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„PREFAȚA . 

Piinți—în adevăsalul înțeles al cu- 
viniului—fiinţi - coleelive, cum li sa 
zis, este drept, dar nu mai puțin orga- . nisme, avind: un trup şi un suflel, cu 
viața lor proprie: iată ce-stut popoa- 
rele, naţiile. a 
 Alcătuite din indivizi de un sînge 
elerininat—rezultind din încrucișeri: 
primitive, o știm, însă omogeneizat 
prin acelaş âinestec, în_izolare de vea- curi—naţiile sînt înzestrate. cu uuu- imite îusuşiri,. alcătuind o putere na- 
lurali, care este naționalitatea, şi cure le face să nu se confunde. | 

Sintem: oameni, cu toții. 
Dar cîtă deosebire: între omul ro- 

"hiân şi omul Dulgar;! între omul eu- 
glez şi oul italian; între omul rus și 
omul spaniol; între omul arab și omul 
Chinez ai i 

„„ Oameni—dar fiecare e altul: o notă 
deosebită în simfonia umanităţei.. Pie- 
cure a creat ceva pentru cultura u- 

„d 

jilată—sau tinde să creeze de-acum | „înainte. Ca. pomul, eăre crește -ca să 
proditcă a iimp-—dacă. e poni. | 

Au podoabele, cîntecele, jocuiile, 
poeziile lor. populare: românii, germa- 
ii, ungtirii, ruşia, spaniolii, - polonii, 
francezii. Se aseamănă oare? 
O vede oricine, că nu: Dar de. ce? 
Răspunsul e unul: sînt maţii,. rase, 

individualităţi, diferite— fiecare cu, sîn- 
gele 'ei — aşadar, cu. un caracter, cu: 
un suflel deosebit, care se impune lu- 
luror manifestărilor lui, imprimindu- 
li pecetea originalităţei. i 

Şi pe lîngă producțiile populare, co- 
lcctive, anonime, se adaogă operele 
geniilor: opere „care însă răsfrâng şi 
ele caracterul naţiei lor; genii, — de 
care e legată deapururi faima popoa- 
relor. N o Si 

Gândiţi-vă, de pildă, la poporul 'e- 

+   

lin, din vechime: socoliți ce a însem- 
nat, pentru civilizația umanilăței, cît 
îi datorim acesteia, cu adevărat, su- 

“perioare rasă de oameni. Ă 
Tără îndoială că ei. Insă: cui? 
Nu masselor, desigur, direct, ei uhor 

personalităţi geniale. a 
Ce ştim despre mulțimea cea mare 

a Grecilor clasici? Ştiin. Dar abia am 
- R aflai că au trecut pe pănânt— dacă, 
din mijlocul lor, nu ar fi răsărit, în- 

"dividualități. creatoare, în 'poesie, în 
artă, în filosofie; în știință, ale căror 
creaţii păstrează amintirea, dovada, 
genialilăței acestui popor. N 

In Omer, în Ilerodot, în Platon, în 
«lristoteles, în Phidias, în Xenophou, nt - 
Lschil, în Sophocles, în Pindar, în De- 
înosthehes, în Aristophanes, în Par- 
menid, în Plotin—trăiește poporul gre- 
cesc: nat în mulțimele neştiute ale con- 
leinporanilor lor. : E 
ulțimele dar—deşi, în ultima ana- 

liză sînt tolul—nu sînt. nimic. - 
De war fi geniile—pe care ele, e 

“drept, le produe-— cine ar pulea: să-şi a- 
mintească de dânsele? Prin ce? 

Oare ce știm despre Penicienii, se- 
măţi; despre fraţii lor, Cartaginezi? 

du trăit. Au cutrierat mările: după 
câștig. n a 

Dar precum nu lasă corabia urme 
pe valuri—decit. doar spunia -ce trece 
—nu au lăsat ei: nici o urmi. 

De ce? a Să 
: Pentru că nu s'a ridicat nici un go-- 
nâ din rîndurile lor, ca să întrupeze 
caraclerele acestor popoare, în opere 
neperitoare. 

