hilip IV, fiindcă 
în peisagiul numit „O vedere la Prado“, din Museo de 
Rey dela Madrid, a zugrăvit cu penelul său energie şi 
realist o încăierătură înfariată de oameni, de cai şi de 
câni, vînînd mistrețul; mui fiind.ă întrun tabel din 
galeria naţională din Londra, unde figurează regele că- 
dare cu toată curtea sa, a schiţat asemeni o vinătoare 
de vieri; niei fiindcă în mai multe alte portrete ale lui 
Filip IV sau ale infantului Don Carlos Baltazar, i-a 
prezentat în costum de vînătoare, cu ârme în mînă şi 

cu cîni în preajina lor. 
Acestea sînt flori gingase, răsărite iei şi colea, pe 

cîmpul năpustit în Spânia și în Italia al artelor vînă- 
toreşti; dar'cu o fioare nu se face primăvara, nici ey 

ur tabel sau două, o şeoală de pictură.
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vinătorilor dare de regii Ludovic al XIV-lea 
și al XV-lea; în Germania, pe J. Elias Ri- 
dinger, portretarul vînaţului înjunghiat de 

„prinţişorii şi de grofii nemţeşti din secolul din 
urmă; în Englitera, trăieşte încă Sir Edwin 
Henry L.andseer, carele a înfipt cu penelul pe 
pînză, cele mai frumoase și mai, originale 
tipuri de cîni englezeşti şi a poetizat moartea 
tragică a cerbilor măreţi. din poienile înnorate 
şi din hbălăriile fantastice ale Scoției. 

VIII. 

În- acest șir de artişti, care se destinde peste 
un spaţiu de trei sute de ani, avem ca şi o istorie 
întreagă a -picturii vînătoreşti, a, deosebitelor 
faze prin care ea a trecut; se pare | că desti- 
nele au voit ca, în timpii moderni, această 
ramură a arței, bogată şi variată în identi- 
tatea ei caracteristică, să. încolţească ? pe rînd 
ŞI să poarte rod treptat în fiecare din ţările 
culte ale nordului Europei,. fără, ca. întinsa 
să se ivească vreun interval de amorţire. Ca 
ramura aurită a zeiţei de sub pămînt, abia 
un penel consacrat Dianei incepea a şovăi în
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mîna artistului îmbătrinit, şi altul văsărea 

subt o climă vecină, ca să întrețină tot vie, 

-admiraţiunea pentru estetica, vinătorească,;, 

“Primo avulso non deficit alter 
Aureus, et simili frondeseit virga, metallo!). 

După ce, în timp de mai mulţi secoli, vi- 

nătoria n'a avut alţi interpreți plastiei decît 
pe migăloşii miniaturişti, cari înluminau cu 

poleiele şi cu văpsele cleioase, mulţimea, de 

manuseripte, după cari castelanii secolului de 
mijloc învățau, prin citire şi prin exemple 

zugrăvite, regulele înșemnate în cărți vestite - 

pe acele vremuri, precum „De arte venandi 

cum avibus€, serisă de împăratul Germaniei 
Frederic al II-lea,: „Le livre du roy Modus 

et de la royne Racio“, „EL libro de la Mon- 
teria que mando escriver el vei Don Alonso 

de Castilla: y Leon“, „Les deduita de la chasse 
des bestes sauvaiges“ de Gaston Phoebus, pe 
care nu l-ai trecut nici tu cu. vederea, și încă 

  

1) Virgilii neid. VL v. 143—144: 

, „Rupînd una, nu lipsea alta 
tot de aur, şi ramura înfrunzea de ac elaş metal!“
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altele!), care au constituit mult timp toată 
literatura şi toată artă, vînătorilor, apoi toemai 
în secolul al XIV-lea, artiști adevăraţi înce- 
pură a se inspira din subiecte vînătoreşti. 

Am spus în ce mod, mistic “sau dramatic, 
Albert Diirer şi P. Rubens au conceput ase- 
menea subiecte. Fi au fost fără îndoială băr- 

!) Cartea, împăratului Frederic al II-lea, fiul lui Fre- 
derie Barbăroşie (1191—1250), a fost mai: întfiu tipă- 
rită la 1596 de Velser” (Augusta Vindelicorum, adiză 
Augsburg). I vol. în 80, şi mai completă de Jos. Gott. 
Sehneider, la Lipsea, 1788 —89, 2 vol. în 4.—,„Le livre 
du roy Modus (et de la royne Raeio)“, tipărit mai în- 
tîiu în Chambery, la 1486, în tol. got., a fost reprodus, 
cu o prefață de D-l Elztar Blaze. Paris 1839 în 80, cu 

"50 stampe. Am menţionat mai sus opera lui „Gaston 
Phoebus“, comite de Foix. Cartea spaniolă „Libro de la 
Monteria“, serisă dupe ordinele regelui Alfons al XI-lea, 
învingătorul Maurilor la batălia del Salado, a fost tipărit 
de Gonz. Argote de Molina, la, Sevilia, 1582, în fol. — 
Voiu mai adaoge la această listă de bibliografie arheo- 
logică a vînătoriei încă două, cărţi curioase: una, fiindcă 
este opera unui rege al Franciei şi vînător vestit, „La 

„ ebasse royale par Charles IX, roi de France“, Paris. 
1625, în 80, cu stampe; şi alta, fiindcă ne deserie vi- 
nătorile cu şoimii, nu numai în occident, dar şi la 
Grecii bizantini şi la Turci: „Falknerklee, bestehend in 
drey ungedruekten Werken iiber die Falknerei: nămlich: 
I. Das Fatkenbuch (tiirkiseh), —2, “lepzrosoyiov, das 
ist die Habisehtslehre. — 3. Kajisers Maximilians Hand- 
schrift tîber die Falknerey . . . aus dem tiirkischen und 
griechischen verdeutscht und herausgegeben von Ham- 
mer-Purgstall“. Wien. 1840, în 80, cu stampe.
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baţi de geniu, dar nu se pot numi curat pic- 
tori de vintoare. Altora, mai puţini geniali, 

dar nu mai fără talent, Li se cuvine un titlu 
“așa special. 

Sunt aceia chiar despre cari am zis adi- 

neauri că, în răstimpul de trei secoli, din al 
XIV-lea şi pănă acum, şi-au trecut din mînă, 

în mînă fitilul învăpăiat al operilor de artă 
cinegetică, 

Et, quasi cursores, vitai lampada tradunt!) 

În fruntea lor, timpul a pus pe flamandul 

Francis Snyders?) cel care a lucrat alături 
ca marele Rubens și a împărţit cu diînsul - 

meritul multor picturi în cari Rubens făcea 
figurile omenești, iar Snyders animalele, fără 

ca acestea să dea de rușine produetele ieşite. 

) Lufretii, De rerum. natura, II. v. 79: „Şi ca aleroă- 
torii, îşi tree facla vieței“. Această vestită şi frumoasă - 
imagine o prezentase mai nainte Platon, Leg. VI: „xay- 
ep hapnăda mdv Brov napmdtăovras Zoe 26 ho“. 

2) Francis Snyders (1579- 1649) a fost pietor al re- 
gelui Spaniei Filip III şi al „arhiducelui Albert din 
Vările-de-jos. El a făcut tabeluri de vînătoare, animale 
şi nature moarte; cele mai principale sînt în galeriile 

" Belvedere din Viena, Luvru din Paris, Ermitagiu din 
St. Petersburg, din Bruxela, Anvers, Amsterdam, Haga, 
Munich, Dresda şi, Florența. Vînătorile lui de mistreți 
sînt cele niai faimoase.
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din mîna faimosului maestru. Viaţa care ferbe 
în oamenii lui Rubens mișcă cn aceeaşi vi- 
goare şi pe fiarele lui Snyders. Ochii lor seîn- 
teiază, nările lor răsuflă, fălcile lor spumegă, 
botul lor căscat esjilav de sînge și, cînd ar- 
tistul ne arată cîni. întărîtați dînd năvală 
asupra unui mistreţ, rupîndu-i şalele, muş- 
cîndu-l de urechi, lăsînd pe unii dintr înșii 
spinteeaţi la pămînt, pare că se şi aude ră- 
sunetul lătrăturii lor, chiălălăitul lor de bu- 
curie sau de durere, grohăitul fiarei şi sunetul 
cornului de vînătoare. Mai bine decît aşa nu 
se poate reproduce cn pinsula, im presiunea 
e resimte cîmpeanul care, trecînd prin pă- 
dure, vede deodată strecurîndu-se pe lângă 
dinsul un dobitoe mare şi negru, cu haita 
lui de dulăi, urlînd în urmă-i cu turbare, 

Aci se poate mai cu seamă priespe deose- 
birea ce există între Snyders, pictor din şcoala 
flamandă, și artiştii din şeoala olandeză, cari 
au tratat asemenea subiecte. Filip Wouwer- 
man!) spre exemplu, în loe de a ne duce 

  

1) Filip Wouiermau, născut în Harlem (1620-1668), a făcut un număr considerabil. de -tabeluri de dimen- siuni în genere mici, în cari figurează pretutindeni
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chiar pe scena dramelor vînătoreşti, ne pre- 
umblă” numai în. preajma lor arătîndu-ne, 

„cînd pregătirile de vinătoare în curtea caste- 

lului senioral, cînd popasul _în rariştea, pă- 

durii, cînd vesela întoarcere a vinătorilor iz- 

binditori. El foarte rar ne face să fim față 
chiar la întîmplările luptei; acelea pentru 

noi rămîn afundate în zarea aburoasă a pei- 

şagiului. Din contra, Snvders ne mînă mereu 

pe cimpul de bătaie,.în mijlocul vînătoarii, in 
sînul codrilor. Cerbul şi cînii sînt actorii de 

căpetenie ai tabelului său; minutul ce-i place 
mai mult a alege este acela cînd animalul, 

zădărit de haita primenită, îşi ia inima în 

dinţi şi se apără eu desperare sau sare dWa- 

supra cînilor sîngeraţi, pe cari i-a spintecat 

cu coarnele sale. Acela e şi momentul cel 

mai dramatie, cel mâi interesant al vînătoarii; 

neștiind încă bine cum are să se aleagă urma, 

privitoriul i îşi închipuieşte că dobitocul, sprinten, 

uşor, pe. care-l împodobese chiar armele sale, . 

cai, şi neapărat un cal alb. Mai toate galeriile” publice 
ale Europei şi mulți particulari posedă, tabeluri de ale 
lui, care se vind acum, — cînd se găsesc, — pe pret de 
10 pănă la. 40 mii franci unul. Tabelur le falşatribuite 

lui Wouwerman sînt. încă şi mai numeroase.
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va izbuti poate să scape şi de dinţii aprigi ai 
dulăilor şi de junghierul vînătorului care se 

“apropie,” - d 

Wouwerman a fost cel dintii pietor care 

a ştiut să scoată ia iveală graţia călăriei și 

carele, reprezentînd mai adesea scene cu no- 

bili dela, ţară, eu “cavaleri galanţi, cu vînă- 

tori, a făcut ca în pînzele sale calul să fie 

în totdeauna, figura de căpetenie ; în mulţimea 

cea mare de-produeţiuni ale lui, nu se gă- 

- seşte O singură, pictură în care să nu se ză- 

rească măcar un şold! de cal, iar mai cu deo- 

sebire un cal bălan. Aşa de. mult i-a plăcut 

a da; cailor rolul principal, încît chiar şi în 

vinătorile sale, pietorul 'măiestru, temîn- 

du-se a răschira interesul, mai niciodată nu 

sa, ispitit a înfățișa cerbul în luptă sa dis- 

perată cu cinii, precum au făcut Snyders, 

Oudry şi chiar marele Rubens; el a. înţeles 
că atunci cînd cerbul în fuga sa minunată, 
se avintă ca, în sbor, deasupra rovinilor, sau 

iese din erîng şi se iveşte un minut prin cîm- 
pie, cu capul uşor plecat pe umeri, cu tru- 

_pul şuiu şi elegant, cu părul plăvit, încîntă- 

tor de graţie şi de iuţeală,a înţeles că ar fi
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peste putinţă ca atunci toţi ochii să nu se 
ţintească asupră-i şi ca el să nu soarbă la 

sine tot interesul priveliştei. De aceea Wou-. 
werman mai adesea lasă a se bănui vînă- 

toarea, sau o schiţează în depărtare,. chemînd 

vederea spectatorilor asupra pregătirilor şi 
urmărilor acestei plăceri; el îi pofteşte. să 
asiste la Plecare, la Băutură, la Popas, sau 

la acea. veselă gustare ce se chamă /ntoar- 

cerea dela vînat. Vînătorii, aci înghit un pa- 

har mai înainte de a se porni, aci se odih- 

nese pe iarbă, verde, cu caii lîngă dînşii,. aci 

iar sosese voieşi, sunînd fanfarele lor de iz- 

bîndă. Dainele, grațios plecate pe șelele, lor 

de catifea neagră, se uită cum şoimii se ră- 

ped în aer pe păsărelele spăimîntate; una 

din ele s'a depărtat în taină spre pădure şi 

după dînsa aleargă, în fuga calului său alb, 

un galant cavaler, ducîndu-i vălul pe care ea 
l-a uitat atîrnat de eraca unui copaciu; tocmai 

în fund,”pe: marginea pădurii, se zăresc, prin 

ceața umedei Olande, cînii urmărind un cerb 

abia profilat. 

Pictorul din Harlen, ca odinioară france- 

zul Jean Goujon, sculptorul Dianei de Poi-.
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 tiers, a privit vînătoarea, nu ca Snyders, pa- 

sionatul iubitor al sălbaticei naturi, ci oglin- 

dită prin razele mai line ale unui prism de 

elegantă, curtenie. - - 

Tot astfel învăţăturile mîndrului amie al - 

lui Rubens, trecînd peste o generaţiune în 

mintea, unui alt pictor de vînăfoare, france- 

zului Francois Desportes!), au luat şi aci un 
caracter mai puţin sălbatec, mai poţolit. Por- 
nirile impetuoase ale lui Snyders se preschim- 
bară în mișcare, sub penelul lui Desportes: 
furia ce întipări acela în chipurile de ani- 
male se prefăci, la acesta, într'o vioiciune 
tot aşa de veridică, dar mai puţin întărîtată, 
Ce era 'foe și zor pe pînzele maiestrului fia- 
mand, deveni graţie naturală şi vioaie pe ale 
discipolului francez. Snyders zugrăvise, ală- 
turi cu amicul său Rubens, vînători: la cari 

1) Franţois Desportes (1661—1742) pietor francez, 
scolar al flămandului Nicasius, carele învățase pictura 
dela Snyders. Tabelurile lui de: vînătoare, portrete şi 
animale, sînt destul de numeroase (23) în galeria Lm- 
vrului; apoi se mai găsese și în: muzeele dela Lyon. 
Grenoble, Rouen, Valenciennes, ' Nancy. Vezi Olâment 
de Ris, „Les mustes de Province“ — Mai multe caste- 
luri regale au fost. decorate, în parte, de Desportes: 
Fontainebleau, Versailles, 'Frianon, ete.
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'se cerea 0 inimă de viteaz. Desportes repre-. 

prezentă petrecerile vinătoreşti ale curţii şi 

ale domnilor ce o înconjurau. Cu toate acestea, 

în tabelurile lui, caracterul vînătorese este cu 
mult mai bine marcat decit în ale lui Wou- 

"erman; el nu: se sfieşte a umple-un cadru - 

intreg cu chipul sbirlit al unui lup, apărîn- 
du-se erîncen în contra unei întrege droaie de 
cîni. care îl înhaţă de git, de urechi, de coamă, 

de pulpe, de pre unde-l pât apucă. Botu-i 
vinjit le arată colţi ameninţători şi limba, de 

goană multă, îi ese uscată din gitlej. 

„ Negreşit, amice, că pe eînd'-te afiai scolar 
în Paris, vei. fi rătăcit uneori duminica, — 

cînd ploua afară sau mai ales cînd vîntul 

fluiera, în pungă — prin lungile săli ale Lu- 

vrului, căptuşite cu tabeluri din scoala fran- 

ceză. Nu se poate atunci ca tu, avînd fără, 
îndoială de copil instinctul vînătoriei, să nu 

te fi oprit cîteodată, dinaintea vreunei pînze 

pe care se văd frumoşi eîni de vînătoare, 

prepelicari, eopoi şi alte soiuri, stând cu în- 

grijare prin bălării, un stol de potirniechi sau 
sculînd răpede o pertche de fazani cu penele 

aurii. Acela -a fost un Desportes, dacă nu
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cumva va fi fost o operă a lui Oudry, căci 
amîndoi aceşti pictori şi-au înpărţit, în lunga 

lor. viaţă, favoarele curţii Franciei, zugrăvind 
toate vînătorile regale şi portretînd pe rînd toţi 
cînii cei mai aleşi din haitele dela St.-Germain, 
dela, Fontainebleau, dela Rambonillet şi dela 

Compitgne. Se zice că Ludovic al XV-lea, ba 
şi strămoşul său marele Ludovic al XIV-lea, 

se veseleau foarte cînd li se aduceau acele por- 
trete şi le plăcea să recunoască. şi să-şi aducă 
aminte numele fiecăruia din cînii lor de vînă- 

toare:— „Acestea sînt Bonne, Nonne şi Ponne !“ 

—va fi zis cu gravitate Ludovie cel mare. vă- 

zînd cele trei căţele negre şi albe, zugrăvite 

de Desportes. — „Aceştia sînt Mitte şi Turlu !“. 
— va fi strigat vîzînd Ludovic mult-iubitul, 

recunoseînd copoii săi, portretâţi de Oudry. 