Dar: pentru ce nu? a 
Desigur: din cauza. sîngelui inferior 

al acelor masse, sterile. Ra 
Și atunci, o îndoită concluzie, de 

.
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mare îmnportanță; ni se impune aici: 
iMulţimele trebue să aibă cultul ge- 

niilor lor—geniile, cultul mulțimelor: 
trenăile trebue si aibă cultul mulţi- 

melor: căci dacă vu ar fi ele—nu ar 
fi ei. | 

JMulţimele trebue să aibă cultul 'ge- 
miilor lor: căci dacă nu ar fi ci-—nu 
ur fi ele. 

Deaceea tocmai şi vedem că toale 
jiopoarele au slăvi!, oricând, pe oame- 
nii. lor mari. Și cui toți oamenii mari - 
du fost pururea reprezentanții cei : 
nui caracteristici şi mai convinşi ai 
sîngelii, ai rasei, „i nației căreia aa 
aparținut. | 

Geniile sînt culmile, pe care le a- 
linge naționalitatea: ei sînt adevărații 
educatori a popoarelor. | 

Căci orice culine ni spune: mai sus! 
Dar pentru aeasta, se cere ceva: să 

cunoaștem culnile noastre. | 
Cunoaşterea 'pe cât mai adîncă, dar 

si pe cât mai întinsă, aşadar, răspîn- 
direa, populurizarea operelor de înare 
valoare, arlistică, ştiinţifică, literară, 
e condiția de căpetenie a folosului lor 
educativ — și a. existenlei lor chiar: 

Ele exi::tă—dacă sînt înțelese. 
Inchăpuiţi-vă numai ce poate să în- 

senmeze Madona Sixtina—la Wegrii 
din Congo! Sau: Simfonia a noua— 
cintată amui trib de sălbateci! 

Și del, aceștia, pănă la specialistul, 
pictor cu muzieant, european — cîte 
deosebiri de pricepere: ce bogăţie de 
simțiri le unii, ce sărăcie lu altii, dela 
acelaș izvor. ” 

Orice operă e dar o taină, pe caie 
lrebue să o deslegi: cure nu are ființă 
decit în raport cu simțirea şi cu price- 
perea. ta. a 

Jai la urmă, să admitem: simte ori- 
cine frumusețile unei creații artistice, 
cu adevăsat geniale. 

Simte, adeseori: ca orbul luminu. 
"In cele mai multe cazuri, îi substi- 

lue: înțelesului ei, înțelegerea sa. 
Si aici imtervine—cu însemnătatea 

ei covîrşitoare, cînd îşi cunoaşte me- 
nirea ea singură—eritica. 

Critica! Dar care îi este menirea? 
Să „critice“ — vezi: să rostească 

verdicte, să pronunțe sentinte, să a- 
rate cc un lucru îi place, şi celalt, nu! 
Desigur. E dreptul ei, mai la urmă. 
Dar oare: numai atil? | . 

Poate și crilicul, înzestrat — dacă 
"este—cu o 'simţire, presupunem, mai 
fini, să comamnice allora, să caute u 
li înnpune: impresia, sa. 

ba are însă, totuşi, o valoare pur 
subiectivă. DE 

Și nu trebuie să uităm, că tocmai eri- 
licii sânt expuşi să se înșele poute. muti 
lesne decât ceilalţi muritori, din cauză 
că înstinetul lor e «deseori înnădusșil 
de prea multă învițătură: stipîniţi de 
concepțiile lor teoretice—şi de tendin- 

* fele timpului. 
Pecînd orice adevărată operă esle . 

eternă. 
Piecare „operă nouă“, reprezinlă 

însă o altă formulă estetică, și e dar 
“izvor de nuoi teorii. 

kslelica, prin urmare — oricît sur 
părea de paradoxal — o creează artiş- 
tii şi poeţii, nu criticii. ) 

Aceștia? Gindiţi-vă numai la crili- 
cii—ciîţi au trebuit să mai [ie-—ai lui 
Omer, ai lui Shal;espeare, ui lui Gioe- 
the, uă oricăror oameni erealori, geniati. 
„Unde mai sînt? Ce am învăjal dela 

dinşii ? a a | 
Au fosl, au trecul, au răposul întru 

Domnul. Fie-li fărina uşoară! Dar: 
Iliada, trăieşte, Hamlet. e viu, Faust ră- 
mâne, nemuritor. 

Nu dar pe senlinţele ei subiective, 
fie chiar savante, după socotelile tim- 
pului, se razimă waloarea-—din cauza 
aceasta—așu de contestată, a criticei; 
ci pe cercetările ei obiective.. 

dici: ştiinţa, înlocuieşte capriciul. 
Sint legi, care stăptnese întrupurea 

simțirei arlistice—căci zemislirea ei 
e îi afară de dînsele—legi anevoioase, 
subtile. Pe acestea, criticul trebue să 
le cunouscă-—sau să le [i medilat, mai 
Dine zicând—gi să le formuleze el în- 
suşi. | 

Sînt legături între operă şi mediul, 
în care “sc naşte. Pe acestea, criticul 
are datoria să le siudieze, nu să şi le: 
potrivească, în mod arbitrar, pentru 
trebuințele tezei, pe 'care voește să o ,



  

susțiită, denaturînd înțelesul operei pe 
care o critică. 

Sint întîmplări pessonale, care însă 
nu au valoare decit numai în vapori 
cu simiirea, cu genialitalea unor indi- 
vidualități, cu lotul excepționale: pe 
care dar nu le putem măsura cu mă- 
sura comună. Pe acestea, criticul tre- 
bue să le expună cum. sînt-—?n legă- 
lura lor psihologică—căutind să pre- 
ciseze - valoarea lor relativă, şi aici: 
nu din arbitrare aprecieri, ci din faple. 

h în sfârşit—mai ales—cultuia ar- 
iistului, determinată de genul său, de- 
terminînd munifestările lui. Pe aceus- 

  

ta, criticul e dator să şi-o însuseasci: - 
să se ridice la înălțimele ei. 

Și vă dați seama ce însemnează. 
lată dar cunoştinţe pozitive =— fără 

de care o înţelegere deplină a operei. 
nu se poate concepe—indispensabile: 
pe care critica e chemată să şi le a- 
gonisească, ea mai întăi, ca să le co- 
matitice marei mulțimi. 

Aceasta îi este menirea, si purlea 
ci contributivă —la opera obşteşlei 
culturi omenești. A criticei: vastă, 
neasăimănat de utilă, nepenitoare — întru 
cât e legată de eternele creaţii ale ge- 
hiilor, asupra cărora aruncă hunină — 
dar si de o anevoință extremă. 

Si faţă de această lucrare, de ştiinţă, 
a criticei: ce-mi esle impresia. ctrili- 
cului; ce-mi sînt, mai cu deosebire, 
ideile hus? | 

Concepţiile tale, preferințele iale, 
lendinţele tale—ei, da—,ideile“ tale: 
ce-mi pasă de dânsele ? 

Dacă ai: creează şi tul 
Dar nu le vîrî în crealia aliuia, [al- 

sificîndu-i cuprinsul, făcîndu-l să. ser- 
vească intereselor tale, ori care ai fi: 
parazit! 

Aceea ce mă înlereseată pe mine, 
este opera artistului, în ea însăşi—cu 
toate legăturile ei--ca să o pol în- 

* telege. 
A stabili aceste legături—cu Dreci- . 

sia cercelărei exacte a unui fenomen 
natural—ială misiunea, importantă, su- 
perior de folositoare, a criticei pozi- 
live. 

Iaşi, în zina Innălţărei Doinnului, 1914, 

  

  

are dar o 

a i 

IN 

Şi faţă de dânsa--tu impresiile, cu 
pornirile, cu scopurile ei subiecliie— 
stă critica parazitavă. : 

Căci şi ea — ca oricare paratit — 
caută să lrăiască în paguba alura: u 
producţiilor geniale aici. 

" Impotriva acesteia, critica puzilivă 
înmaliă chemare. Căci 

fără contribuţiile ci obiective, eperele 
cele mai însemnate, ar rămânca, ră- 
mân neştiule: taine închise cu seple 
peceţi. 