J. B. Oudry!), care luă hotărîrea dea, 
deveni pietor de vinătoare, din momentul cînd 

într'0 zi profesorul lui . îi zise, văzînd cum 

schiţase un cîne: — „Tu n'ai să fii altceva 

1) Jean Baptiste Dudry (1686-1155), scolar al lui 
Largilligres, a gravat însuşi multe desemne. Tabelurile 
lui sînt la imvru precum şi în. muzeele din Dijon, 
'Poilouse, Montpelliex, Nantes, Rouen, Caen. etc. Vezi 
Clem. de Ris, Les muses de Province.
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decît un zugrav de ceîni!“ — Oudry, care a 
ilustrat cu așa mult spirit şi talent fabulele 

lui Latontaine, Oudry fu contimporanul sau 

oarecum urmaşul lui Desportes. Nu este tocmai 

lesne a deosebi unul de altul, pe aceşti doi 

artişti; modul de a vîna şi întîmplările vi- 
nătoarii, fiind pe timpul lor, mai tot mereu 

aceleaşi, subiectele lor de tabeluri se repeţese 
neîncetat; apoi amindoi fusese mai la aceeași 

şeoală, adică, învățase dela elevi ai maiestrilor 
Aămînzi. Cu toate acestea, observîndu-i bine, 

se văd şi deosebiri în spiritul lor. Desportes 

are un talent lesnicios şi îmbielşugat; el vede, 
pricepe şi imită natura mai mult cu o graţie 
naivă decît cu ştiinţă şi precugetare. Din 
contra, Oudry este eu mult mai priceput, mai 

dibaciu în meșteșugurile artei; el ştie să îm- 
parţă mai bine lumina, să “întoemească mai 

frumos o grupă; el este într'un' cuvînt mai 

academie; dar prin aceasta chiar, inspiraţiu- 
nile-i sînt mai puţin-vioaie şi coloritu-i mai 

ofilit decît ale lui Desportes. Pentru dînsul 

natuza e dominată de artă; tigrul, sub pinisula, 

lui, se îmblînzeşte, pantera se înmoaie, leul se 

domesniceste; dar cerbul îsi păstrează toagă a



174 AL Odobescu 

lui eleganţă, căprioara toată gingăşia ei și în ge- 
nere, e] ştie să aleagă minunat privelişti plăcute 
pentru a grupa într'însele scene de vinătoare. 

Amîndoi acești pictori au trăit foarte bă- 
trini şi se poate zice că ei au fost analiştii 
plastici ai vînătorilor din secolul de mărire 
al regalității franceze. Pe atunci plăcerile ei- 

„megetice ale: regilor costau Statului milioane pe 
fiecare an; slujitorii vînătoriei, mari şi mici, 
formau o întreagă armată; cînii erau crescuți 
şi hrăniţi cu miile; pădurile erau păzite cu 
îngrijire ca să fie. mereu pline de cerbi, de 
căprioare, de lupi şi de mistreți. "Poate acestea, 
se făceau cu lux, eu pompă, cu o solemnă 
maiestate. Așa, se cădea marelui Rege! 

Înțeleptul Lafontaine, pentru care Oudry a 
lucrat minunate gravuri, povestind despre bro= 
tocelul care . 

atit sa umfat 

îneît a crăpat, | 

a zis, sfivşind această jalnică dar nefolositoare 
istorie: 
Le monde este plein de gens qui ne sont pas 

plus sages. 
“Tout bourgeois veut bâtir conrme les grands 

. . - seigneurs;
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Tout petit prince a, des ambassadeuss; 
"Tout marquis reut: avoir des pages!). 

Potrivit cu această slăbiciune a omenirii, 

_ prinţişorii şi margrafii nemţeşti, - cei despre 
cari fără îndoială fabulistul zice că se umflau' 

cât puteau ca 'să aibă ambasadori și pasi, 
voiră să ţină şi ei haite luxoase de vînătoare 

ba şi un pictor ea să-i ilustreze, ca Desportes” 

şi Oudry pe regii dela Versalia. 
- Acesta, se întimplâ să. fie un om plin de 

talent în naivitatea lui, precum se găsesc 
adesea oameni printre nemți. lohan Elias 

Ridinger?), născut la Ulm, printre Şvabi, 
  

1) Lafontaine: „La grenonille qui se veut faire aussi 
orosse que le boeuf“: : 

„Lumea este plină de oameni cari sînt tot aşa de nebuni. 
Fieşte negustoraș vrea să clădească ca boierii cei mari ; 

Pieşte prinţişor are ambasadori, 
Fieşte marchiz vrea să aibă pagi“. 

D-l 6. Sion a localizat această fabulă în 101 fa- 

bule“, Bucureşti, 1869, pag: 108, „Broseoiul şi boul“, 

5. Johan -Plias Ridinger, (1695 —1767). Pe lîngă 
tahelurile lui cu ulein cari sînt în genere mici, el: a 
făcut multe desemne; apoi a mai publicat în Augsburg 

şi o mare câtime de albumuri şi de foi gravate, printre 

cari vom însemna ca, mai remarcabile, pe cele urmă- 

toare; (Cine n'a văzut, fără ca să ştie poate, d'ale lui 

Ridinger?) „Parfaite et exacte representatiun des diver-
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ducră neobosit, mai mult 'de o jumătate de 

secol, cînd cu. pinsula pictorului, cînd eu 
plumbul desemnatorului, cînd cu dăltiţa gra- 

vorului, ca să reprezente cerbii vînaţi de 

“nobilii” lui patroni şi animalele sălbatice „de 

„prin menagerii, şi ilustrațiuni la fabuie co- 

“pilărești compuse de dînsul, şi figuri de călărie 
şi de vînătoare cu cînii și cu şoiinii. Călă- 

torind' din loe în loc, el făcea pretutindeni 
"chipul animalelor ce întilnea, însemnînd cu 

+ serupulozitate proveninţa lor; astfel nu' uitâ, 

chiar a serie pe protretul unei babiţe gușate: 
„Am- împuşeat această pasăre pe Dunăre, 

între Peterwardin şi Belgrad“. P'aci paeci hi- 

„ dinger era să vie şi pină la noi!- 
Dar la „nimic el nu. fu mai meştei decit la 

reprezentarea vinătorilor de cerbi, pe care le-a 
înfăţişat eu o artă admirabilă în toate peripe-. 

tissements des grands seigneurs“. 36 stamp. 1729. — 
„Reprâsentation des plus remarquables certs et. autres 
animaux destinâs a âtre chassbs par les grands seis- 
neurs“. 100 stamp. 1768. „Abbildung der jagtbahren 
Thiere“, 90 stamp. 1140. — „Entwurf einiger Thiere“, 
90 stam. 1740. — Fables morales: tirces du royaume 
des animaux“, 16 stamp. 1744. — Wart de 'monter ă 
cheval“, 22 stamp. 1722. — „Chasseurs au tir et au 
vol.“. 11 stamp. — Cele mai bune tablouri ale lui -Ri- 

- dinger sînt la Londră. St. Petersburg, Lipsca şi Augsburg.
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"ţiile lor. variate. A. trebuit “ca în “secolul 
„nostru să apară pietorul englez Landseer!), 
eu măreţele - sale figuri de cenbi, -dominînd 
printr'o nespusă putere dramatică peisagele 
neguroase ale munţilor Scoției, pentru ea 
tabelurile şi, gravurele în care Ridinger a 
seris epopea; cerbului, să, aibă rivali vrednici 
de dînsele.  . o. 

Dar Ridinger subt a cărui mînă de meşter 
natura sălbatică a fiarelor s'a destăinuit întrun 
chip aşa de măreț, a fost totdeodată şi artistul 
carele, cu o deplină. naivitate, a făcut cum 
ami zice, şi catragrafia de răposare a vinatu- 
rilor senioriale din continentul Europei; numai 
în stampele şi în albumurile lui, se: mai văd încă 
astăzi tipurile şi costumele acelor slujitori, 
pușcași, hăitari, bătăiași, şoimari, eari com- 
puneau personalul vînătorilor din secolul trecut. 
Cînd -răsfoieşte cineva acele pagine, pe cari 
stau figuraţi numai oameni în livrele galonate 

Și | cu peruci pudrate, trubaei găitănaţi cu 

2 Sir Bducia Zandseer e.născut în Londra 14, 1803. 
Pictor însemnat şi, favorit; al Engliterei, el a fost numit 
asociat al Academiei la 1830 şi nobilit la 1850. Ta- 
belurile lui de vînătuare şi de cîni, precum şi portre- 
tele, i-au creat o reputaţiune meritată în toată lumea. 

17984 : i . „42
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cornul de vinătoare îneolăcit supt umere și . 

păsărari înzorzonaţi cu şoimul pe mînă, pare | 

că şi aude fanfarele cîntate pe ton pițigăiat 

de corul vînătorilor din oratoriul bătrinului 

Haydn. 

În tim pul de 'acum, cu tot talentul artis- 

tului ce le-a gravat, acele imagine, a căror! 

"vreme. a trecut, me adue aminte pe faimosul 

marchiz âl lui Bâranger carele, în secolul 

nostru egalitar, visează scutiri şi dreptul ce 

au fost de mult spulberate de suflarea, lim pe- 

zitoarea timpului: 

“Vivons done en repos 
Mais Von m'ose parle» d'impots! 

A VEtat pour son bien 
Un gentilhomme ne doit rien! 

Vous, pages et. varlets, 
Guerre aux vilains bt rossez-les, - 

Et toi, peuple animal, 
Porte encore le bât fâodal. 

'Seuls nous chasserons 
E tous vos tendrons 
Subiront lhonneur 
Du droit du seigneur.
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Chapeau bas! Chapeau bas! 
Gloire au marquis de Carabas!!) 

"Dacă în aceste pagini învălmăşate, am făcut 
o parte aşă de însemnată, bătrînului Ridinger, 

“pe care în cele mai multe cataloage de muzee, 
şi pinacotece îl trec în tăcere, cauza a fost 
că am găsit în capul biografiei lui, scrisă de 
neobositul. istorie al pictorilor din toate seoa- 
lele,-de Chuwles, Blanc?) cîteva, cuvinte cari,— 

1) Chansons de Beranger, „Le marguis de Carabas*: 

Să trăim dar în.-pace 
Dar ce! vine să:mi ceară mie biruri? 

Aflaţi că pentru averea sa 

- "Un nobil nu datorește nimic Statului. 

Voi, poslușniei şi scutelniei, 
Bateţi pe mojici' şi-i prăpădiţi ! 

Tax tu, popor " dobitoc, 
Vin de te pleacă sub jugul boierebe.. . . 

Numai noi: vom avea dreptul a Yîna, 
Iar toate codanele voastre 

"Vor avea marea onoare 
A ne plăti dreptul (fecigriei” datorii) stăpînulu 

Jos „căciula! Jos căciula! | 
Faceţi cinste marchizului de Carabas! | 

2) Charles Blanc, „Histoire des peintres de toutes. 
les Ecoles“;—operă care se publică acum de vreo 25 
de ani şi care a ajuns a avea peste 580 fascicule.
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cu gîndul la, tine,—mi l-au, semnalat bă un 

“mod eu totul particular. 
Dar mai "nainte de a copia după Charles 

Blanc, să nu uit a mărturisi un păcat în care 

am picat, zău, numai din dorinţa cema pă-. 

truns ea să mă supun în sfîrşit şi eu pre- 
ţioasei şi puţin urmatei poveţe a lui Oraţiu: 

Seinper ad eventum festinal). 

Ştii frate, “au ajuns băieţii să te dea de 

primejdie în ţară la noi! Nu poţi să mai serii 

un rînd, fără ca să te descoasă și să-ţi ia so- 

coteală că adică, de unde ai furat cutare ideie 

şi că de unde ai tradus cutare pasagiu? Ce 
plăcere mai poate gusta atunci un biet român, 
care și-ar fi pus binişor numele său pe o 
carte sau pe o cuvîntare, rumegate de altul 

şi serise în vreo limbă străină, scrieri pe 

care el, mintosul, le-ar fi scos frumuşel pe 
româneşte, curate şi luminate și numai bune 

de deochiu, ca -apa neîncepută? o . 

Sau deprins să stea mereu la pîndă, dră- 

coşii, ca şi cînd altă treabă n'ar mai avea; 

5) Horatii, „Ars poetica“, v. 148: „Mereu grăbeşte 
3 - ? > > . 

către sfirsit“, 
dă .
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caută, miros, se furişează, prin cărţi şi di- 
buiese, mai rău decit: copoiul cînd adurmecă, 
dira fiarei prin ţărînă, şi bine n'apuei să te 
bucuri de vreo nevinovyată haiducie ce te-ai 
ispitit a face prin codrii literaturii, cînd fără, 
veste, te şi pomenești dovedit. Atunci se fac - 
Dunăre de minie, dumnealor, pare că i-ai fi 
jăfuit chiar pe diînşii, de averea lor. , 

La noi în ţară însă, a dat Dumnezeu că , 
n'avem lege care să ne poprească de a vina 

„pe moşia altuia, şi pînă acum nu s'a întim- 
plat ca” vreun propristar să facă, pretenţiune 
că l-ai despuiat de vinatul_ său. Dar neamul 
scriitorilor „— totdeauna şi pretutindeni mai ar- 
țăgos, — nu numai că- şi apără MOrţIs toate 

ale sale, dar încă duce şi grija autorilor de . 
peste șapte ţări şi şapte mări. Îndată ce te-a 
călcat focul ea, să te dovedească vreun colţat * 
din scoala nouă că ai făcut, în carte-ţi, oare- 
care împrumuturi tăinuite, adică, cum am 

zice, vreo ciupeală, fericirea Îui e să te scoată, - 
în vileag. Se grăbeşte, păgînul, a da, sfoară în 
țară că te-a prins eu anina 'n sac; te aşterne 
prin gazete cu frazele originale ale hoţului de 
păgubaş.de git; te batjocoreşte cum îi vine la!
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gură și la pană; te pune la rînd cu pungaşii 

cu eontrobonzii, cu ealpuzanii ... Vai de lume! 

Văz că tu, şiretule, te-ai ferit de asemenea 

neajunsuri şi judicînd după vorba românului, 

că „paza bună întrece primejdia rea“, ai în- 

şirat o listă de toţi autorii cinegetiei pe cari 

i-ai consultat pentru Manuaiul tău. la să ve- 
dem şi eu dacă se va găsi vreunul destul de, 

priceput ca să ghicească cum că am. tradus 

de pe Charles Blane, rînduri întregi din vie- 

ţele lui Snyders, Wowuwerman, Desportes 
Oudry ? Cît despre Ridinger, iată mă dau sin- 

gur prins şi încep a tiaduțe de unde-ţi spusei: 

„Dacă eşti vînător, trebuie să cunoşti pe 
Ridinger, căci toţi vînătorii-l cunosc, prea 
"puţin în adevăr prin pînzele sale ce sînt rare, 

dar foarte mult prin numeroasele stampe ce 
“sau gravat de pe dînsul sau peeare le-a gravat 

însuși el, de pre desemnele sale. Numai de 

le ve vei vedea, acele gravuri, te apucă gustul . 
vînătoriei; căci într'însele se simte miresmele 

răcoroase ale codrilor şi, ca să zie aşa, abu- 

reala pătrunzătoare a fiarelor sălbatece. Toate 

cunoştinţele vînătorulue stau coprinse în opera 

numeroasă şi variată a.lui Ridinger . . .“
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Negreşit că tu, ca şi mine, vei fi vei fi vă- 
zut adesea, în treacăt gravuri de ale lui Ri- 

dinger, precum ai: văzut la luvru, tabeluri 
vînătoreşti de Oudry şi de Desportes ba chiar 
de Wouwerman şi de Snyders, precum încă 

nu este prin putinţă ca să nu fi văzut şi să 
nu fi admirat cerbi şi cîni zugrăviți de Land- 

seer. Acest artist eminent, răsfăţat acum de 
o jumătate de secol, de toată acea spumă a 

ș societăţii britanice care poartă numele de 
Highiife, a avut meritul de a însinui gustul 

frumoaselor arte printre petrecerile sportului 
englez şi a creat astfel o întreagă scoală de 

artişti contimporani, ce sar pute numi fașio- 
nabili şi printre cari s'a deosebit mai cu seamă, 

"pe continent, francezul Alfred Dedreux, pie-- 
torul elegant al eavaleadelor şi al vînătorilor 
du beau-monde parizian. 

În urma, acestora, furnică astăzi prin ca- 

pitalele Europei apusene, o gloată de zugravi, 
cari, pe toată ziua, aştern pe pînză şi pe car- 

ton, sau chipuri diafane de cai de alergătoare, 

race-horse, şi de jokey pestriţi, expuși la ve- 
derea amatorilor pe înverzitul turf,. unde -ei 
se întore la steeplgpchase, sau portrete de dulăi
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de cîni şi de căţei din'toate acele felurite 

rase, cu cari Englezii și imitatozii lor petree 
sau se serv spre a goni şi a prinde tot soiul 

„de vînat, începînd dela mîndrul fozhound, 
care saţine niemiluit pe urma fiarelor din co- 

dru, pînă la ciuful de pincâ, care suceşte gî- 

tul chițeanilor, şi dela. vîrtosul Bulldog cu bo- 
tul cîrn şi- turtit, pînă la delieatul king-Ohar- 

les eu părul flocos și moale ea mătasea. 
Dar vînătoarea, privită din punctul de ve, 

dere artistic al pasionaţilor sportmen, îşi are azi 

literatura, ei, precum îşi are şi artele sale. Aș 
repeta nume de autori cuprinși în lista în- 

toemită, de tine, dacă m'aş încerca să fac o 

analiză critică, demnă de a figura în gazeta " 
numită Sporting Magazine, şi apoi vicomitele 
Adolf d'Houdetot şi domnul” Elzâar Blaze !) 
au luat de mult asemenea, sarcine, pe cari 
ştii bine cu cîtă ştiinţă, talent şi spirit le-au 
îndeplinit. D'aș fi mai vînător, sau dacă noi 

:) Vicomte Adolpe d' Houdetot, „Chasses exceptionel- 
les“. Paris 1849, — Flacar Bluze, „Le chasseur con- 
teur ou Chronique de ia Chasse, contenant des histoi- 
res, des contes, . des aneedotes, depuis- :Charlemagne 

jusqwă nos jours“. Paris 1840, 
. 
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toți am avea materie şi mijloace, mai bine 
ar fi să facem, pentru ţara, noastră un album 
sau un keapsahe luxuos ca, acela pe care o 
compânie de nemeşi maghiari, avînd în fruntea, 
lor pe comitele Em. Andrasy, omul politie de 
astăzi,. l-au publicat, sînt. acum cîţiva * ani' 
sub titlu: „V înătoarea şi sportul în Ungaria“1), 

+ 

IX 

„Dar la ce să ne suim așa de sus'cu ză- 
dărniciile? La ce să căleăm orbeşte pragul 
semeţ al trufaşelor palate, unde o să ne în- 
tîlhim poate ntimai cu heajunsuri şi cu umi- 
linţe? Nu sîntem noi oare strănepoţi ai po- 
etului carele a pus mai presus de toate, au- 

Team, miedliocritatem 2, viaţa simplă, modestă 

————— + 
1) Les chases et le sport en Hongrie,' d'aprâs Pori- 

ginal hongrois” par Mrs les comtes Emanuel Andrassg, 
M. Sandor, B. Festetita et les barons Orcay, PF. Podma- 
niczky,. B. Wenckeim, et S. Szolheck, trad. par JI. .A 
Duringer et A. Schwiedland“. Pest, gr. ful. cu 25 5 stampe 
colorate. 

2) Horaţii Carmin“. II X. «. 5—8: 
upAuream atisouis meăiocritaten 

„ Diligit, tutus caret obsoleti ; 
Solditus tecti, .caret învidenda 

Sobrius aula“, 
— „Cel ce se mulţumeşte cu prețuita. mediocritate. 
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şi fericită, pe care tot omul şi-o poate do- 

bîndi, cînd ştie: să-şi mărginească trebuinţele 

şi plăcerile după a sa putinţă? 

Nu am învăţat noi minte din zisele vechiu- 

lui nostru letopisiţ, cînd el ne vorbeşte des- 

pre desşănţatele pofte și rîvniri ale Domnilor 

celor lacomi şi: necumpătaţi? „O nesăţioasă 

hirea omului, spre lăţire şi avuţie oarbă; pre 
cît se mai adauge, pre atita vîhneaşte! Pohtele 

omului n'au hotar; avînd mult, cum n'are a- 
vea nimica îi pare; pe cît.îi dă Dumnezeu, 

nu se satură; avînd bun al său, şi la al al- 

tuia bun a-l cuprinde cască, şi aşa lăcomind 
la al altuia, soseşte de perde şi al său!“!) 

Și apoi încă, n'am fost noi toţi legănaţi din 

pruncie cu acele strofe primăvăroase, în cari 

ni s'a spus cum omul poate să „guste, sub 
poalele &lorioşilor noştri Carpaţi, toate bu- 

nătăţile vieţei tienite? Obosit, jdesgustat de 

degăntăeiunile, de vicleșugurile, de zavistiile 

rămîne şi ferit de ruşinea unei locuinţe “ticăloase, și 
apărat cu înțelepciune de a rîvni la palate“. 

1) Aceste cuvinte, Miron, Costin, în yLetopisiţul“ său 
le „aplică la Domni şi la Împărați, — „Cronicele Ro- 
mâniei“ a doua ediţ. de MW. Kogălniceanu, Bucureşti, 
1879, vol. 1. p. 304.
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lumești, care l-au făcut pentru un'timp să-şi 
oropsească chiar şi cifera favorită, —- scumpa 
moștenire dela, glorioșii săi: părinţi, — poetul 
român își aduce cu drag aminte -de duleea 

viaţă, dela ţară, de liniştitel& privelişti ale 
cîmpului, de învietoarele plăceri ale vinăto- 

viei, şi atunci, în versuri limpezi şi lin legă- 

nate el ne descrie traiul paşnie şi fericit pe 

care noi, nesocotiţii, îl jertfim pe toată ziua 
sgomotoaselor amăgiri ale vieţei de oraș. 

Ascultă-l şi acuma, amice, cît de dulce şop- 

teşte, în vechia sa limbă: 

Se întinde o cîmpie 
Pe sub poale de Carpaţi, 

Cîmp deschis de vitejie 
La Românii lăudaţi. 

Surpături sînt de o parte 
Dun oraş ce a domnit; 

O gîrliţă 'ncoaci departe 
Un cîmp foarte 'nveselit. 

Acolo am en căscioara 
Pe un vîrf de delişor; 

Curge 'n vale o apşoară 
Murmuzînd încetişor.
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Împotrivă smălțuite 
Dealuri altele se văd, 

Şi. "n vălesle 'nflorite 
Mieii pasc, alerg şi şed.. 

Lăsînd ale lumii mare 
Cinsti, nădejdi şi fumuri seei, 

Amăgiri cu 'neredinţare, 
Vrăjmaşi calzi, prieteni reci, 

? că 

Acolo cu sănătate, 
Cu odihna însoţit, 

Toat a vieţei: bunătate 
Dobîndeam eu înmulţit; 

Cînd la vie, la grădină, 
Cînd la cîmp, de multe ori, 

Cu o muncă prea puţină, - 
* Pildă dam la, muncitori; 

Cînd eu mreji amăgitoare 
Vii prindeam pasări' în sbor, 

Cînd-prin ţevi fulgerătoare - 
Cu plumb le-asvîrleam omor; 

Cînd cu 'cînii prin pădure, 
Vulpe, iepure fricos, 

Lupul nărăvit să „fure, 
li răneam mai cu prisos). 

1) Colecţie din poeziile d-lui ;Marelui logofăt L. Vă-



“wsoâo-Koypenxds 189 

__ Astfel cînta „eitera împăcată“ a. poetului 

nostru, la începutul acestui secol, de pe ma- 

lurile tîrgoviştene ale Dimboriţei, cătînd şi 

el plăcerea lui acolo unde o arăţi astăzi tu, 

acolo unde o afiase un alt amabil filozof şi 
grațios versificator francez, nobil marchiz, 

„deasupra căruia furtunoasa revoluţiune dela 
„1793 trecu ca prin minune fără ca să-l atingă. 

Saint-Lambert!), în poema sa didactică asupra, 
Timpurilor-anului, .a deseris, în cîntul al 
treilea, consacrat toamnei, vînătoarea falnică 

şi sgomotoasă de cerbi, cu tot alaiul ei de 

ogari, de vînători călări şi de sunători de 

famfare; dar el, ca iubitor al tainicelor şi 

liniştitelor plăceri, şi-a păstrat sieşi un rol 

în vînătoarea cea singuratică cu prepelicarul, 

pe care o schițează în următoarele cîteva 

versuri armonioase şi plăcute: 

cărescu. Bucureşti, 1848. „O zi şi o noapte .de primă- 

vară la Văcăreşti, sau. Primăveara Amorului, strofa 24 

şi următoarele. N e 
1) Marchizul de Saint-Lambert, năseut în Lorena la 

1717, a murit în Paris la 1803; el a fost membru al 

Academiei franceze şi a trăit în tot timpul Revoluţi- 

unei la Eaubonnes lîngă Montmoreney; a compus mai 

multe scrieri poetice şi filozofice, Poema lui, „Les! 

Saisons“, a apărut în anul 1765.
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'Tantât dans le taillis je vais, au point du, jour, 
Du liăvre ou du chevreuil attendre le retour; 
Et tantât, parcourant les buissons des eam- 

pagnes, 
«Je cherche la perârix qu'appellent ses . com-. 

| pagnes. 
Mon ehien bondit, s'6carte et suit avec ardeur 
Voiseau dont les zâphyrs vont 'lui  porter 

i - VPodeur; 

II l'approche, il le voit; transporte, mais doeile, 
Il me regarde alors et demeure immobile: 
J'avanse, l'oiseau part; le plomb que loeil 

| e conduit 
le frappe dans les aires au moment quiil 

- s'enfuit; 
Il tourne, en expirant, sur ses ailes tremblantes, 
E+ le chaume est jonche de ses plumes: san- 

pr glantes!). 

_1) „Cite odată, la revărsatul  zoilor, mă duc în pă- 
dure ca să aştept întoarcerea epurelui sau a căprioarei; , 
şi alte dăţi, străbătînd bălăriile de pre cîmpie, caut 
potîrnichea pe care o chiamă soțiile: ei. Cinele. meu 
saltă, se dă în lături, și urmăreşte eu înfocară pasărea 
al cărui miros i l-a adus vintul. El se apropie de dînsa, 
o vede; aprins, dar ascultător, el. atunei se uită la 
mine şi stă nemigeat. Eu. înaintez, pasărea se 'seoală: 
plumbul îndreptat de ochiul meu, o loveşte. 'prin aer 
în momentul cînd ea. sboară. Murind, ea se răstoarnă 
pe aripele-i tremurinde Şi iarba îngălbenită se umple 
de penele ei' sîngerate.. i
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Sper, amice, că acum cel puţin, după ce 
lăudaiu, poate cu ceva prisos, alexandrinele 
„curat ţesălate .şi frumos dichisite ale unui 

poet om de treabă, şi astfel mă rostii chiâr 
şi în versuri, copiate dela dînsul, asupra plă- 

_cerilor vînătoriei cu prepelicarul, acum, zic, 

sper că-ţi voiu fi brodit: gustul, îţi voiu fi in- 

trat cu totul în plac, şi că deocamdată mă pot 
răsfăţa, plutind pe deplin în apele tale. 

Dar aci trebuie să mărturisese că. te eînd 
sint eu n'am avut cîne de vănătoare şi nici n'am: 

vînat.eu vreun cîne de împrumut; astfel în- 

cît dela “mine însumi, adică din creerii şi 

"din inima mea, n'ai să 'aştepţi nimie întru 

lauda acestui fel de plăcere. — „Atiîta ba- 

gubă!“. vei zice fără îndoială, şi vei avea 
dreptate, căci în aşa prilejire, în loe de a. 

spune de la mine, în loe de a îmbăiera 
eu anevoiţă eu însumi deserieri rău nimerite 
şi cugetări prost îndrugate, mă văz silit & 
cere de la alţii să-mi arate şi mie cum se 

poate aprinde închipuirea omului din vînă- 
toarea ta, favorită, şi cum condeiul și pin- 

sula au izbutit a ne destăinui farmecul ei.- 

În zadar însă caut în domeniul artelor,
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imagine de acest fel. 2] care să mă fi oprit în 
:loe de mirare şi să-mi fi strecurat în suflet 
acea, plăcere, acel fior de mulţumire ce re- 
simte cugetul şi inima, cînd o ideie san o sim- 
țire adîne încercață, le "este transmisă prin- 
tr'o operă de artă, concepută cu putere şi rea- 

lizată cu. talent. Nu tăgădniese că asemeriea, 
opere” trebuie să existe prin mulțimea de 
pieturi, reprezentînd scene de vînătoarea cu 
prepelicarul, care pe-tot anul. înavuţese co- 

„- lecţiunile de tabeluri şi albumele amatorilor 
din Europa întreagă; dar mintea mea poznaşă 
nu mă Jasă deocamdată să mă gîndese la 
altele decît la păcăliturile prin cari Philipon 
“Cham, Bertall, Daumier şi tot veselul taraf 
al spornicilar. caricaturiști de la Charivari, 
de la Journal pour rire, de' la Monde illus- 
tre şi dela alte atitea foi glumeţe, ilustrează 
în fiecare toamnă, la degehidere ». vînătoarii, 
pe bieţii burghezi pariziani, negustori cin- 
stiți ca și Burtă-Verde, Gură-cască, “Ton-pa- 

„tera şi: alţi nevinovaţi Ipochimeni de la noi. 
Pare că văz colo, pe un biet vînător, bon- 

doe şi pîntecos, bălăcind ca vai de dinsul, pa 
ploaie. şi pe sloată, într o incă roroiasă, eu
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pămînt elisos de o şehioapă pe încălțăminte şi 
trecîndu-l mii de năduşeli ca să poarte în 

geanta îmbăierată de gîtu-i gheboşat, nu e 
; puri şi potirnichi ueise cu grămada, ci chiar 

pe pdorul său:de prepelicar, căruia — oste- 

nit,'se vede, de atîtea umblete pe jos, — ce 
i s'a părut? că, decit a sta vinatul, mai bine 

i-ar veni să :stea să se odihnească în mijlo- 

„cul mocirlei, pare ea: fi chiar și la vatra 

cuinii de acasă. îi | 

Apoi mai uite şi altul, slab şi costeliv ca 
un cal de brac, cu ochelarii pe nas, eu gura 

căscată, descăreîndu-şi pușea, meargă unde o 
merge! în cocheta. becaţină ce se zărea pe 

malul bălții; — „Aport!“ strigă el eu în- 

gînfare prepelicarului şi acesta, se întoarce, 
cam pe două cărări, cu o broască răscăcă- 

rată în bot, pe cînd pasărea fuge, leșinind 

“de rîs în sboru-i capriţios. 
Tot fabula cea vechie: 

Pazturient montes, nascetur ridiculus mus1).. 

Spune într? adevăr dacă nu. sînt mulţi vt- 

  

, 

5) Horatii,-Ars poetica, v. 139: „Mintii în Tătizie - 

nasc un şoricel de râs“. 

Ia - 13
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nători, mari şi mărunți, cari ar putea cu. 
tot dreptul să ia această poetică antiteză ca 
deviză neminţită a vredniciei lor vînătoreşti ? 

Din noroeire, tu nici gros nu eşti, nici 

ochelari nu porţi, prin urmare n'ai să te 

sbîrleşti, bănuind că în vorbele . mele joacă 
ursul prin -vecini. Dar nu se ştie în ce mini 

pot să pice aceste foi sburătoare, habent sua 

fata libelli!) şi ca să rămii în bună pacecu 
toţi: vînătorii, chiar şi cu aceia cărora le 

place numai vînătoarea, singiuratecă prin erîn- 
guri şi pe' mirişti, lasă-mă să-ţi adue aminte 

despre o carte pe care am citit-o şi 0 reci- 

tâse adesea, eu, carele nu sînt vinător, cu o 

nespusă, plăcere. 
Se vede că Ruşii, de cînd au început a 

compune opere literarii, au arătat un fel 

de predilecţiune pentru scrierile vînătorești, 
mai ales cînd acestea le dau ocaziune de a 

desfăşura sub pana lor priveliştile naturii, 
_pe cari fot vînătorul se învață a o iubi. 

1) Zerentianus Maurus, De Litteris, Syilabis, Pedibus 
et Metris, poemă didactică coprinsă în „Grammatice 
latine auetores antiqui, edit. II, Putseh. „Hanovra 1605 
p. 2388. et. sq-— „Au și cărţile soarta lori
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Cunose numai din spuse cartea lui Aksakof, 

care mi se pare că, sub titlul de Bannca 

oxoranEa, Scrisele unui winător, a împros- 
pătat şi a desvoltat eu un talent admirabil 

şi de tot original în sălbătieia sa, acel tabel 

al stepei din Rusia meridională, pe care l-a 
schițat mîna, de maiestru a lui Gogoli şi pe 

care eu am început, mai adineauri să-l ju- 
mulesc ca, să-mi dreg şi să-mi împodobese cu 

strălucitoarele lui pene păuneșşti, ceeace spu- 

sese despre Bărăganul nostru condeiul. meu 
cel smead, molatic, searbăd şi spălăcit!). 

1) Am vorbit despre Aksakof după aprecierile d-lui 

Hiăsdeu. Poate că făceam mai bine..a-l trece cu ve- 

derea, precum aş fi făcut poate şi mai bine să nu mai 

fi pomenit, în această, epistolă, nici despre Gogoli, niei 

despre orce alt scriitor rus. La noi acum, cînd: vor- 

beşte cineva despre slavoni, fie în materie de litera- . 

tură, de Alologie, de istorie şi mai ales de agrieultură, 

ăpoi îl ia „lumea la ochi, şi-şi aprinde. paie în cap. Se 

găsese chiar unii mai radicali, mai puriști, mai români 

decit toată „sementia romanesca“, decît toată „terrina 

_xomanesea“; ba şi decît toţi „boii romanesei“, eari-l 

izbese şi cu cîte „una mostra de critica“ de. îi răsună 

creerii. Sper însă că eu unulam să rămiîiu nevătămat, 

deşi un amic, citind epistola -mea în manuscris, m'a - 

ameninţat: că are să se supere pe mine, autorul comeg- 

diei „Revizorul general“, care s'a jucat iarna trecută 

pe Teatrul naţional din Bucureşti. Această amenințare 

eu însă am privit-o ea uh ce cu totul imposibil, căci
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Ca şi Aksakof, Ivan 'Turgeniet a seris un 
şir de. istorioare sau povestiri - vînătorești, 
Packasir oxoruua, ale căror scene se petrec 
cînd într'una din acele bătrîne -păduri de 
mesteacăni, de brazi şi de anini, ce erese sub 
cerul înnorat al Rusiei, pline de sitari, de 
cocoși sălbatici şi de ierunei, cînd întrun 
sohat fără, margini unde, printre copitele sglo- 
biilor mînji'ce pase în erghelii, se strecoară 
pitpalacul limbareţ, cînd pe un heleşteu cu 
zăgaz de taraci, din trestiile stufoase ale căruia, 

“se înalță în aer plotoane colţurate de rațe 
“sălbatice. 

»Aidem la Lgov!“ — îi spune într'o zi to- 
varăşul său de vinătoare, lermalai, curat tip 

  

amabilul ş spirituosul autor ştie bine cît am stăruit 
eu pentru ca comedia d-sale să se joace precum .0 
scrisese şi apoi or'cine poate vedea în fășioarele „Re- . 
vistei Contimporane“ de estimp, unde această comedie 
se tipăreşte, cum că numele lui N. Gogoli figurează în 
fruntea imitaţiunii române. Nu aci dar şi-ar avea locul 
vreo imputare de a se tăinui cumva numele autorului 
origirial. Dar să închipuim că ar ajunge pricina la 
adică, oare: atunci l-ar tăia capul pe d-l Petre Gră- 

” dişteanu, d-nialui carele de cînd este n'a „manatu boi 
romanesci, injugati eu jugul romaneseu, la aratu roma- 
nescu, cu stremutare romnesea, ete., ete., ete.“, sar 
pricepe oare d-nialui ca să ne toarne „una mostra?“ 
Non licet omnibus adire Coriathum!
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de ţăran rpEnocraoii museal, plin de frica 
Țarului, a Stăpînului şi a lui Dumnezeu, dar 
priceput şi meșteşugariţ la vreme de nevoie: 
-— pAidem la Lgov; acolo o să împuşti, ba- 

tiușca, rațe cit vei binevoi să-ţi placă“; și 
cu -toate «că rata sălbatică n'are nici un preț 
în ochii unui adevărat vînător...1). 