* 

, * 

Din acesle cor-siderajii-—de popula- 
rizare, așadar, și de înţelegere. —-a îz- 
vorît și lucrarea prezentă. 

Intenția noastră a fosi să pun 
la îndămâna. românilor de prelut:ndeni, 
în interesul culturei naţional, o e.li- 
fie, cuprinzind întrun singur volu 2, 
cu preț eflin, toate serserile-—jire; te, 
cele mai însemnate, în toute direcții- 
le, dacă nu “hiar toate îsi înțelesul ab- 
soluti al cu: înlului— comorile Simțirei 
şi gîndului său, ale genialului iostru, 
nu numai boet, ci şi cugetilor, în u- 
titea domenii: Mihail Eminescu. 

li cea dintăi întreprindere, credem, 
de felul aesla la noi, şi pentru care 
edilorii d-nii |. V. lonescu şi N. Geoi- 
gescu, şi-au impus însemuale sacri- _ 
fiesi. | 

kdiţia de faţă e dar, mai întăi, a- 
ceea ce voeşte să [ie: ediţie pupu- 
lară. | 

Dar ca încearcă a fi și: 
critică. - 

Cd să răspundă acestei cerinli, era 
nevoc: să jie însoțită. de un studiu in- 
troductiv, căutând e contribui cu ccia 
la înțelegerea lui Eminescu. 

huprejurări, independente de „10, 
ne-cu împiedecat să terminăm această 
parie integrantă a ediției noastre, la 
timp: atunci, când nerabdarea, legi- 
time, a abonaților nu mai îngădue săi 
amânăm apariția. 

Rămine- dai—și cerem scuze celilo: 
rilor noștri—ca studiul introducliv, sc 
apaiă ceva mai târziu: pe cît mai 
curînd. - 

o ediţie 

A. C. CUZA.



  

„ CINTECE ȘI ROMANŢE 

NOAPTEA 

Noeplea potolit şi vînăt arde focul în cămin. - 
Intrun colț pe-o sofă roșă cu în faţa lui privesc, 
Pin'ee mintea îmi adoarme, pîm'ce genele *mi clipese; 
l-umiînarea-i stinsă “m casă... Somnu-i cald, molatee, lin. 

. 7 
Alunci tu prin întuneric te apropii surizindă, 
Albă ca zăpada iernii, dulce ca o zi de vară; 
Pe genunchi îmi şezi iubit-o, braţele-ţi îmi înconjoară 
Gilul.iar tu cu iubire priveşti fața mea pălindă, 

Cu-ale tale braţe albe, moi, rotunde, parfumate, 
Tu grumazul mi-l înlănţui, pe-al ineu piept capul-ți-l culci, 
S'apoi ca din vis trezilă, cu mâînuţe albe, dulci 
De pe frunlea mea cea tristă tu dai vițele *atr'o parte, 

Nelezeşti încet şi leneș fruntea mea cca liniștită 
ȘI, gîndind că- dorin, şirealo, apeşi gura ta de foc 
Pe-ai mei ochi închiși ca somnul, și pe [runte-mi în mijloc, 
Și surizi, cum ride visul într'o inimă "ndrăgită. 

O! desmeardă, pîn'ce frunlea-mi este netedă şi lină, 
„0: desmeardă, pîn' ești jună ca lumina cea din soare, 
Pin” eşti clară ca o rouă, pin “eşii duice ca o floare, 
bin" nu-i fața mea sbireilă, pîn' nu-i inima-mi bătrină. 

> 

  

ÎNGER-DE PAZĂ 
- —. 

Cînd suflelu-mi noaptea veghei în estaze, 
Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază, 
Incins cu o haină de umbre şi razs, 
(vasupră-mi cun zîmbet aripele-a "atins; 
Dar cum te văzui într'o palidă haină,. * 
Copilă cuprinsă de dor şi de taină, 
Fugi acel înger de ochiu-ţi învins. 

sti demon, copilă, că numai c'o zare 
"Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare, 

Făcuși pe-al meu înger. cu spaimă să sboare, 
"EI, veghea mea sfintă,: amicul fidel? Ra 

  

Ori poate...! O 'mchide lungi genele tale : Să pot recunoaște lrăsurile-ți pale — Ea 
Căci tu—tu eșii el. 