Acum înţeleg, amice, pentru ce tu n'ai 

vorbit în cartea ta despre aceste sburătoare 
cari însă din punctul de vedere al ornitolo- 

giei naţionale nu sînt tot așa vrednice de 

neşocotit, de vreme te este un vînător din 
cei de frunte dela noi pentru care Petrache, 
preparatorul dela muzeu, a împăiat peste 
treizeci soiuri felurite de rațe sălbatice, îm- 
puşcate toate pe bălțile dela Greaca şi dela 

Căldăruşani, pe heleşteele dela Obilești, dela 

Coconi şi prin alte locuri tot vecine: Ar fi 

interesant de a culege numirile poporane ale 

1) Aşa începe una din povestirile lui Turghenief,. 
care, toate, coprind cîte o mică scenă de obiceiuri ale 
cîmpenilor Rusiei, fie boiernaşi, de ţară, „odnodortzi, 
fie neguţători, „kupţi“ fie robi ţărani, „krepostnii“, 
precum erau sătenii pînă acum vreo 'zece. ani. Ruşii, 
în limba lor, foarte ceremonioasă şi dulceagă, dau nu- 

mirea de „tată, tătncă, („batiuşea“), mai marilor, delă 
împărat pînă la pîrcălab.
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acestor specii de rațe, chiar dacă uneori ele 
nu ar ţine seama 'de bunacuviinţă a saloa- 

nelor; apoi ar trebui “confruntate cu cele 

despre cari vorbesc naturaliştii sau cel puţin 

cu cele zugrăvite în cartea lui Chenu, .Z/Or- 
nithologie du chasseur. lată un- supliment 
pentru a doua ediţiune a Manualului tău! 

Poate că atunci, vorbind cu osebită laudă 

despre adaosele ce vei fi făcut operei tale, 
după ale mele povăţuiri, voiu sfîrși eu istoria 

lui Iermalai, carele p'aci, p'aci era să se înnece 
în balta dela Lgov, împuşeînd rate ca un pă- 
cătos; iar deocamdată mă mărginesc a spune 

în trei cuvinte, că deseripţiunile lui "Parghenief 

sînt curate tabeluri ieşite dintr'un penel d de 

meşter: 

Ut pietura, poesis!!) 

De cîteori citindu-le, mi sa părut că-mi 

trece pe dinaintea ochilor una din acele simple 

privelişti ale naturii, în care pictorul olandez 

Ruysdăel a ştiut să văspîndească o umbră 

de melancolie care pătrunde aşa de adine 

1) Horatii, „Ars poetica“, ver 86: „Ca pictura şi 
poezia. !“.



pi No - 

veudo-Kowymperiăs | 199 

inima! Pe povîvnişul unei păduri a cărei 

verdeață. începe a se păli de suflările toamnei, 

se deschide un drum năsipos ce se pierde în 

zarea întunecată a depărtării, sub nori poso- 

morii; vîntuk hate şi apleacă erăcile pe ju- 

mătate goale; pămîntul e presărat cu frunze 

uscate, ce par a se rostogoli fişiind d'alungul 

căii. Un biet drumeţ cu o sarcină de nuieie 

la spiriare, suie cu greu dealul, urmat de trei 

cîni. Aiât şi nimie mai mult!!) Dar chiar şi 

în umbletul apăsat al călătorului se simte 

tainica întristare a firii; dintrînsul şi din 

toate se resfiră preste tot tabelul acel farmec 

duios în care inima omenească cu plăcere se 

afundă, cînd uneori fugim obosiţi de lume şi 

rămînem singuratici şi netuiburaţi în mijlocul 

nesimţitoarei sălbătieimi. 

Fi-va oare şi aceasta; una, din simţirile - în 

cari îşi găsesc a lor mulţumire vînătorii izo- 

1) Iacob  Ruyedael (1638— 1681) născut în Harlem, 

a zugrăvit numai peisage în cari alţii, şi mai-cu seamă 

Wouwerman şi Berghem, au adăogit uneori persoane : 

şi animale. “Dabelul de care vorbim s&află la Luvru, 

(Le buisson, no. 471) unde l-am admirat adesea, precum 

şi altele la Paris, la St. Petersburg la, Dresda. Ari e 

şi peisagiul lui Ruysad el cari poartă numirea de „Vî- 

nătoarea, -cu figuri lucrate.de Van der Velde.
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laţi? De este așa, apoi a trăi cîteva ore cel 
puţin numai cu sine şi departe de ochii ace- 

* l6ra cari în lume îţi» urmăresc gîndurile şi 
mișcările, sau cu grijă san cu ură; a se simţi 
singur, fiinţă cugetătoare, în- fața unei firi 
întregi . fără, de simţiri şi a-și pune toate si- 
linţele spre a o supune la a: sa voință; iată 
negreşit o nobilă ispită pentru mîndria, ome- 
nească, şi dacă dinsa ajunge a se însuși în 
trudele- singuraticei -vinători, apoi neapărat 
acea vînătoare este o mîndră, 0 nobilă patimă. 

Aimer, boire et. chasser, voilă la vie humaine 
Chez les fils du 'Dyrol! — peuple heroique 

o [et fierf 
Montagnard comme Paigle et libre comme Pair! 

Ce n'est pas son mâtier de traîner la charrue; 
II couche. sur la neige, il soupe quand il tue; 
Il vit dans Iair du ciel, qui n'appartient qui, 

| (Dieu. | 
air du ciel! air de tous! vierge comme le feu ! * 

Lu nas rien, toi, iyrol, ni temples ni richesse, 
Ni poâtes, ni dieux;—tu n'as rien, chasserasse! 

+



  

* ! | | - Fă     

Mais amour de ton eur s'appelle d'un beau 
[nom ; 

La libertâ!1) a 

Aşa cîntă poetul viaţa unui popor de vî- 
nători, care în singurătățile muntoase ale Al- 

pilor, trăieşte de secoli pindind vulturul şi că-" 

prița pe piscuri fără urme. Arta chiar l-a 

identificat cu ideia vinătoriei, şi eine poate 

spune că ma văzut adesea tabeluri în care, 

pe 'o pajişte înverzită eu brazi uriași, tree Ti- 

rolezi eu pălăriile lor ţuguiete şi împodobite 

cu pene de păun, purtînd puşea pe ai lor 

umeri, iar pe stînci albicioase ce se perd în 

1) Alfred de Musset, La coupe et les lăvres: In- 

voeation: 

A iubi, a bea şi a vina, iată viaţa omului 

La fii Tirolului !-—popor eroic şi mîndru, . 

Munteni ea acvila şi liberi ca aerul! i 

Nu, e treaba lui de a mîna plugul. 
EL doarme pe zăpadă; mînîncă dacă ueide; 

„El trăieşte în aerul cerului, care e nuimai al lui D-zeu. 

Aerul cerului? âerul tutulor! feciorelnie, ca şi focul! 

“Nu, Tirol, tu n'ai nimic, nici temple, nici avuţii, 

Nici poeţi, nici zei!—nu, n'ai n:mie, țară de: vînători! 

Dar amorul ințmei tale poartă un falnie nume: 

Libertatea! . _ „ 

dp-Kowny srumb& î 904 *
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văzduh, Sarată sfiaţă capra neagră cu corni- 
ţele-i' crescute în formă de cîrlig. Există mai 
ales în Germania meridională, în Bavaria şi 
în Austria, printre Şvabi şi Stirieni, o şeoală, 
întreagă de pictori cari reproduce neincetat a- 

senenea, scene; dar trebuie să şi spunem că 

magnetul lor pitorese sa cam trezit, chiar 
prin spornica lor înmulţire. Vorba francezului: 

Faut du Tyrol; mais pas trop n'en taut!!) 

sau ca să fim mai clasici şi să aplicăm ar- 
telor axiome de o natură mai filosofică, mai 

- poetică, mai estetică, să amintim regula pe 

care sa întemeiat mult cumpătată cultură a 

poporului elen şi pe care Pindar, printre 
alți mulţi poeţi ŞI prozatori greci, a expri- 

mat-o într'astfel: | 

Xp, ce 45 avrhv dei nawbe Gpăv wErpov 2), 

Ce bine ax fi fost, — nu este aşa amice?— 
să-mi fi adus eu mai de:mult aminte de o, 
aşa înțeleaptă învăţătură! Ai fi scăpat mai - 
efiin și ţi-aș fi cruțat multe din rătăcirile 

4) „Bun. e şi Tirolul; dar iar prea mult nu trebuie“. 
2) Pindari Pythia. II, v. 34: Trebuie ca în toate 

şi întotdeauna omul să casute dreapta măsură“.
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netrebnice, din cărările înfundate, din cotitu- 

vile zadarnice, din urmele perdute, din mân- . 

ciunile vrednice de cel mai îndărătnie vul- 

poiu; prin cari te mîn fără de milă, de cînd 

ai avut păcatul să iei aceste foi în mînă. 

Să voiu eu însumi a rezuma acuma cîte 

am spus pînă aci, zău, nu ştiu de aș putea. 

Măcar în privinţa, artelor vînătoreşti sar cu- 

veni însă să-mi adun în mănuchiu notițele 

răsipite aci, ca aşchiile şi ca surcelele ce se 

împrăștie fără folos cînd, cu o teslă rău mă- 

nuită, o calfă de dulgher stîngaciu ciopirteşte 

biina, care ieşise mîndră și temeinică din pădu- 

rile, unde sub paza Domnului ea & crescut 

în largul ei. 
. a : . - % A N 

Dar cum? Să mai vorbesc” iarăşi despre: 

plastica vînătorească a anticilor, cu idealul 

lor întrupat în statua Dianei vînătoriţe, - cu - 

expresivele lor baso-relievuri cinegetice de pe 

arcul lui Constantin, cu picturile lor curioase 

din mormîntul Nasonilor? Să ne mai întoargem 

le vînătorile concertante ale Sasanizilor din 

“muntele Bisutun? Ş'apoi. d'acolo să răsărim 

toemai în fundul Europei, ea să seotocim în .; 

peşterile Dordoniei siluete de fiare antidilu- 

| 

| 
| 
| 

A
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viane sgîriate de Samoiezii Franciei? Și aci 
"să-mi găsese beleaua cu Galii, vînătorii cei 
vestiți, pe cari eu am uitat să-i pomenesc, 
şi pe dinşii, şi pe etnii lor aşa mult lăudaţi 

"de toată antichitatea, şi mai ales pe zeul lor 
Cernunos, a cărui căpăţină, frumos împodo- 
bită cu o minunată părechie de năprasnice 
coarne de cerb, s'a descoperit la 1711, chiar 
în temeliile catredalei din Paris şi şade acum 
în rînd cu zeii pe un altar păginesc, expusă 
la privirile şi la, răsgîndirile tutulor oneştilor 
consorți pariziâni cari se preumblă curioși prin 
instruetiva grădină a Muzeului dela, ospelul 
Cluny? 1). 
    

1) Catalogul Muzeului, No. 3. „Un altar cu patru 
fețe, sculptate cu cîte un bust de zeitate fiecare“. Această 
figură este gravată în P. Lacroiz, „Les arts au Moyen 
âge et ă l'&poque de la Renaissance“ (Paris, 1869) pag. 
353, — Dacă Galo-Romanii aveau pe zeul cornorat „Cer- 
nunos“, Daco-Romanii au avut şiei un „Joe Cernenu“ 
(Jovis Cerneni), despre care se face vorbă într'una din 
tablele cerate, descoperite la 1700 în Abrudul Transil- 
vaniei, şi publicate mai întîi de Massmann, „Libellus 
aurarus“ (Lipsca, 1840) şi mai de curînd de £. P. Tim. 
Cipariu, în „Archivul pentru filologie şi Istorie“ (Blaj, 
1867) p. 72 et sq. Nu putem şti dacă Joele dacic avea 
şi el coarne ca cel galic, dar e probabil că numele lui 
provenea dela colonia Zernes sau Cerneţii: de pe malul 
Dunării (Massmann, op. cit. p. 116—119).



p sodo-h overa , 205 

Să trecem, să trecem înainte, uitînd minia- 

turile scălîmbate și tieluite de prin cărţile 

didactice ale secolului de mijloc; să nu ne 

oprim nici la gravorul Albert Diirer, nici la 

sculptorul Jean Goujon, cari fiecare au creat 

în treacăt cîte o splendidă emblemă a „vînă- 

toriei, unul în spiritul mistie al Germaniei, 

celalalt după ideile elegante şi răsfăţate ale 

Francezilor. 

Ajunşi la timpul Renaşterii, să mai salutăm 

încăodată, dar de departe, pe inarele Rubens, 

care a zugrăvit lupte dramatice între fiare 

şi oameni, iar nu vînători după, cum le cerem 

noi. Amicul său însă, Snyders, îndată ne va 

împăca prezentîndu-ne pe dobitoacele codrilor 

turbate şi îngrozite de goana vînătorilor. 

Wouwerman ne va abate un moment dela 

trudele- vînătoriei spre a ne desfăta cu plă- 

cerile ei cîmpeneşti şi galante. Dar apoi pie- 

torii francezi din gloriosul secol al Ludovi- 

cilor, Desportes şi Oudry, artişti pătrunzători 

şi dibaci. în studiul naturii, însă cumpătaţi 

în pornirile ei ca tot aparatul pompos al 

- regeştilor' petreceri, ne vor strămuta din nou 

în pădurile cu vînat și în mijlocul haitelor de.
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cîni. La dînşii mai întti încolțeşte sub penel 
figura, corectă şi deşteaptă a prepelicarului. 

Neamţul Ridinger, păstrînd şi inventoritnd pe 
deo parte tradiţiunileoficiale ale artei din secolii 

ireeuţi, se alătură pe de alta şi mai malt, în 

naivitatea, sa germanică, de sălbăticia naturei. 

Cu „secolul nostru apăr Sir Landseer și 
Horace Vernet. Înzestraţi amîndoi cu talente 
de frunte, unul deschide orizont: ul dramatie 

al vînătorilor de cerbi din munţii. neguroşi 

ai Scoției; celalalt rechiamă, cu mai mult in- 

stinct vinătorese decît Rubens, priveliştea ani- 

mată a periculoaselor vinători din pustiile 
prigorite ale Africei. | | 

__ Operele acestuia dau nbştere la o scoală de 

pictori moderni, cari îșilaleg subiectele de 

tabeluri în vînătorile de prin tot felul de 
ţări străine şi depărtate deeontinentul nostru. 

„ Acea seoală noi am numi-o- Scoala de pic- 

tură vinătorească exotică. 
După Landseer, carele pe lîngă cerbi a 

mai zugrăvit şi cîni, eai,lorzi şi ladies en- 

gleze, — imitat în Franţa de Alfred Dedreux,— 

a răsărit o Scoală de pictură vînătcrească 
a sportului.
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Apoi, pe o treaptă mai modestă a socie- 

tăţii, în Englitera, în Francia şi chiar în Ger- 

mania, s'au ivit pictori cari au reprezentat 

serios vînătoarea cea nică, ceă cu prepeli- 

carul şi au creat astfel, — în laturi de toţi 

caricaturiștii din aceleași ţări, ce neîncetat se 

leagă de biata brasla vînătorilor mărunți, — 

ceeace am putea. numi Scoala de pistură 

vinătorească, burgheză. 

În fine, Elveţia şi Tirolul, piscurile şi că- 

priţele, au inspirat pe numeroșii artişti cari 

constituese romantica odraslă a Seoalei de 

“pictură vânătortască alpestră. 

După această nomenclatură substanţială şi 

după această clasificaţiune sistematică a arte- 

lor vînătoreşti, cel ce va cuteza să zică că 

eu nu am cunoştinţe speciale în arte, nici 

mietod în scrierile mele, îl rog să pofteaseă 

dumnealui la întrecere cu mine şi să-mi spuie, 

drept probă, cării seoale de pictură vînăto- 

rească atribuie d-lui tabla zugrăvită de sub 

umbrarul cîreiumei lui Kir loniţă Buzdrună, 

dela morile Ciurelului, unde tree Nemţii la 

vînătoare, în care tablă figurează, pe un fund | 

portocaliu, un vînător albastru trăgind cu 

+ , ,
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puşea într'un_ epure roşu, care ține vesel ” în 
labe o ploscă cu vin, şi toate acestea - încon- 
jurate cu: următoarea deviză, plină de dulei 
şi 'iscusite adimeniri „pentru or ce vinător: 

AkBa” masi a eztar 
Euii'o "HEȘa « cz, 3iiui Rar! 
AkEa apti ca “NS r$u, 
la nsyrape Aa nus sSut_ (Sie!) : io, rute 

Amice autorțile, mi- aș lua aGum ziua, bună 
- dela tine şi m'aş închina ție cu plecăciune, 
mulţurmindu- “ţi pentru momentele plăcute ce 
m'ai făcut să, petree, mai întîi eitindu-ţi cartea, 
şi apoi gîndindn-mă la dinsa, casă îndrug 
toate aceste nevoiaşe glume, difficiles nuga!). 
Dar şi aci mi-e teamă că o să te superi, so- 
cotind că am vrut să te las singur-singurel, 
tocmai subt umbrarul lui Kir Ioniţă. 

Să căutăm dar, pentru acest îte missum €sţ 
al tovărăşiei noastre vînătoreşti, un aer mai 
curat, mai învietor, în. care vechia noastră 

„pristenie să se simtă mai la locul ei, : unde 
  

1) Martialis, „Epigram. “ II. 86: 

„Turpe est difficiles habere nugas 
| Et stultus labor est ineptiarumă, 

Prost lucru este cînd se ține omul de glume nevoiaşe „iŞnerozească, treabă sînt feascurile“. 

! 
. '
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să putem repeţi împreună versurile lui Musset 

pe cari ni le ziceam şi acum vreo cinei-spre- 

zece ani: 

Oui, la vie est un bien, la joie est une ivresse. 
Il est doux d'en user sans erainte et sans souci, 
TI est doux de fâter les Dieux de la jeunesse, (?) 

|. |. . . . 

Davoir vâcu tente ans comme Dieu la permis 
Et... si jeunes encore, (+?) d'âtre de vieux amis!) 

Dar ca să căutăm şi să găsim acel loe do- 

rit trebuie, amice, să -mai îngrijeşti despre un 

mertie de răbdare, trebuie să faci din nou 

inimă vitează. Haidi! 

Macie, nova virtute, puer; sie itur ad astra!2) 

1) Alfred de Musset. Potsies mouvelles. Sonnet ă 

Alf, T. 1838. 

„Da! viaţa e un bine, şi veselia e o beţie. , 

E dulce lueru de a se bucura de dinsa fără temere și 
[fără grijă; 

E dulce lucru de a serba tot zeii din tinereţe, 

De a, fi trăit treizeci de ani după cum a voit Dumnezeu 

Şi... încă aşa de tineri, a fi prieteni vechi“. 

Prieteni, da; dar tineri.....!? nu prea tocmai. Ce zici? 

sau vorba românului: „Vrabia pui!“ A 
2) Vârgilii ZEneid IX. v. 641: „Deşteaptă în tine 9 

nouă vîrtute, băiete; astfel vom ajunge pînă la stele“. 