— pn. . 

FLOARE ALBASTRĂ 

„lar te-ai cufundat în stele 
Și în nori și "n ceruri nalte? 
De nu m'ai uita încalte, 
Sufletul vicței mele. - 

In zadar rîuri în soare 
Grămădești n a ta gindire 
Și cîmpiile asire 

„Şi întunecata mare. 

Piramidele 'nvechite! 
Urcă 'm cer virful lor mare— 
Nu căta în depărtare 
Fericirea ta, iubite!“ 

Astfel zise mititica, 
Dulce netezindumi părul, 
Ah! ca spuse adevărul; 
Eu am ris, n'am zis nimica. 

-„Hai în codrul cu verdeață, 
„Und” izvoare pling în vale, 
Stînca.stă să se prăvale 
In prăpastia măreaţă. 

“Acolo 'n ochi de pădure 
Lîngă bolta cea senină 
Și sub trestia cea lină 
Vom ședea în foi de mure, 

Și mi-i spune-atunci povaşti 
ŞI minciuni cu-a ta guriţă, 
Eu pe-un fir de romăniţă 
Voiu cerca de mă iubeşti. 

Și de-a soarelui căldură 
Voiu fi roşie ca mărul, 
AT: hi + Mi-oi desface de-aur părul 
Să-ţi astup cu dinsul gura.



"Lasă lumei orice gînd, 

MIHAIL EMINESCU 

De mi-i da o sărutare Și plingînd înfrînă calul, 
Nime 'n lume n'o s'o știe, Calul ei cel alb ca neaua, 
Căci va fi sub pălărie— Ii netează mîndra coamă 
Ș'apoi cine treabă are! Și plingînd își pune şeaua. 

Cînd prin crengi s'o fi ivit 
Luna 'n noaptea cea de vară, 
Mi-i ţinea de subsuoară, 
Te-oi ţinea de după git. 

S'avintă pe el şi pleacă, 
Păru 'n vinturi: capu 'n piept, 
Nu se uită înairite-i, 
Nu privește îndărăpt. 

Pe cărare 'n bolți de frunze, SE , | 
Apuciînd spre sat în vale; Pe cărări pierdute 'n vale 
Ne-om da sărutări pe cale . .- : „Merge "n codru făr' de capăt, 
Dulci-ca florile ascunse. „Cînd a serei raze-roșii 

Asfinţind din ceruri scapăt. 

Și sosind l'al porţii prag, | - 
Vom vorbi 'n întunecime. | Umbra 'n codri ici şi colo 
Grija noastră n'aib'o nime: Fulgerează de lumine... 
Cui, ce-i pasă că 'mi eşti drag?“ . - Ea trecea prin frunza 'n îreamăt 

Și prin murmur de albine. 
Inc'o gură —și dispare... 
Ca un stîlp eu stau în lunăl! 
Ce frumoasă, ce nebună - 
E albastra-mi, dulce floare! 

In mijloc. de codru-ajunse 
Lîngă teiul nalt și vechiu, 
Unde-izvorul cel în vrajă 

e Sună dulce în urechi. . 
Și te-ai dus, dulce minune, 
Ș'a murit iubirea noastră —. | a 
Floare-albastră| floare-albastră.|... De murmur duios de ape 
Totuşi este trist în lume. „Ea trezit”, atunci tresare, 

Vede-un tînăr ce alături , 

. Pe-un cal negru sti călare. 

FĂT-FRUMOS DIN TEI i ' i a 
” Cu, ochi mari la ea se uită 

| Plini de vis; duioși, „plutind 
— Blanca, află că din leagăn “ Flori de tei. în păru-i negru, 

“ Domnul este al tău mire, Și la şold un corn de argint. 
Căci născută eşti, copilă, . | NE | 
Din nevrednică iubire. .. Şi începu încet să sune 

Fermecât și dureros — 
_Inima-i”creştea de dorul . 
Al străinului frumos. 

Mini în schit la Sfinta Ana 
Vei găsi la cel din stele 
“Mingiierea vieței tale, ” A 
Mintuirea feţei mele. | i Ne mi 

: Se Părul lui i-atinge părul 
— Nu voi, tată, să usuce . | Și atunci cu-obrajii roși 
Al meu suflet tînăr, vesel; ' Ea apleacă gene lunge 
Eu “iubesc vinatul, jocul; - | Peste ochii cuvioşi. 
Traiul lumii alţii lese-l, 

Iar pe buze-i trece-un zimbet 
Nu voi părul să mi-l taie . .: Innecat, fermecător, 
Ce-mi ajunge la călciie; - Care gur' ahia-i deschide 
Să orbesc cetind pe carte Cea uscată de amor. ' 
In fum vinăt de tămiie. 

Cînd cu totului răpită 
Se 'ndoi spre el din şele, 
E! înceată din cîntare 
Şi-i grăi cu grai! de jele; 

— Știu mai bine ce-ţi prieşte, 

Mini în zori de zi pleca-vom 
Către schitul vechiu şi sfint, 

Ea aude. — Plinge. — Par'că Și-o cuprinde de călare, 
Ii venea să plece în lume, : Ea se apără c'o mină, 
Dusă de pustie gînduri : Insă totuşi lui'se lasă, 
Și de-un dor fără de nume. Simte inima-i că-i plină, — 

   



  

CINTECE ŞI ROMANȚE 3 

Și pe umărul lui cade 
Al ei cap cu fața. n sus; 
Pe cind caii pasc alături, 
Ea-l privea cu suflet dus.: 

Numai murmurul cel dulce 
Din izvorul fermecat, 
Asurzeşte melâncolic . 
Al lor suflet îmbătat. 

Lun” atunci din codri iese, : 
Noaptea toată stă s'o vadă, 
Zugrăveşte umbre negre 
„Pe cîmp alb ca de zăpadă. 

S 

Şi mereu ea le lungeşte 
Și suind pe cer le mută; 
Dar ei trec, se pierd în codrii 

"Cu viaţa lor pierdută. 

La castel în poartă calul. 
Stă a doua zi în spume, - 
Dar frumoasa lui stăpînă 
A rămas pierdută -'n lume. 

DORINȚA 

Vino 'n .codru la izvorul 
Care tremură pe prund, 
Unde prispa cea de brazde 
Crengi plecate o ascund. 

Și cu „braţele întinse. 
Să alergi, la piept să-mi cazi, 
Să-ţi desprind din creștet vălul, 
să-l ridic de pe obraz. 

Pe genunchii mei. şedea-vei, 
Vom fi singuri:singurei, 
lar în păr, înfiorate, 
Ori să-ţi cadă flori de tei. 

Fruntea albă. ?n părul galben . 
Pe-al meu braţ încet s'o culci, 
Lăsînd pradă gurii mele: 
Ale tale buze dulci. 

Vom visa un vis ferice, 
Îngîna-ne-vor c'un. cînt 
Singuratece izvoare, - 

“Blînda batere de vînt; 

Adormind de armonia 
Codrului bătut de ginduri, 
Flori de tei de-asupra noastră 
Or să cadă rinduri- rînduri. 

  

Lîngă lac, pe care norii 

CRĂIASA DIN POVEȘTII 

-Neguri albe strălucite, 
_Naşte luna argintie, 
Ea le scoate peste ape, 
Le întinde pe. cîmpie. 

S'adun flori în şezătoare 
De painjen tort să rumpă,: 
Și anină ?n haina nopţii 
Boabe mari de piatră scumpă. 

Au urzit o umbră fină, 
Ruptă de mișcări de valuri . 
Ca de bulgări de lumină, 

Dindu-și trestia 'mtr'o parte 
Stă copila lin plecată, 
Trandafiri aruncă roşii 
Peste unda fermecată. 