47981 4
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De a te duce drept la stele, nu prea am 

speranţă ; dar vino cu mine pînă colea, în 

munții Buzăului, şi poate că vei petrece pe 
acolo şi tu cîteva minute plăcute, cum am 

petrecut eu, sînt acum cîţiva ani, rătăcind cu 

ochii pe plaiuri încîntătoare, iar cu auzul şi 

cu gîndul prin fantasticele regiuni ale bas- 

melor vînătoreşti. 

3 

Pe o frumoasă “zi de vară mă odihnisem 

cîteva ore la schitul Găvanul, — o minunată 

înfundătură călugărească din munţi, cîteva 

colibe şi o bisericuţă de bîrne, semănate prin- 

to pajişte smălțuită cu flori, pe eare o în- 

cinge un semi-cere de 'nalte stînei pestriţe, ce 

poartă numirea foarte nimerită,de Curcubeata. 
De acolo plecaiu călare ca să merg la Bisoca, 

"sat în două chipuri interesant: mai întîi, fiind- 
că de sub dealul pe care el. şade, isvorăşte 
Peceneaga, un pîriu cu nume preţios pentru 
etnografii ţării; al doilea, pentru că într însul 

trăiese şi se prăsese:din neam în neam, cei 

mai frumoși bărbaţi din”tot plaiul împrej- 

muitor. Ca probă despre_ această din urmă
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particularitate a satului Bisoea, — particula- 

ritate pe care am putut mai tirziu să o con- 

stat în toată, întinderea, ei, — aveam cu mine, 

drept călăuză dela Găvranul pănă acolo, un 

voinic Bisocean, un fel de oacheş Apolon 
muntenesc, carele cunoştea ca în palmă toate 

cotiturile munţilor şi se mai pricepea și la 
multe altele, căci era, şi vînător, şi cioban, şi 
cosaş, şi cîntăreţ la biserică, şi cîntăreţ cu 

cavalul, — Doamne iartă! pare-mi-se că mai 
meşter era la fluer decţt în strană, — ba încă 

ştia să spună şi basme de-ţi era drag să-l 

asculţi. 
Cît a ţinut calea, — vreo șase ore, — gu- 

viţa nu i-a tăcut. D'apoi nici eu nu-i dam 

vreme să răsufle: „Bădiţă, ce livede e asta?“ 

— îl întrebam, trecînd prin niște guși de văi 
cari mă îmbătau cu dulcele lor miros de fîn 

proaspăt cosit. — „Cum secheamă ierbile celea 

care par împletite şi la virf găitănite ?“ — Și 

el îmi spunea numirile tutulor florilor, ier- 

belor şi burienilor, arătindu-mi chiar şi pe 

acelea cari sînt bune de leac: — „Ceea este 

dobrişor şi cealaltă ghisdeiu; asta e laptele- 

stincei şi astălaltă, zîrnă-miţoasă; ici iată brîn-
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duşe şi colea dedeţei; apoi lobodă și drob, 
vizdroagă şi siminoc, iarba-ciutei şi piperig» 

pojarniță şi sefterea“ şi altele multe... Dar 
cine le mai ţine minte! D'aş fi stat să le în- 
semnez pe toate, poate că îmi da şi mie So- 
cietatea Academică să lucrez, — nu, vai de 

mine, la Dictionariulu cel cu vorbe numai 
plivite, alese şi mai cu seamă eroite de pe 
curata lătinie, — ci la păgubaşul de Glossa- 

„iu, unde pricopsiţii noştri lexicografi şi scor- 
nitori de graiu nou şi pocit asvîrlă ca bor- 
hot, mai bine de jumătate biata frumoasa 
noastră limbă românească. 

Din norocire, Bisoceanul meu nu ştia ni- 
mic despre chipul cum ne batem noi joc 
în oraşe de ce avem mai scump rămas dela, 
părinţi, şi el, în limba sa pe care aș da ani 
din viață-mi ca s'o pot serie întoemai după 
cum el o rostea, în "acea limbă spornică, vîr- 
toasă şi limpede a țăranilor noştri, îmi poves- 
tea, păsurile şi plăcerile oamenilor dela, munte. 

Cînd ajunserăm pe muchea plaiului ce des- 
parte văile despre Buzău de cele despre Rîm- 
nic, priveliştea, din veselă şi plăcută ce era, 
se făcu deodată măreaţă.
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În spate aveam culmea întinsă a Pente- 
leului, starostele munţilor din Buzău, şi pe 

sub dînsul se rînduiau, ea, trepte ale unei 
scări de  uriaşi, plaiul Răboiului, munţii 
Nebharniţa, îmbele Muşe, Macieşul, Brezeul, 

Piatra-penei, Carimbul şi multe altele mai 

așezate; dar drept în faţa noastră, adăpostite 

sub piscurile semeţe ale Furului și ale Ste- 
şieului, se înălţau, ca niște păreţi suri şi 

măcinaţi d'alungul unei perdele de brădet, 

-stîncele Năculelor la poalele cărora se aș- 
ternea, întocmai ca un lăicer verde şi înflo- 

vat, o poiană largă şi desfătată. 
Întmadevăr ai fi zis, ca balada păstorească, 

că acel picior de plaiu este întoemai o gură 

de raiu. 
Stam şi mă uitam cu acea uimire produsă 

adesea în noi de priveliştele neaşteptate ce ne 

izbesc vederile pe unele culmi despărţitoare 

de văi. Călăuzul meu carele, cum am spus, 

avea sămînță multă de vorbă, mă deşteptă 

din acea mirare mută; — „Aşa-i, Domnule, 

că-s mîndre Pietrele fetei dela Năcule? Văs 
c'ai rămas cu ochii la ele; dar mi-te, cînd 

ai şti şi povestea lor?“ — „Apoi ce mai stai,
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voinice?“—îi răspunsei eu grabă; — „spune-o, 

dacă o ştii. O să-mi ţină de urit pe drum“. 
Şi Bisoceanul meu, carele atîta aştepta, în- 

cepii a-mi spune următorul basmu, povestindu-l 

în al său graiu -poetie şi armonios, pe care 
în deşert mă voiu sili eu a-l rechiema în 

amintirile mele: 

„Basmul meu, boieri dumniavoastră (aveam 

cu mine pe un neamţ care ni înţelegea ro- 

mâneşte), basmul meu e cam copilăros: dar 

pare-mi-se că nu e tocmai fără de folos!“ 

Aşa fu precuvîntarea lui şi, precum zice 
bătrînul Omer: 

După a lui limbă decit mierea mai dulee 
curgea viersul 1). 

„În vremea de demult, pe cînd oamenii de 

pe lumea asta, ştiau şi puteau mai mult decit 

ce pot şi ştiu cei de acum, pe cînd pruncul 
de trei zile îţi număra numai într'o clipă 

toate stelele de pre cer, şi vedea cu ochișorii 

cum creşte iarba eîmpului şi auzea cu ure- 

  

„î) Homeri, Liad. |, v. 249: 

TI _- * a * e 2 : 7 or AX 
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chile cum sfiriie fusele, cînd toarce păiaji- 

nul... pe vremea de atunci trăia în plaiurile 

Buzăului, o împărăteasă tare și mare, pe care 

o chiema Doamna Neaga!). Ea îşi avea pa- 
latele ei tocmai colo, în codrii Cislăului, unde 

se văd şi astăzi, pe o măgură mare ocolită 

eu pîraie, temeliile de zid ale cetăţii ei, iar 

grădinele şi livezile în cari ea se preumbla 

cînd i se făcea urit acasă, şi le avea pe col- 

nicele Lapoşului, unde stă şi acum puţul ei 

eu colac de piatră, săpat cu slove pe cari, 

zău, nici cei mai cărturari din ziua de astăzi 

nu le mai pot ghici. 

„Din toţi copiii eîţi Dumnezeu îi dase și-i 

1) Poate că tu sau altul îmi veţi spune că Doamna 

Neaga, cea dela Cislău, dela Lapoş şi dela Tisău, wa 

fost toemai pe cînd cu Por-Împărat, de vreme ce dînsa 

trăia în al XVI-lea secol, şi a dăruit chiar mînăstirii 

Bratskii din Kiev, la anul 7107 (1600), o eruee fere- 

cată care sa şi reprodus în publicațiunea rusească 

Bockpecnoe Yrenie, în anul al 4-lea (1840), pag. 436 

et sq. Acestea le ştiu şi eu, ba am şi “acasă 0 cără- 

midă luată din ruinele cetăţii Doamnei Neagăi, din 

pădurea Cislăului, care de sigur nu denotă o mai mare 

vechime. Dar, de unde să aştepţi dela un biet mun- 

tean din Bisoca, atita erudiţiune în istorie şi areheo- 

logie? — Notă ad laudes gratesgue B. P. Hasdeo, că- 

vuia datorez cunoştinţa şi desemnul crucii dela Kiev a 

Doamnei Neagăi. 
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luase înapoi la sine, Doamna Neaga rămăsese 
în văduvie numai cu un fecior pe care-l iu- 
bea ca lumina ochilor. Era şi drăgălaş, — 
bată-l fericea — puiul de împărat! Mîndru ca 
strălucitul soarelui la amiazi, blînd ca razele 
line și mîngiioase ale lunei, sprinten ca, lu- 
ceafărul selipitor al dimineţii și înțelept ca 
şi întreaga tărie a cerurilor. Nu ştia maică-sa 
nici lumea toată cu ce să-l mai desmierde, 
atît era tuturor de drag şi de plăcut. 

„De micuţ îl dase Doamna la, carte şi cînd 
abia începuse tuleiele bărbii să-i umbrească 
peliţa copilărească, el vorbea pe de rost toate 
limbile de pe lume, ba încă înţelegea, şi graiu- 
rile tăinuite ale pasărilor şi ale fiarelor, 

„Atunci Doamna, cu inima îngînată între 
dor și bucurie, îi vorbi -aşa: — „Fătul meu, 
cartea, cîtă a fost, ai învăţat-o toată din scoarță 
pînă în scoarță; acum, ca să te faci om pe 
deplin și voinic cu temei, precum se cade unui 
bărbat şi mai ales unui fecior de împărat, 
toţi de toate părţile îmi spun că trebuie să 
te duci lumea să o colinzi, ea să încerei şi 
să ispiteşti viaţa, prin tine însuţi și să afli 
multe şi mărunte ale lumii, cari se vede că
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în carte nu se pot serie. Du-te, copilul meu; 

mergi de vezi şi de învaţă; dar eată a nute 
prea depărta, de pe aci; adu-ţi aminte, voini- 

celul meu, că pe cîtă vreme nu te va simţi 
mama colea în preajma ei, grija, chinul şi 
mîhnirea din sînu-i nu vor lipsi“. 

„A doua zi, dînzi-de-dimineaţă, feciorul 
de împărat, mai mult vesel decît duios, îşi 

luă ziua bună dela Doamna, maică-sa, care 

se silea, sărmana, pe cît putea, ca să-și stă- 

pînească plinsul și obida, ce o 'nnecau. Era vesel 
voinicelul, fiindcă în curţile palatului îl aşteptau 

ca, să-l însoţească, în cale o sumă de 

boeri mari ai oştilor, 
puterea domniilor 
şi groaza duşmanilor, 
toţi călări şi înarmaţi 
cu săgeți, cu buzdugane 
şi la briie cu arcane, 
gata-a, merge după soare 
să înceapă n vînătoare 
după urşi și căprioare, 
după pasări gălbioare, 
ce sînt bune de mîncare 
şi plăcute la cîntare. 

„Apueară în spre miază-noapte şi trecînd
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pe Scărişoară unde-i lesne eui seoboară, luară 

“apa Buzăului în sus tot cîntînd şi veselind. 

Răsunau dealurile şi văile şi apele rîului pe 

unde trecea, mîndra ceată de voinici. Dar cînd 

sosiră la” înfureitura Biseei, acolo ;unda se 

aşterne o poieniţă verde umbrită de plopi, de 

stejari şi de fagi, feciorul de împărat deodată 

îşi opri armăsarul în loc şi în gura mare 

strigă aşa către soții săi: — „Măi fraţi! ve- 

„deţi colo drept în sus muchea 'naltă şi ple- 

„şuvă a Penteleului; acolo am să mă due, tot în 

„fuga calului. Cine poate, ţie-se după mine!“ — 

Și, dînd pinteni sprintenului său fugar, ca un 

fulger se răpezi prin valea îngustă a pîriului. 

Sub copita pintenogului, pietrele scăpărau, 

apele coleoteau, pulberea în sus se înălța, cu 

norii S'amesteca, şapoi în jos iar cădea, văl- 

ceaua înnegura şi pe voinic mi-l aseundea cu 

totul din vederile“ boerilor, cari rămăsese de- 

„parte, departe în urma lui. 

„Treci el ea în sbor, cu fugarul spumegat, 

prin valea Rosilor, pe sub muchea Paltinului, 

pe la gura Teghii; sări ca un smeu pe d'asupra 

Curselor de piatră; îşi zări ca prin vis chipul 

oglindit în apele cătrănite ale Ghenunei Dra-
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eului, şi printre brazi, printre molifzi, printre 

- afini şi ienuperi, sui mlaca Cernatului pînă 

în vîrful muntelui. Sbura calul nebun cu 
coama şi cu nara în vînt; iar călăreţul, cu 
minţile răpite de mulţumire, sorbind cu desfă- 
tare în piept mirosul răcoros al brazilor şi 
al florilor, dor” că se simţea dus ea vîntul şi : 

ca gindul, peste stînei, peste verdeață, peste 
„gol și iarbă creaţă. 

„Cînd fu la amiazul mare, fugarul stătă 

locului şi feciorul de împărat se trezi singur 

singurel chiar d'asupra Penteleului. Jur îm- 

pxejur, cît cuprindea, ochiul, zări numai creste 

de munţi, cari mai mari, cari mai mărunți. 
Dar mai presus de toți se ridica creștetul 

gol, de pe care el privea şi vedea, jos pă- 
mintul cu verdeţile, cufundîndu-se în toate 

părţile, iar sus, cerul limpede şi senin, scăldat 
numai în raze de lumină. Soarele dogorea 

drept d'asupra şi, în arşiţa amiazului, pare 
că contenise orce adiere; nici o suflare nu se 
simţea, nici un sunet, nici o mişcare. 

„Sta mărmurit voinicul; — nici că mai po- 

menise el aşa tăcere, aşa pustiu, aşa mîn- 

dreţe! — cînd deodată, pe sub roata aurită a
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soarelui, se ivi o pasăre măreaţă, un vultur 

negru cu aripele falnic întinse. De grab puse 

voinicul mîna pe are, îl încordă și gata era. 

să repează săgeata, eînd pe sus auzi vulturul 

eroncănind în limba sa cea păsărească: 

„Împărate luminate, 
nu-mi lua zilele toate; 
ia-mi-le pe jumătate; 
că-ţi voiu da eu nestemate, 
chiar piatra zamfirului, 
limpezimea, cerului !“ 

„Feciorul de împărat destrunâ arcul, mi- 

nunat de aşa cuvinte; iar pasărea, drept mul- 

ţămită că o iertase cu viaţă, lăsă să-i pice 

din cioc pe oblîncul şelei voinicelului, o piatră 
de zamfir mare şi frumoasă, limpede şi albastră, 

întoemai ca seninul cerului. 
„Din ceasul cînd căpătă această nestemată 

şi 0 puse în sîn, nu mai rămase pasăre pe 

cer care să nu fie robită la voinţa lui. Pentru 

dînsul, toate sburătoarele, mîndri păunaşi, săl- 

băticoşi cocori, bufniţe cobitoare, şoimi diîrji, 

găinuşe moţate, dumbrăvence cu aripi verzi, 

pupăze cu creste hălţate, grauri pestriţi, sitari, 

dropii şi ierunei, toate picau ca fermecate,



Ve oâo-Kowqpeterie Ă 221 

cînd ieșea el la vinătoare; iar dese preumbla 

numâi prin codri şi prin livezi,  mierlele şi . 

privighietorile, pitulicile şi stieleţii, presurele 

şi sfranciocii, pietroşeii şi sfredeluşii, botgroşii 
şi. scatiii, ţoii, ţintezoii şi piţigoii, toţi îl în- 

tîmpinau peste tot locul cu dulcele lor cîn- 

tări; cucul îi vestea la tot ceasul mulţi ani 
cu noroe, şi prigorii cu pene albastre, îl în- 
soțeau pretutindeni, chiuind şi sburînd 1 vesel 
d'asupra capului său. 

„Treeh o zi, trecură două, ba mai trecură 

şi alte nouă, și voinicelul nu se îndura ea să 
se înstrăineze dela mîndrele plaiuri ale Bu- 
zăului, în cari el domnea acum cu voie bună 

peste toată firea sburătoare ctiă filfiie sub 

soare. Noaptea pe la cîntători, pînă a nu se 

revărsa bine de zori, el era purces la vînă- 

toare, şi mai adesea seara îl apuca prin pă- 

duri, ueigînd și stîrpind alde pasări cobitoare 
„ce se arăta numai prin întuneric. | 

„Rătăcea într'o zi pe culmea păduroasă a 
Istriței, — toemai e-lo jos, la eurmătura dea- 

lurilor, sub eari încep a se aşterne cîmpiile,— 

cînd deodată, fără veste, pe la, sfinţitul soa-. 
relui, se ridicâ, din vale un vînt mare şi turbat
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Urma-i ici, urma-i colea! 
Mielăuş n'o mai perdea, 

„prin ntunerie o simţea, 
noaptea 'ntoemai''ea ziua. 

„Astfel cu cînele călăuză bună, voinieul 

apucă d'alungul în jos, valea ” Orgoaii. Prin 

volbura apelor ei se rostogoleau acum cu vuiet 

rădăcinele .de copaci şi bolovanii de piatră, 
surpaţi dela munte. Și cînele și stăpînul um- 

blau încet şi cu. sfială pe costişul lunecos; 

dar cînd ajunseră tocmai d'asupra priporului 

de unde se văd, în poală, urmele unei cetăţi 

de Uriaşi şi. brazda vladnică a Troianului, 
Miclăuș stăti în loe -mîrfind ca în preajmă 
de vînat. Voinicelul stieli ochii. Flăcăraie al- 

burii ieşeau pe acolo din pămînt şi sburau 
dasupra tainiţei unde stătură ascunse, atita, 
mare de vreme, comorile dela Pietroasa, eloşea. 
cea vestită cu puii. ei de aur; dar, la lu- 
mina sclipitoare a văpaielor, vînătorul zări 
printre ierburi şi petroaie, căpăţina lungăreaţă 

„a unui dihor carele, cu ochii răsleţi căta drept 
la dinsul. Trupul şi coada, dobitoeul şi le 
încolăcise, le făcuse ghem în faţa coteiului, 
cum fac dihorii cînd n'au loe de scăpare în
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vizuinele lor de sub pămînt. Voinicul nostru 

era gata să asvirle într'însul ghioaga lui cu 

ţinte poleite ea să-l prăpădească, cînd dihorul 

începi a chiţăi în limba lui de lighioană și 

a zice: 
„Împărate luminate, 
nu-mi lua zilele toate: 
ia-mi-le: pe jumătate; 
că-ţi voiu da eu nestemate, 
chiar piatra smarandului, 
verdeața pămîntului !“ 

„Feciorul de împărat, aducîndu-şi aminte 

cît de bun: augur îi fusese asemenea vorbe 
din graiul vulturului, lăsă ghioaga jos şi goni 

cînele în lături; iar-lighioana, biicuroasă de 

a se simţi scăpată, începu să rieiie țărîna cu 

labele şi seoase dinaintea voinicului o pia- 

tră de smarand, mare şi frumoasă, de stră- 

lucea verde și rămurată ea spicul crud al 

griului, ea rodul pămîntului. 
„Atita fu voinicului, pînă ce ridicâ de jos 

smarandul fermecat şi-l băgă în sîn; sapoi | 

de atunci înainte toate jivinile cîte se tîrăse 
prin ţărină şi cîte se ascund pe sub pământ, 

toate îl. cunoseură pe dînsul de stăpîn. Vie- 

zurii cu perii suri, lungi şi drepți ca ţepela: 

194 E 15
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şi bursucii somnoroşi, cari ies numai noaptea 

din vizuini; şderii pădureţi cu blana ruginie, 

deasă, moale şi frumos netezită, şi vidrele 

colţate de pe malul bălților; nevăstuicile cu 

trup prelung şi mlădios şi cu guşe albe, cari 

se furişează printre răzoare, vînînd cuiburi 

de păsărele, şi veverițele șugubeţe cu coada 
vilvoiu, cari sar sglobii pe erăcile copacilor 
şi ronțăind alune, ghindă şi scoruşe; pinţele 
cu labe scurticele la piept, iar la spate cu 
picioroange, care cînd umblă se saltă ca, lo- 

custele, şi căţeii pămîntului, — de le zice şi 

suiţe, — cari scot capul la amiazi din găuri, 

ca să latre la soare; apoi mişunii cei cu gro- 
panele pline de grine şi şobolanii din smîr- 

curi; toate lighioanele pînă şi cîrtițele orbeţe 

şi aricii ghimpoşi, ba chiar șerpii, guşterii şi 

şopîrlele, toate i se arătau lui în cale, sau 

ca să-l slujească la vreo trebuinţă, sau ca să 
piară de mîna lui, cînd avea plăcere de vinat. 
Cu dînsul vulpile își cheltuiau de pomană și 
vielenia, minţii şi iuţeala, piciorului, căci de 
fiecare minciună a vulpii, el afla prea lesne 
miloace o mie ca să-i vină de hac. Apoi şi cu 
ursul cel mai sălbatee, el își făcea jucărie;
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fără secure, fără cuţit, el intra semeţ în vi- 

zuina lui, se lua cu dînsul la luptă dreaptă 

şi întotdeauna ursul cădea mort la pămînt. 

„Astfel prin văzduh, astfel pe sub pămînt, el . 

era, mai tare, el era mai mare; de aceea şi traiul 

lui era acum şi mai mult pornit pe vînătoare. 

„Cînd feciorul de împărat trecea pe dealul 

Balaurului, d'a-stînga Slănicului, lighioana 

cea înfricoșată, eu o falcă în cer și cu alta 

în pământ, 

Şerpoaica cu solzii verzi, 
— să n'o vezi, să n'o visezi! — 

de grabă se svîreolea, se pitula şi se afunda 

pînă la gurile iadului, ca să nu o vază vi- 

teazul vînătosr, să nu-i reteze cu paloşul şapte 

capete și să nu-i stingă şapte suflete. Or'eît 

de mult se silea dînsul ca să-i apuce înainte, 

iazma iadului prididea cu fuga şi voinicul 

rămînea mereu să-și scoată necazul pe pasă- 

rile cerului şi pe lighioanele pămîntului. Da 

'zi peste zi, şi nu putea nimeri. 

„Aşa mai păţi înti'o noapte; şi a doua zi, 

de ciudă şi de mînie, se porni de pe dealul 

Balaurului în jos, cînd abia se miji de ziuă
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şi ajunse deodată cu zorile, cînd se deschideau 
florile, la valea: stearpă și pustie a Piclelor 
de glod. 

„Dacă nu ştiţi și n'aţi văzut, să vă spuiu 
„eu.că acolo şi-a aşezat Necuratul cazanele eu 
catran şi cu smoală elocotită: pe sub pămînt 
gilgtie şi fierbe glodul noroios, mai rece decît 
ghiaţa, mai negru decit ceața; apoi, pe guri 

-căscate prin tot ocolul acelei văi fără de 
scursoare, ţişneşte tina în sus, cînd de o 
sehioapă, cînd de o palmă, cînd de un stîn- 
jen şi mai mult; la fiecare gură împrejur s'a 
durat muşuroiu, şi balele cătrănite pe care 
Ucigă-l-toaca le scuipă din văgăune, se scurg 
năclăite  d'alungul moviliţelor, se adună în 
nomol, se usucă de vînt, se crapă de soare şi 
aştern tot fundal văii eu o humă sură şi Şi- 
lavă, pe care nu se 'prinde, Doamne fereşte! 
nici troscot, niei ciulini. | 

Cînd de pe culmea vecină, feciorul de îm- 
părat făcu ochii roată d-asupra văii urgisite, . 
el văzu o biată căprioară rătăcită, căleînd 
cu sfială prin nomolul uricios al mocirlei ; 

„mai - departe, o fiară sălbatică, un rîs, sta 
stîreit la pîndă; părul de pe dînsul, lung şi
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supţire, alb şi cu pete negre, se sbfrlise în 

sus; urechile-i ţuguiete cu pămătufuri de peri 
negri la, vîrf, se ridicase drepte, şi ochii lui, 

vii şi pătrunzători ca ochii de femeie, scăpă- 
rau scîntei. Numai în două trei sărituri de 

pisică, el ajunse căprioara, se acăţă de pieptul 
ei, îşi înfipse dinţii în beregată şi se găsea 

să-i sugă cu desfătare sîngele din vine, cînd 
voinicelul învîrti repede praştia ea să o iz- 

beasecă în fiară. Dar ochii risului, care văd 

şi în miezul pietrelor, zăriră ce i se gătea; 

el se smulse dela pieptul căprioarei şi începi 

să latre în limba lui de fiară: 

„Împărate luminate, 
nu-mi lua zilele toate; 
ia-mi-le pe jumătate, 
că-i voiu da eu nestemate, 
chiar piatra rubinului, 
clocotirea sîngelui !“ 

„Şi acum, pentru a treia oară, feciorul de 

împărat iertă viaţa rîsului, precum iertase pe 

a vulturului, precum iertase pe a dihovălui ;: 

el strînse praştia pe mînă, iar fiara, veselă, 

şi mulţumitoare că scăpase cu zile, seăpără,
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din &chii ei o piatră de rubin, mare și fru- 

moasă, roșie şi vie, mai roşie decît fraga 

muntelui, mai vie decit para, focului: şi în- 
toemai ea sîngele voinicului. 

„Cînd o luă voinieul în mînă şi o băgă în 
sîn; pare că îi mai ereset de o sehioapă inima 

înti'însul. De aci înainte toată firea cu su- 

flare era prada lui. Loate fiarele pe care iu- 

ţeala sîngelui le împinge în fuga lor, a se 

aşterne pămîntului ca iarba cîmpului la su- 

farea vîntului, toate cele care trăiesc din văr- 

sarea sîngelui, toate cîte din sînge îşi iau pu- 

terea şi prin sînge o şi pierd, toate se supu 

seră şi ele la voinţele voinieului, ea pasările 
cerului, ca lighioanele pămîntului. 

»Dinaintea unui așa minunat vînător, 

cerbii de la munte 
plecau a, lor frunte, 
mistreţii colţaţi 
cădeau împroșeaţi, 
capra săltăreață 
nu scăpa cu viaţă, » 
lupii din pădure 
picau sub secure, 
iepurii fricoşi...% 

, , . Cam pre aci ajunsese cu povestea Bisocea-
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nul meu, cînd deodată auzirăm la spatele nostru, 

o detunătură de pușcă urmată de un Donner- 
Wetter-Saperment! exprimat cu o energie de 
adevărat granadir kesaro-krăiese. Ne întorse- 

răm iute ochii îndărăt; dar nu mai era nimeni; 

tovarăşul meu, neamţul, se făcuse nevăzut. 

— „Sărăcuţ de maiea mea!“ — strigâ din 
băierile inimei Bisoceanul, — s'a răpus dom- 

nul îninger. — (Acest fel găsise el cu cale 

ca să, localizeze titlu de inginer al tovarăşu- 
lui meu). 

Alergarăm de grabă la locul de unde ve- 

nise sgomotul şi, subt o tufă, găsirăm pe neamţ 

răsturnat pe spate, dînd din mîni şi din pi- 

cioare ca să se scoale: alături era puşea lui 
din a cărei ţeavă ieșea încă fum; puţin mai 

departe se tăvălea o păsărică printre fulgii 

ei risipiţi pe iarbă. Calul, de pe care căzuse 
inginerul, se zărea departe în vale; cu şeaua 

pe dînsul, el apucase, vesel şi în goana mare, 

drumul easei, lăsînd călăreţului libera facul- 
tate, sau de a rămînea unde căzuse, sau de 

a-şi urma calea cu or'ce alt mijloc de loco- 

moţiune. 
„Bine, prietene, — zisei în sfîrşit eu
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pățitului, după ce constatarăm că nu se află 

în nici o primejdie, — „fă-mă să înţeleg mai 
întîi, cum ai căzut după cal ?... Apoi, pentru 

ce ai tras cu puşa?... În sfirşit, pentru ce 

te-ai depărtat de noi?“ — La toate aceste 

întrebări, el nu avea alt răspuns decît: „Asta, 

zău, nu ştiu!“ 

Călăuzul nostru nu era mai puţin curios 

decit mine ca, să afle cum se petrecuse lueru- 

vile, dar el cel puţin găsea însuși pentru toate, 
cîte un cuvînt de răspuns și de mingiiere. 

—— „Lasă, domnule; nu e nimica, că ai că- 
zut pe spate și te-ai răzimat în coate. Rău 
era dacă cădeai pe brînei, că puteai nasul să 
ţi-l frîngi.“ 

Căutind apoi prin iarbă, el dete peste pă- 
săriea rănită şi jumulită, care, sărmana, se 

svîrcolea ca vai de ea; era o biată ciocărlie. 
Bisoceanul luind-o în mînă, cunosei îndată 
că era ueisă, nu de alice, ci de ciocul gaiţei: 

„Cu bună seamă, domnule, dumniata ai 
vrut să tragi în păsărea răpitoare şi nu vei 
fi nemerit-o; dar lasă că nae nici o pagubă; 
vînatul cel bun tot al domniei tale a rămas.
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Vorba Românului: „Nu e pentru cine se gă- 

teşte, ci pentru cine se nimereşte“. 

Dar neamţul se apărâ că el n'a tras de fel 
cu pușca, că puşca sa tras singură şi că, din 
aceea, calul speriindu-se, a sărit şi l-a trin- 

tit jos, unde l-a şi lăsat fără ruşine, nici 

păcat. 

— „Lasă, domnule, că şi aşa e bine!“ — 
zicea Bisoceanul —, Dumniata tot nu rămîi pă- 
gubaş, că, şi dacă n'ai dat în vînat, vînatul 

ţi-a picât din cer jumulit gata. Ş'apoi despre 

căzătură să n'aibi vreo mîhniciune, că pă- 

mîntul nostru românese e bun de obrînteală: 

Cine cade pe el jos , 
» . = > « 

Se scoală mai sănătos. 

_Și întwadevăr, domnule inanger se rădiease 

teafăr şi fără vătămare. Se vede că somnul 

îl podidise pe cînd Bisoceanul îmi povestea 

basmul, pe care el nu-l putea pricepe, şi astfel 

pe nesimţite rămăsese în urmă de noi. Pe 

cînd dar neamţul moţăia călare şi calul își 

urma, calea, în ticnă, o veselă eioeirlie se le- 

găna prin aer, ciripind la soare, întocmai ca 

şi ciocîrlia cea din graţioasele strofe ale glu-
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mei, vechiului poet franez Ronsard, cel de viţă 

românească :1) 

Hei! Doamne mult îmi sînt dragi 
plăcerile duleei tale vieţi, 
ciocîrlie, care despre amor 
cînţi dinzi de dimineaţă, 
scuturînd în aer roua 
eu care e stropită pana ta! 
Mai "nainte ca soarele să răsară 

"tu înalţi trupu-ţi spălat 
spre a-l şterge de nori, 
cletinîndu-ță aripele mărunte 
şi săltându-te în miei sărituri. 

W P. D. Ronsard, „L' Aloiiette“, printre poeziile nu 

mite „Gaietâs ou Gaillardises": 

He Dieu, que je porte d'envie 
Aux plaisirs de ta donce vie, 
Aloiiette, qui de L'amour 
Degoizes dâs le poinet du jour, 
Secoiiant en Vair la roste : 
Dont ta plume est toute arrouste! 
Devant que Phoebus soit leve 
'Pu enleves ton corps lavă. 
Pour Lessuyer pres de la niie, 
Tremoussant d'une aile menue 
Et te sourdant ă petits bons, 
Tu tis en Vaire de si doux sons 
Composez de ta tirelire, 

- Quiil n'est amant qui ne dâsire 
T'oyant chanter au Renouveau, 
Comme toy devenir oiseau.
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Tu spui în aer așa dulei cîntări 
în a ta veselă ciripire, 
în cît orce amant ar dori, 
cînd te aude cîntînd primăvara, 
ca tine să fie păsărică. 

Sa întîmplat însă ca, în loc de poetiei a- 
manţi, ciocîrlia noastră să fie auzită numai 
de o gaiţă flămîndă şi, în cazul de faţă, ur- 

maşul banului Mărăcine se vede silit să treacă 

lira în mîna strămoșului său Virgiliu, ca să 

sfirşească, această istorioară, 1). 
Pasărea vrăşmaşă se răpezi, sbierînd prin 

prin aer, ca să prindă pe cîntăreaţa, şi aceasta, 
mititica, în zadar cercă să-i seape prin fugă. 

„Pretutindeni unde dinsa, fugind ușurică, tăia, 
văzduhul cu aripele ei, iată şi duşmana cruda 

gaiță o urmărea cu chiote mari prin aer.“ 
La ţipetele de bucurie ale gaiţei, la. văie- 

tările sărmanei cioeirlii, somnorosul, plecat pe 

oblineul șelei, tresări şi, în mişearea-i zăpă- 

cită, îi căză puşea de pe umeri; cocoșul se 

lovi de seară; umplutura se descărcă cu sgo- 

Quacumque illa levem fugiens secat wthera pennis, 
Ecce inimicus atrox, magno stidore per auras 

Inseguitur Nisus.
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mot; gaița” şi calul se speriară amîndoi de- 

odată; una lăsă prada să-i pice din cioc; cel- 

alt trînti jos pe călăreț, şi astfel vînătorul 

fără voe şi vînatul neaşteptat se întilniră a- 

lături, pe iarba verde a plaiului. 

Dar câlul, ca şi gaița, îşi văzii de calea 

sa şi tovarășul meu rămas pe jos. De aceea şi 

Bisoceanul, carele era cam atins în amorul său 

propriu de povestitor, prin somnul ingineru- 

lui,—îi spunea drept mîngiiere: — Vezi, domnule 

iminger, dacă domniata, ştiai româneşte şi as- 

cultai la basmul meu, nu era să paţi atitea, 

nevoi! Dar fis! cînd este vorba de vînătoare, 

apoi poci să mi te lauzi că eşti mnăseut cu 

tichia în cap, şi 

" Vînătorul norocos 
„umblă bucuros 

pe jos“. 

Astfel ne urmarăm ealea spre Bisoca. 

XI. 

Evam acum toemai pe culmea dealurilor 

sub care se adăposteşte, ca într'o copaie, satul 

Bisoca. Gata a cîrmi în dreapta ca să cobo-
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rîm în sat, aruneai împrejurul meu o lungă 
şi mulţumitoare privire, voind' să-mi iau astfel 
ziua bună dela întinsele privelişti ale plaiului, 

_mai 'mainte de a le pierde cu totul din vedere. 
Soaxele apunea drept dinaintea noastră ; 

cercul lui roşiatic scăpătase pînă pe zarea o-, 
rizontului şi razele-i, calde şi senine, pare că 
se așternuse preste tot şesul răsăritean al ţării 

care. ni se destindea, acum sub ochi. De pe 

acest tăpşan culminant, de unde munţii Să- 

euieni,cotese spre ţara Vrancei, tot Bărăganul, 

tot cîmpul Brăilei, tot şesul Galaţilor, cu 
matea Rimnicului, cu valea Buzăului, cu lunca 

Siretului, toată acea lată, şi oablă cîmpie se 
arăta scăldată într'o lumină gălbuie şi lu- 

cloasă, ca faţa unei uriaşe sinii de aur; prin- 
t'însa, liniile şerpuite ale rîurilor se desprin- 

deau ca fire ereţe de beteală argintie, iar su- 

prafaţa netedă a apelor sărate din Balta- 
Albă şi din Balta-Amară oglindeau, ca niște 
ochiuri de sticlă, terecate în mijlocul dauritei 
table. In depărtarea. cea mai afundată, dea- 

lurile dobrogene, tivite cu aburoasa cordea a 
Dunării, încingeau, ca un cere plumburiu, 

acest curios tabel, al cărui aspect devenea cu 

4
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totul fantastic, prin neobişnuite şi metalice 

reflecse. 
Mai aproape de noi însă, sub forme şi cu 

colori mai reale, se vedeau pe vîrful Bisocei 

şi pe al Ulmuşorului, mari pietroaie sure şi 
margi, unele grămădite la un loc ea turme 
de vite adunate la repaos, altele răsipite prin 

livezi ea vaeile cînd pase pribege. Apoi, subt 

aceste muchii, la stînga, pămîntul se lăsa la 

vale în costiște şi  pripoare gradate, pînă se 
cufunda în jghiaburile mult umbrite ale Rîm- 
nicului şi Rîmnicelului; tot pe acolo, la locul 

ce se zice între Rimnice, se zăreau încă poie- 

nile fragede şi verzi ale Năculelor, adăpos- 

tite sub stîncile roşeate, cari se numesc Pie- 

trele-Fetei ; şi, în fund de tot, înălţindu-se în 

albăstreala înnegurată a cerului, se pierdeau 

culmile păduroase ale Steşieului, învelite în 

umbre viorii, civite şi negre. 