Ca să vad'un chip, se uită 
Cum aleargă apa n cercuri, 
Căci vrăjit de mult e lacul 
De-un cuvînt al sfintei Mercuri. 

- 

Ca să iasă chipu 'n faţă, 
Trandafiri âruncă tineri, 
«Căci vrăjiţi sunt trandafirii 
De-un cuvint al sfintei Vineri. 

Ea se uită....păru-i galben, 
Faţa ei lucesc în lună, 
Iar în ochii ei albaștrii 
Toate basmele s'adună. . 

  

LACUL 

Lacul codrilor albastru, 
Nuferi galbeni îl încarcă, 
Tresărind în cercuri albe - 
El cutremură o “barcă. 

Și eu trec de- alung de maluri 
Parc'ascult și parc "aştept, 
Ea din trestii. să răsară 
Și să-mi cadă lin pe piept. 

Să sărim în luntrea mică 
Inginaţi de glas de ape, 
Și să scap din-miînă cîrma. 
Și lopeţile să-mi scape. ; Ia 

e



MINAIL 

Să plutim cuprinși de farmec 
Sub lumina blindei lune, 
Vîntu m trestii lin foşnească; 
Unduioasa apă sune... 

Dar nu vine! Singuratec. 
In zadar suspin și sufăr 
Lângă lacul cel albastru, 
Incărcat cu flori de nufăr. 

  

POVESTEA TEIULUI 
— VARIANTĂ — 

„Blanca, ştii că din iubire 
„Făr' de lege te-ai născut; 
„Am jurat dela 'nceput: - 

„Pe: Hristos să-l iei de mirc! 

„Imbrăcîndu-te 'n veștmîntu-i, 
„Lepădind 'viața lumii, 
„Vei spăși greşala mumii 
„Și de-o crimă tu mă mintui. 

— „Traiul lumii, dragă tată, 
„Cine vor, aceia lese-l, 
„Dară sufletul mi-e vesel, 
„Tinereţea “luminată. 

„Danţul, muzica, pădurea 
„Pe acestea le 'ndrăgii. 
„Nu chiliile pustii 
„Unde plîngi gîndind aiurea“. 

— „Ştiu mai bine ce-ţi prieşte 
„Cum am spus aşa rămîne; 
„Pentru drumul cel de mîne 
„De cu azi. te pregăteşte!” 

Mîna ea la ochi şi-o ţine, 
Toate minţele-şi adună — 
Să ia lumea 'n cap nebună, 
Parc'atîta-i mai rămîne, 

Calu-i alb, un bun tovarăș, 
Inşeuat aştept” afară; 
Ea picioru-l pune 'n scară 
Și la codrul pleacă iarăș. 

Seara vine din ariniști, 
Cu miroase o îmbată, 
Cerul stelele-şi arată, 
Solii dulci ai lungii liniști;: 

Dar prin codrii ea pătrunde 
Lîngă teiul vechiu și sfînt, 
Ce cu flori pînă 'n pămînt 
Un izvor vrăjit ascunde. 

Ingînat de glas de ape 
“Cînt'un corn cu 'nduioșare, 
Tot mai tare şi mai tare, 
Mai aproape, mai aproape; 

EMINESCU 

lar izvorul, prins de vrajă, 
Răsărea sunînd din valuri; 
Sus în codri de pe dealuri 
Luna blindă ţine strajă. 

Ca din farmec ea tresare 
Şi, privind uimită 'n lături, 
Vede-un tinăr chiar alături. 
Pe-un cal.negru e călare... 

Oare ochii ei o mint, 
Sau acvea-i, adevăru-i? 
Flori de teiu el are 'n păru-i 
Și la șold un corn de-argint. 

Ea priveşte- atunci în jos, 
Trece mîna pe la timple, 
Iară inima-i se împle 
De un farmec dureros. 

El se da tot mai aproape 
Și cerşea copilărește; 
Al ci suflet se răpeşte, 
De închide-a ci pleoape. 

Cu o mînă îl respinge, 
Dar se simte prinsă 'n braţe, 
De-o durere, de-o dulceaţă 
Peptul, inima-i se strînge. 