Preumblîndu-mi ochii, cînd preste şesul cu 

străluciri și seîntee, cînd prin munţii cu tai- 
nice şi răcoroase raze, mă aşezasem pe un 

bolovan de piatră și, așteptînd să dispară cu 
totul soarele, nu mă -puteam sătura de ase- 

menea privelişti, ce nouă, orășenilor, ne este
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dat arareori a le vedea; dar călăuzul nostru 

știa că noaptea are să vină, iute şi că scobo- 
rişul pînă la sat ne va cere, prin întuneric, | 

poate o oră şi mai bine; de aceea el ne în- 

demnă să ne pornim îndată, şi, drept mîn- 

gîiere, îmi spuse că are toemai vreme ca să 
isprăvească şi basmul cel cu Feciorul de îm- 

părat, norocos la, vînat, pînă vom sosi la, vale. 

— Bine, zici, bădiţă; — îi răspunsei: — 

negreşit că trebuie să mi-l spui tot, dacă mai - 

este. Dar stăi! unde rămăseşi?... pare că în- 

cepuseşi a îndruga o şiretenie de lighioane ca 

cea, din hora desgovelei: 

Ursul cu cercei 
umblă după miei, 
Lupul cu cimpoi 
umblă după oi, 
Vulpea în papuci 
umblă după eurei, 

» . . 

Ș un iepure şchiop, 
întrun vîrf de plop, 
treieră la bob. 

" Aşa, este? 
„Cam aşa, dar ia» nu prea, — îmi .răs- 

puse munteanul . pierzindu-şi oarecum sărita,
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în urma glumei mele de care mă și căiam, 

şi scărpinîndu-se la ceafă ca omul care stă 

la îndoială.— „Pe semne, boierule“, — adăogi 
el, — „ţi s'a făcut urit unde am tot spus 
'anume toate soiurile de pasări şi de jivine 

cari trăiese pe la noi, la munte. Dar de! ce 
să-i fac eu, dacă aşa e basmul? Va să-l spuiu 

şi eu după cum este şartul şi datina lui. 

D'acum înainte însă nu mai avem nimic a 

face cu lighioanele cele cu patru picioare, 

nici 'eu cele multe sburătoare; destul n amai 

să vă, fie în ştire că Feciorul de împărat nu 
avea seamănul său pe lume la ale vînătoarii. 

Cind d'abia da eu gîndul să facă vreo iz- 
bîndă la vînat, voinţa pe dată i se şi îm- 

plinea; de aceea și lumea întreagă cînd po- 

menea despre dînsul, nu-i zicea într'altfel pe 

nume, ca: „Feciorul de Împărat, cel eu noroe 

„la vînat“, | 

„De va fi stat o lună, sau un an sau doi 

petreeîndu-şi viaţa, fără alte nevoi decît numai 
cu plăcerea şi cu mîngiierea de a prinde şi 

de a ucide fiare pădureţe şi păsări eîntăreţe, 
cine va şti, spună-o. Pe noi ceştia, plăiași și 

vînători de munte, atita, ne taie dapul că omul
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la vinătoare, fie pe ger şi ninsoare, fie pe 

năduf de soare, nici nu prinde veste ca ce 

timp mai este, nici nu vrea să ştie cum are 

să-i fie, nici nu bagă în seamă la muncă de-l 

chiamă nici că ia minte de or'ee cuvinte, ci 

vesel omoară vremea care sboară, fără griji 

trăieşte, pe pămînt domneşte și ella vînat ca 

şi împărat. 

„Acum, daţi şi d-voastră cu socoteala, dacă 

chiar nouă — niște bieţi păcătoşi plini de trude 

şi de nevoi, — vînătoarea ne oţeleşte sufletele 

şi ne răpeşte minţile, apoi ce îneîntic de fală 

şi de vitejie trebuie să fi fost pe voinicul 

fecior al Doamnei Neagăi! Vesel şi voios la 

inimă, ager şi vîrtos la trup, el zîmbind ieşea 

dimineaţa, din palazele părintești, zîmbind se 

înturna seara la maică-sa înapoi. Aşa viaţă, 

lină şi neturburată, dor'că în raiu poate să 

mai fi gustat cineva. 

„Dar grijile şi mîhniciunea lăsat-au vre- 

odată multă vreme pe om fără ca să se lege de 

capul lui? Firea omenească „aşa este ea dela, 

Dumnezeu osîndită, ca să nu plutească neîn- 

cetat uşor ca, tulgul pe apă, şi să nu calce 

mereu tot pe căi desfătate. Căei, acolo unde 

17931 | 16
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este poiana mai înfiorită şi cu. frunzari aco- 

perită, acolo e. şi cursa: priponită. Dai într'însa, 
fără 'ea s'o vezi; te apucă, te glodeșşte și uneori 
chiaa: de :rea nu vrei: să o cereri. 

„la să vedeţi acum în -ce fel păsul avea 

“ă-l ajungă pe voinicelul “nostru, şi cu ce 

gingaşe amăgiri 'avea să-i sece puterile şi să-i 
stingă fericirile. - 

"„Intr'o seară ca cea de astăzi, pe la apus 

de soare ca acuma, 'el şezuse să se odihnească 

pe unul din pietroaiele măcinate de pe dealul 
Ulmuşorului, toemai d'asupra, girliciului de 
piatră, căruia îi zicem noi grajdul. Smeilor, 
fiindcă acolo se adăposteau odinioară, în vremea 
de demult, fiarele: cele aripate. Şedea. el. şi 
privea în jos cum negurele întunecau treptat 

„văile şi culmile, cînd văzi: trecînd încetinel 

„pe d'asupra. capului său, o porumbiţă uşoară 
şi albă ca spuma laptelui la .mulsoare, -ca 
florile erinului la raza .de soare. IL se făci 

dor de acea păsărică şi ea s'o prindă de vie 
puse mîna în: sîn: la zamfirul cel fermecat; 
dar ea, uitîndu-se la dinsul. cu ochi. dulei, 
fermecători, gunguni. galeş în limba ei .cea 
păsărească, şi-i zise... .
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„Ah; Yoiniee,. voinicele, 
: ma Opri, „căile „mele; 

„ci tea, dup':al,, men: shor; 
căci, cu sînul: plin de. de 
te cheamă, să fi, facă, dar 
un scump, alb. mărgăritar, 
mîndra Fatăza, ;Pietrelor. 
din valeg, Năculelor:. a 7 

  

       

  

„Aceste cuvinte, aşă, du lee! șâptite, deștep- 
tară în inima. voinicnlui.. i „ freamăt necu- 

noseut; în sînul lui, se, aprinseră, dorințe ne- 
desluşite, pe cari- pînă; în.:: easul acela, nici 

în vis nu le încercase. :Fără de'a mai sta să 

cugete, el se rădicâ iute în picioare; sîngele 

i se, încimsese. ea, 'foeul; prin: vine; pieptul îi 

svienea; în: tot: „trupul: simţea;--un.; av înâ+ne- 

înstrunat. ce-l -parnea : -să;.; meargă--supus și 
ascultător la, chemarea - porurmbiţei: (Il rmăriad 

eu pieiorul pe useat-sborul-ei lin, cumpătat, 

„el seobora;: văi, suia:dealuri, străbătea păduri, 

trecea lunci. şi- pîraie; şi de 

că mai: uşor. păşea. Gînd.raza 
a soarelui. se. prelungea -sfiaţă: pe: foiţele ierbei 

înflorite din poiana de sub. stîncele: Năeulelor, 

păsărica, se opri. pe:0 „ramură; îpbobocită şi 

„eu graiu dulee.cîntător strigă 'agas: ni-i ii, 

    

   

  

    

  

. cea, mal; îârzie 

  

  

! 

„umbla, pare -
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„Lu ce plingi în stîncă 
la umbră adîncă,: 

o ieşi acum din piatră, 
albă, dalbă fată, o ” 

"vie şi frumoasă, 
blîndă, răcoroasă, 
cu chip luminos, 
cu trup mlădios, 
cu păr aurit, 
pe umeri leit! 
ieşi fată din piatră 
să te vază-odată, . 
scumpul tău ursit; 
căci iată-l sosit!“., 

„Ca un vis, ca o părere, se cobori de pe 

stîncă, mîndra albă fată, 'naltă, mlădioasă ca. 

o trestioară, eu părul de aur, cu ochi de ba-. 

laur, ruptă din soare întoemai ca Ileana Co- 

sinzeana. De frumoasă ce era, de albă ce 

s'arăta, la soare puteai căta, iar la dînsa ba! 

Cine fi vedea mersul, cine-i zărea chipul, 

cine-i auzea glasul, nu putea, să o privească 

şi să nu o indrăgească, nu putea să o auză 

şi să nu i se înerează. 
„Cu zîmbet gingaş pe guriţă, cu ochi galeși 

şi pătrunzători, venea mîndra cam deseinsă,



) 
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păşind ușor şi legănat prin iarba moale și 
deasă a pajiştei. Ea se opri dinaintea voini- 
cului şi, arătîndu-i între degeţele, un bob mă- 

runţel de mărgăritar alb, curat şi luminat ca 

laptele la mulsoare, ea floarea erinului la, 

soare, ca, dragostele de fată mare, ea, cu viers 

dulce femeiesc, care mai lesne decît săgeata, 
străpunge inima, voinicului, îi Sr tzin aşa: 

„Daţi-l- aş şi nu 
că mă tem îl vei: uita 

- cînd la, vînat te tot plii 
Ba l-aş da, de vreti să- I'sekimbi. 
eu piatra zamfirului, - în 
limpezimea, cerului, 

i eu piatra smaranduluiși - 
verdeaţa pămîntului, *» 
cu piatra rubinului, 
colcotirea sîngelui“ 

    

    
„Feciorul de împărat rămăsese umit ca din 

naintea unei năluciri încîntătoare. Nu ştia bine 

dacă este deştept sau dacă visează. Nu-i venea 

să dea crezămiînt nici vederilor, nici auzului : 

'şi eu toate acestea, zîna ce-i sta: în față îl 

privea, cui 'ochi fermecători, aruneînd prin tot 
trapu-i, cînd aburi fierbinţi, cînd fiori de 

ghiaţă; vorba ei îi răsuna pînă în suflet, dulce”
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şi, „zimbga, jus 1 se năleca, pare că i câmpul 
înflorise, și cerul 

să 1-0 deaui iu iai, „dă: ; mereu să i. poată privi la, 
ea, numai, ca 

să in sîn, cite -şi trele nestema- 
tele te câri până. atunci fusese şi toată 
puterea şi toată; 'Bucaria; lui: -Şiy. fără să. se mai 
gîndească, fără Să 46 2hdoiaseă, le 'aruncâ cu 
morpumire î în poălăr. dăgă laşei copile. Buzele 
ei fragede şi rumeoâre, se „răstoiră într'un rîs 
de nebunatică bucurie | ŞI, âpucînd mărgări- 
taruîntuie diiiţitrei albişi” mărunți ca şi 'bbbul 
nesteniiat, "1 „pias6 binişâr pe buzele e voinieulir, 
înti tin: dulce: “gi “hingi sărutat. + 

“3 Atunci "umbiste!: călăutoase şi i bălsămite 
ale uopţii” de: vară ascuuseră.: în: negură şi în 
tăcere “pe: "fericiţi ini, "singură "porumbiţa: 
cea ălbă îi: desmisrda: prin: întunerie, cîuul: cu 
vesele "Gfatări, cînd :cu::blinde văietări; dar 
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cînd 'răsăriră zorile, deodată: eu florile, po- 
rumbița amăgitoare şi 'la dragosti- îndemnă- 
toare, peste ţări şi peste mări sburase, prin 

văzduh. se depărtase, fugind ca să nu mai vie, 

şi luînd eu sine în vecie, seumpul fecioreseul 
dar, bobul alb de mărgăritar. 

„Zile şi nopţi, luni şi săptămîni treeură. 

Feciorul de împărat şi Fata din piatră trăiau 
„ înstrăinaţi de lume, singuri-singurei, el numai 

cu dînsa, ea numai cu el, şi altă grijă nu 

„purtau, altă plăcere nu gustau decit ale dra- 

” gostelor lor.. Cerenind lumea întreagă în poie- 

niţa înflorită şi cu frunzari acoperită de sub 

Pietrele fetei, voinicul năpustise codrii, urîse 

izbînzile vieţei.sale de mai 'nainte.. V înătoarea 
era uitată; inima. -lui se scălda. acum toată 

în desmierdări noi şi. necumpătate. Pasări, 
fiare şi lighioane trăiau .de el oropsite; toate 

se înstrăinase și se lepădase de al lor.sbur- 

dalnie stăpîn; nici una : nu-l. mai cunoştea, 
niciuna nu-l mai asculta; dar nici lui, neso- 

cotitul, de ele nu-i mai păsa. Arcul şi săge- 

ţile, ghioaga şi praştia stau artineate la pă= 

mînt; rugina și putregaiul se lipise de ele şi 

le rodeau puterea. Aşa feciorul de împărat, .
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uitînd vitejia vînățorească, uitînd şi casa pă- 

rintească, şedea, ziua şi noaptea, lungit moale 

pe covoare şi cu capul în poala copilei, se 

uita cu ochii în ochii ei, îi sorbea suflarea 

de pe guriţă şi-i cerea mereu să-l. desmierde 
_cu cîntecele ei. 

„Cîntă-ţi, mîndro, cîntecul 
Că mi-e drag ca sufletul; 
Cîntă, scumpul meu odoz! 
Jci cu tine-aș vrea, să mor!“ 

Dar muierea tot muiere! Dăi ce-ţi cere, că, 
. . > A . 

o să te certe de ce i l-ai dat. Cu- încetul cn 

încetul, începi fata a lua seama, că sufletul 

voinicului se înmuiase. de dogoreala, dragos- 

telor femeiești; acum îi părea rău şi-i venea, 
ciudă că iubitul ei nu mai era ca mai 'naznte, 

vitejelul plaiurilor, căruia lumea îi zicea cu 

laudă: Feciorul de împărat, cel cu noroc la 
vînat! In zadar îi cînta ea, cu viers dulee 
femeiesc, mindru cîntece haiducesc; în zadar 

îl ruga, să se trezească din traiul linged și 
trîndav în care îl cufundase viața de iubire; 
în zadar îl tot îndemna ca să iasă cu dînsa 

“din pustietate, ca s'o ducă să vază lumea.
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El în braţe o stringea, dulee mi și-o des- 
mierda, şi aşa îi tot vorbea: 

„Facă lumea ce va face, 
noi trăim aci în pace, 
cum ni-e drag şi cum ne place! 
„Zică lumea ce va zice, 
fericirea de aice 
tot nu poate să ne-o strice! 
„Spună lumea ce-o voi, 
no0i aci, cît vom trăi, 

fără griji ne vom iubi“. 

„Dar uritul, urîtul cel pocit, boala cea fără 

de crezămînt, care din plăceri trezite încol- 

ţeşte, sufletul îl amărăşte, cu doruri se hră- 
nește şi la noi plăceri rîvnește, uritul cel 

urgisit, care usucă şi topeşte, mereu şi ne- 

curmat în inima copilei se prefira şi pe fiece 

zi mai adîne o pătrundea, în ea zilnice se 

*neuiba, mai amarnie o rodea. Feciorul de 

împărat vedea şi simţea toate; dar leac sie-și 

nu-şi ştia găsi. Fata umbla mai adesea razna, 
prin păduri şi livezi cu fruntea, înnorată, cu 

faţa lăcrămată şi cînd se întorcea la soţul ei 

şi îl găsea văitindu-și triştea, lungit sub tul- 
pina brazilor, ea, îi zicea plîngînd şi suspinînd:
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— „Seoală, dragă; scoală frate! 
nu mai tot zăcea pe spate, - 
că mi-am urît zilele, 
mutînd căpăttiele, 
cînd la, cap, cînd la picioare, 
cînd la umbră, cînd la soare. . 

— „Of! dragă, iubita mea! 
nu pot,. nu pot, chiar d'aş vrea; 
boala mea. nici că s'o duce, 
pîn'ce tu nu. mi-i aduce 
mură-albastră, şi amară, 
sloiu de ghiaţă 'n miez de vară. 

— „Of! dragă, iubitul meu! 
- ajuta-ţi-ar Dumnezeu ! 
eu toți. munţii i-am căleat, 
mură-albastră n'am aflat, 
sloiu de ghiaţă n'am găsit, 
că pămîntu-i încălzit, 

— „Fetişoară din Buzău, 
mură-albastră-i ochiul tău; 
care mă ucide rău; 
sloiu de ghiaţă netopită 
e_chiar inima-ţi răcită 
şi de mine deslipită“. 

„Cînd ajunge inima să fie sleită de dra- 
goste, apoi: curînd piere și mila. Fata, de piatră,
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sătulă, şi de pustiul munţilor, și de iubirea, 

singuratică, visa acum noaptea şi se gîndea 

ziulița întreagă, la locuri desfătate şi pline - 

de lume, la oraşe cu sgomot, cu petreceri şi 

cu veseli, la cetăţi unde toţi să eate la. dînsa 

cu dor şi eu drag, şi dinsa cu mîndrie la toţi 

să se arate frumoasă și împodobită în haine 

trufașe şi în pietre nestemate. Destul, destul 

îşi” închisese ea tineraţile în depărtări, de lume 

_înstrăinată ; destul gustase plăcerea iubirilor 

tăinuite. Acum inimari .sbura ca fluturele, 

după lumină; sufletul ei cerea sgomotul ve- 

seliilor, strălucirea averilor, vîlva _trufiilor. 

Astfel de dorinţe îi frămîntau mereu minţile» 

şi “ştim cu toţii că ce se naște în cap de 

muiere, întrînsul neistovit nu: piere. 

„Într'o dimineaţă, cînd Feciorul de împărat 

se trezi din somn, îngreniat de lîngoare şi de 

inimă-rea, Fata din .piatră. perise de lîngă 

dinsul. O aşteptă să vie la amiazi, o aşteptă 

-să vie seara; dar umbra molifzilor se aşternă 

îneetinel d'alungul pajiştei, scăzi şi crese 

iarăşi, dovedind scurgerea, vremii, şi nimeni, 

nimeni nu veni . 

„Atinci pricepi  dînsul că copila a, fugit
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Şi în păduri l-a năpustit; atunci văz bine 
că puica a sburat, s'a dus și pe dînsul l-a 
răpus. Atunci în lăuntrul lui se făcti adine 
întunerie; în piept inima-i sdrobită se îneo- 
lăcea ca, erîmpeie trunchiate de şarpe veninos. 
Ziua la soare, el se frămînta în durere; 
noaptea la, stele, din ochi îi picura izvor de 
plinsoare, şi la tot ceasul, noaptea ca şi ziua, 
ziua ca şi noaptea, glasul lui duios răsuna 
prin codrii: — „Doamnă a inimei mele, stă- 
pînă a acestor locuri, de ce m'ai părăsit? 
Unde te-ai dus? Ah! unde?“ 1). 

„Îşi aducea aminte dale ei dalbe frumu- 
seți, d'ale ei dulci cîntări, de zilele fericite 
pe cînd glasul munţilor şi al apelor răspundea, 

„eu vesel sursur la glasul copilei, pe cînd ea, 
umbla legănîndu-se, gingașă şi iişoasă, pe ver- 
deaţa, livezilor, pe cînd ea tremurînd, scutura 
de pe cosiţele-i bălaie, zăpada mai puţin albă 
decit peliţa ei. Atunei inima lui, cu suspine, 

  

1) Tesoro de los Romanceros Y Cancioneros espanoles, 
vecogidos y ordenados por d. Eugenio de Ochoa, (Pasis, 
1838) p. 137: Romaneces del Cid Campeodor: 

„Rey de mi alma, y desta tierra conde» 
„Porque me dejas? donde vas? adânde? .
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întreba în zadar pe codri şi pe stînci: „Unde 

şi în ce ţara va mai fi acea mîndră floare, 

„acea drăgăstoasă româncă, cu faţa albă ca 

„crinul, eu glas încîntător de zînă?.. Numai 

„rîul acuma, numai apele, cînd se elătesc, 

„răspund cu vuiet la gemetele mele... Ah! 

„unde mai sînt, stăpîna mea dorită, ah!“unde 
„mai sînt chiar şi viscolele de odinioară!“ 1). 

„Dar toată jalea lui era în deşert; ce a 
fost verde s'a uscat; ce a înflorit s'a scuturat. 

Intw'acele plaiuri, în cari el găsise mai întîi 

mulţumirea, vînînd şi prinzînd cu nepăsare 

pasări de pre cer și fiare de pre pămînt, în 

acele dumbrăvi unde apoi îşi aflase fericirea 
la sînul drăgălaşei fecioare, acum totul era 

_veşted, totul era ofilit, totul se îmbrăcase 

întrun giulgiu de ger şi de întristare.. El 

1) Prangois Villon (1431), Ballade des dames du 

temps jadis: 

„Dietes moy, ot, n'en quel pays 
Est Flora, la belle Romaine, 
La royne blanche comme ung lys 
Qui chantoit ă voix de sereine. 
Echo, parlant, quand bruyt on maine 

Dessus riviere ou sus estan. 
Oi sont-ilz, vierge souveraipe? 
Mais ou sont les neiges dVantan 7“.
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cercă să rădice dela pămînt arcul. şi săgețile, 
ghioaga și praștia; dar armele erau ruginite, 
puterile-i erau slăbite, ochiul. vedea turbure 

la: ţintă, braţu-i nu mai ştia să nimerească - 

ţălul. Deodată cu nestimatele pierduse şi far- 

mecul lor puternic: Fata, din piatră le luase 
cu dînsa ca să facă cu ele cercei şi ghior- 

dane; iar el, sărmanul, el îşi aducea, atunei 

aminte, cu dor şi cu jale, despre locul unde 

născuse, despre căminul unde crescuse, despre 

măicuţa dulce care pe sînul ei îl legănase, 

despre toate bunurile, toate averile și toate 
mulţumirile pe cari le perduse. EI se îngrozea 
văzîndu-se ajuns a rătăei, ca un Suflet călător 

şi fără tărie, prin locaşele sălbatice ale fia- 

relor, a cerea prin codrii şi prin pustii nălyea 
fericirilor, şi inima-i sîngera răsipită în tîrzii 

și zadarnice căințe!). 

) 0. V. Catulli, Carmen LXIII, de Aty, v. 50—73: 

„Patria, o mea treatrix; patria, o mea genitrix, 
Ego quam miser relinguens, dominos ut herifugee 
Famuli solent, ad de tetuli nemora pedem, 
Ut apud nivem et ferurum gelida stabula- forem, 
Et €arum omnia adirem, furibunda, Aatibula: - 
Ubinam, aut quibus locis te positam, patria, reară 
Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem, 

x



” 
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„Cîţi alţi pe lume îşi văd ea dînsul, vir- 

tutea, şi. norocul spulberate prin nesocoţinţa 

lor! Cînd e omul tînăr, el nu ştie, biet, să 

preţuiască bunurile cu eari pronia cerească, 
mumă darnică și iubitoare, l-a înzestrat. Fe 
îmbată, de veselia juneţei, de farmecul fru- 

museţilor, de plăceri trecătoare, de sburdări- 
amăgitoare, şi, dacă într'acea beţie îşi pierde 

sau îşi risipeşte nestimatele odoare cu cari îl 

împărtăşise soarta, curînd-curînd în urmă, 
îl ajunge şi ceasul amarnic al căinţei; şi-apoi 
după dînsul, se cască, întunecos şi rece, tă- 
cutul, pustiul mormînt!. 

„Aşa! vă veştejiți voi toate, plăpinde flori 

Rabie fera carens dum breve tempus animus est, 
Egone a mea remota he ferar în nemoraă domo? 

Patria, bonis, amicis, genitoribus abero?. 
Abero foro, palestra, stadio et gymnașiis? 
Miser, ah miser, querendum est etiam atque etiam, 

anime! 
Quod enim genus figure est, ego non quod obierim? 
Ego puber, ego adolescens, ego ephebus, ego puer, 
Ego gymnasii fui flos, ego eram decus olei. 

Ego vitam agam sub aliis Phrygi columinibus, 
Ubi. cerva silvicultris, ubi aper nemorivagus? 

Jam jam: dolet, guod egi, jam jamque poenitet!“,
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ale vieţei, tinereţi, iubire, plăceri, trecătoare 
- frumuseți, — frumuseţe, dar din cer pe care 
cerul pizmaş îndată ni-l răpește, — în grabă 
vă ofiliţi şi periţi toate, dacă printre voi doară 
nu se prefiră vreun fulger cu arsură, vreun 
fior de nemurire! | 

-*»Cată eu un ochiu de milă la cea, tinerime 
de rînd care, în toiul frumuseţilor trăieşte în 
desrăierdări şi în desfătări se îmbată... Cînd 
va goli pînă la fund paharul cu încîntările, 
ce o să se mai aleagă dintr'iinsa! Cine o să 
mai ştie de ea?... Groapa, care o. aşteaptă, o 
„va inghiţi întreagă. “Tăcerea de veci o să 
stingă după lume, cu a ei ființă, şi ale ei 
sterpe iubiri“ 1), 

Lacrămile de căinţă, 
!) Damartine, Mâditations pottiques: A Elvire: „Vous tomberez ainsi, courtes fleurs de la vie! Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beauts, Beaut, present d'un jour que le ciel nous envie, Ainsi vouz tomberez, si la main du gânie 

Ne vous zend Pimmortalită. 
Vois d'un oeuil de piti6 la vulgaire jeunesse, Brillante de beautâ, senvirant de plaisir; Quand elle aura tari sa coupe enchanteresse, Que restera-t-il d'elle? A peine un souvenir; Le: tombeau qui Lattend l'engloutit tout entiăre, Un silence &ternel succăde a ses amours...* 

. . . . . . . 

ŞI duioasele cugetări 
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ale feciorului de împărat, cel ce fusese odi- 

nioară norocos la vînat, mă pornise şi pe mine 

pe triste gînduri; îmi veneau acum unul după 

altul aminte atîtea falnice visuri ale juneţei 

mele, cari, împreună cu anii cei răpezi, sau 

nimicit în zadarnieul deşert... căci răpezi, vai! 

răpezi se strecoară anii!... 

Eheu, fugaces, Postume, Postume 
Labuntur anni ....... 2) 

. . . . . . . . 

Dar era noapte în toată puterea, cînd înce- 

pură să ne salute lătrătorii din satul Bisoca. 

În bătătura casei arendăşeşti ardea un foc 

mare; descălecaiu la, flacăraia trosnitoare a 

brazilor, şi domnul Sterie arendașul ne ieși 

cu plin înainte. Într'o mînă ţinea o botă cu 

păstrăvi vii, proaspeţi şi sglobii, pescuiţi în 

pîxîul spumegos de-sub poala umbrită a Pie- 

_trelor fetei; în cealaltă purta o cușcă cu ie- 

puraşi de casă, plocoane trămise de stariţul 

unui schit vecin, în carele hrănește şi pră- 

şeşte în curtea mînăstirii d'alde aşa arzoi și 

spornie vînat, rar în ţară la noi şi botezat în 

Codicile civil, art. 468, eu numele poznaş de 

2) Horatii, Carmin. IL. XIV. 

17981 17
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Lapinii ținuți pe lingă casă, iar în Dictio- 
narulu limbei Romane, elaboratu ca proiectu 

dupo însarcinarea dată de Societatea Acade- 

măcă Romana, pagina 981, eu aceea, tot aşa 
dioehiată şi puţin românească, de: „Cunicule 

sau cumicle, specia de animali, d'in genulu 

iepurelui, forte assemine cu iepurele, si de 

acea-a numitu pre a locurea si epure de casa, 
franceşte lapin“. 

Aş dori să aflu cari sînt locurile unde, 

vorbindu-se neaoş româneşte, se mai zice şi 

altfel, bunăoară, — cine-l, cine-l, pus-ai de- 

getul pe el? — Cuniclu şi Lapin. 

D'aşa lătinie dobitocească, 
d'aşa păcălitoare franţuzească, 
unul Domnul să, ferească 
limba noastră părintească ! 

Dar domnul Sterie, din tindă, ne pofteşte 

la mîncare. Drumul, basmul şi gîndurile me- 

lancolice m'au secat la stomac; mă grăbese 

dar a intra în casă, unde ne aşteaptă masa, 

care de mult stă întinsă. 

Fiindcă tu n'ai fost poftit împreună cu 

mine, te las afară şi drept mîngiiere, îţi tră- 

mit de departe, ca hrană intelectuală, bună 

de rumegat, această poveste încurcată, înso-
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ţind-o cu o prietenească salutare . .. tam slabă 

şi searbădă mîncare!.. . 

Dar să fie cu iertare, 
Căci sîntem la vînătoare! 

Post-scriptum. — Nu mă iartă conştiinţa ca 

să nu îndreptez o eroare -ce sa strecurat în 

paginele de mai sus. Am zis că la noi gu- 

vernul nu s'a ocupat niciodată de a regula 

vînătoarea. M'am înşelat. Răposatul C. Ne- 

guzzi, carele nu a fost numai un scriitor de 

talent, de spirit şi de inimă, ci a mai fost şi 

directore al Oficiului de Statistică din Mol- 

dova, ne dă în scrierile sale următoarea notă 

plină de interes şi sprijinită pe caleule ne- 

diseutabile: 

„Dela 26 Ianuarie 1841 pînă la sfîrşitul 

lui Decemvrie 1845, sau ucis, după cataloa- 

gele Vistieriei, acești lupi: 

În anul 1841... 118 lupi mari 
1842 ... 198 idem 

- 1843... 318 idem... 59 pui 
În anul 1844... 340 lupi mari . IL idem 

1845... 261 idem... 101 idem 

1240 lupi mari. 271 pui 

Total 1501, 

> » 

» >
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şi sa plătit din Vistierie 18,450 lei pentru 
1230 lupi mari şi 20321/2 lei pentru 271 pui. 
În total 20,4821/+ lei. 

„Să vedem acum folosul acestei legiuiri. 
„Să închipuim că fiecare lup era să mă- 

nînce pe an cîte 12 oi. Pare-mi-se că sînt 
destul de moderat. Care e lupul ce sar mul- 
ţumi cu 'o oaie pe lună? În cinei ani vine de 
lup 60 oi, care pentru 1501 lupi face 90,060 
oi. Socotind acum oaia cîte 20 lei, face 
1,801,200 lei, din cari scăzind 20,4821/. lei, 
preţul capetelor a 1501 lupi, rămîne folos 
1,780,7171/2 lei“, 

Tot cu această ocaziune, autorul Păcatelor 
linereților mai povesteşte şi o istorioară pe 
care am socotit că nu va strica, să o transcriu 
aci, căci ea va fi ca păhăruşul de Fine Cham- 
pagne, după un prînz îndesat şi anevoie mis- 
tuit, — rudis îndigestague moles! 

lată ce seria, Negruzzi în luna Februarie 1846: 
„Viu de la vînătoare, prietene, unde am 

împușcat un lup. Dă-mi voie deci să- ţi vor- 
bese' despre el. 

» Toată lumea cunoaşte lupul, fiara asta 
carnivoră şi nesăţioasă, duşmanul păstorilor
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şi groaza oilor. Din vremea regelui 'Edgard, 
la anul 966, lupii n'au mai văzut pămîntul 
Engliterei ; şi cînd, în toate staturile Euro- 
pei erau proscriși, numai în Moldova, — sînt 
acum cini- ani, — vieţuiau ca în sînul unei 
republice, încît era o blagoslovenie, cum lu- 
pii şi jidanii creșteau şi se îmulțeau! Însă 
la 1841, ministerul trebilor din lăuntru făet 
o legiuire prin care se puse preţ capului de 
lup. Tăranii începură a-i ucide, păstorii a 
fi mai liniștiți, şi oile a dormi mai fără grijă. 

„Spun — nu ştiu de e aşa, — că lupii 
văzînd osînda ce li se pregătește, au ales o 
deputăţie dinte ei, care, viind în capitală, şi-a, 

tocmit un vechil ca să le apere dreptul ce-şi 

închipuiau că au. Acesta le-a făcut o jalbă 
lungă și lată, în care dovedea tetragoniceşte 
că, de la descăliearea lui Dragoş, lupii au 

trăit în bună pace în ţară, că n'a mai făcut 
nimeni sprafcă ca să vadă cîte oi sau min- 
cat; că, de vreme ce lupii sînt lăsaţi ca să 
mănînce oi şi oile ea să fie mîneate de lupi, 

apoi după toate formele, legile şi obiceiul 
pămîntului, lupii se cuvine a fi volniei să 
mănînce oi, ş.e.., ş.e.l.
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„Ministrul Lupu Balş le întoarse jalba cu 

nadpis zicînd că obiceiul pămîntului poate 
sluji de lege, cînd nu este vătămător legii, 
şi numai atunci li se va lua în băgare de 
seamă reclamaţia, cînd vor da înscris și chie- 
zășie că nu vor mai mînca carne, ci vor 

paște troscot, ca nişte dobitoace ce sînt. 
„Deputaţii ieşiră cu coada, între vine, gin- 

dind la nedreptăţile oamenilor. Viind la gazdă 
Şi simțind apetit, se puseră la masă. Ospă- 
tarul le dete borş cu miel, cotelete de miel 
şi friptură de miel. ” 

— „E bine! strigă unul din ei, — mai 
zi-mi că este dreptate în lumea asta. Oamenii 
mănîncă oi, şi noi să nu mîncăm? 

— „Ba să mîneaţi, domnii mei; — le zise 
un june supleant de profesor, — omul şi lu- 
pul sînt lăsaţi ca să mănînce carne; dinţii 
lor cei cîneşti o dovedesc. Eu cînd nu mă- 
nîne carne, nu poi pronunţa nici cel d'întfi 
vers din Eneida: 

- Arma virumque cano, ete. 

»Din vorbă în vorbă, lupii spuseră, viito- 
rului filozof scopul soliei lor şi neisprava cu 
care au ieşit dela ministru.
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p—. Advocatul care l-aţi avut era un ig- 
norant, le zise acesta. Sînt sigur că nici ru- 
dimentele limbei latine, ale limbei mume, nu 
le cunoştea. Sînt sigur că petiția ce v'a făcut 
era plină de barbarisme și de solecisme şi scrisă 
cu slove ciriliane. Să vă fac eu o suplică cu 
litere latine şi veţi vedea cum voiu face capot 
pe ministrul cu tot departamentul său. 

„Îndată le scrise o jalbă cu litere latine, 
care se mîntuia prin acest calambur: 

Lup te chiamă şi lup eşti, 
Lupii dar ce prigonești ? 

„Omonimul lor: ministru le rupse jalba, 
zicînd că nu-i place poeţii şi că, cu toate cus- 
crenia, ce se arată că ar avea cu dînsul, nu 

poate călca datoria postului său; prin ur- 
mare porunci unui comisar de poliţie să-i in- 
tirească din oraş. 

»Ajungînd la barieră, nenorocitele fiare 
îşi scuturară praful de pe copite, şi lăcră- 

mind, tinseră labele spre cer, cuvîntînd acest 
blestem “ 

Aci autorul îşi precurmă povestea, necu- 
noseînd, după cum se vede, coprinsul bleste-
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mulului bietelor fiare nedreptăţite. Dacă, pe 
lîngă tot spiritul şi talentul ee el avea, ră» 
posatul C. Negruzzi ar fi posedat şi darul 
prooroeiei, el negreşit ar fi pus în gura lu- 
pilor un blestem de felul acesta: 

„Fă, Doamne, ea toți aceia: cari au gîn- 
duri rele asupra, noastră să fie osîndiţi, spre 
pedeapsa, lor, a citi dintr'un capăt pănă 'ntw'al- 
tul, toată Precuvîntarea, la, Manualul  Vină- 
torului românesc; dar totdeodată opreşte-i, 
Doamne, de a se folosi cîtuşi de puţin de 
învăţăturile coprinse chiar în corpul Manua- 
lului, căci fără de această a ta părintească 
ocrotire, va fi de acum înainte vai şi amar. 
de neamul Iupese, în ţara, binecuvîntată a 
Românilor, unde, dela, descălicătoare, blajina, 
localnică stăpinire ne-a, îngăduit să, trăim ea, 
în sînul lui Avram, fără de a ne mai sastis, 
cu statistice iscodiri! A 

„Amin | 

  