Ar strigă şi nu sc 'ndură, 
Capu-i cade pe-al lui umăr, 
Sărutări fără de număr 
El îi soarbe de pe gură. 

O  desmeardă :ş'o întreabă,. 
Iar faţa și-o ascunde 
Și 'aşa de 'ncet răspunde 
Cu o voce dulce, slabă. 

Tot alături călăresc, 
Nu au grija nimăruia, 
Și de dragi unul altuia 

“Ei din ochi se prăpădesc. 

Se tot duc, se duc mereu, 
Trec în: umbră, pier în valc. 
Iară. cornul plin de jale 
Sună dulce, sună greu. 

J - ” 

Blindu-i sunet se împarte 
Peste văi împrășştiet, 
Mai încet, tot mai încet, 
Mai departe, mai departe... 

Sus în brazii de pe dealuri” 
Luna 'n-urmă ţine strajă, 
Iar izvorul prins de vrajă. 
Răsărea sunind din valuri. 
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Codrului, Măriei Salc. 

“Crainici, iepurii cei repezi, 

"Şi să fim din nou copii, 

DESC 
- . . 

'Şi prin somn auzi-vom bucium 

CINTECE ŞI ROMANȚE 

POVESTEA CODRULUI E „Şi pe: teiul nostru 'ntreabă 
Cine suntem? stau la sfaturi; 
Iară gazda noastră zice 
Dindu-şi ramurile 'n laturi: Împărat slăvit e codrul, . 

Ncamuri mii îi cresc sub poale, [. CI 
Toate înflorind din mila „O. priviţi-i, cum Viscază 

„Visul codrului de fagi; 
„Amîndoi ca 'ntr'o poveste... 

- . . i „Ei îşi sunt aşa de dragi!“ Lună, soare și luceferi , 
EI le poartă 'n a lui herb, 
Imprejuru-i are dame - E - SINGURATATE Și curteni din ncamul cerb. . | - 

. 

  

- Cu perdelele lăsate 
Șed la masa mea de brad, 
Y'ocul pîlpiie în sobă,. 
lară eu pe ginduri cad. 

Purtători îi sunt de vești, 
Filomelc-i ţin” orchestrul 
Și izvoare spun poveşti. 

, . , , Stoluri, stoluri trec prin minte Peste flori, ce cresc în umbră, Dulci iluzii; amintiri 
Lingă ape; pe Potici, | Țiriesc încet ca greeri 
Vezi bejănii de albine, Printre. negre, vechi zidiri. Armii grele de furnici. E 

. 

Sau cad: grele, mingăioase 
Şi se sfarmă'n suflet trist, 
Cum în picuri cade ceara 
La picioarele» lui” Christ. 

Ilai și noi la craiul, dragă, 

Ca norocul şi iubirea 
Să nc pară jucării. 

: - . In odae prin unghere Mi-ar părea cum că natura e Sa ţesut păinjeniș, e o . . . | Ă , « pe = 3 , oată mintea ei şi-a pus, Și prin cărțile în vravuri 
Decit ori ȘI ce păpușă Umblă şoarecii furiș, Să te facă mai presus. i 

In această dulce pace. 
Îmi ridic privirea?n pod 
Şi ascult cum învelișul 
Cărţilor încet mi-l rod. 

Amîndoi vom merge 'n lume 
Rătăciţi şi singurei, 
Ne-om culcă lîngă izvorul 
Ce răsare sub un tci. „ 

Ah! de citcori voit-am 
Ca să spînzur lira'n cui 
Și un capăt poeziei 
Şi pustiului să. pui. 

Adormi-vom,. troeni:va - 
Teiul floarea-i peste! noi, 

Dela stînele de oi. 

Dar atuncea, greeri, şoareci 
Cu uşor-măruntul mers, 
Readuc melancolia-mi 
Iară ea se face vers. 

Mai aproape, mai aproape 
Noi ne-om stringe piept la piept... 
O, auzi cum chiam'acuma 
Craiul sfatu-i înţelept. 

Peste albele izvoare - Pe-un volum mincat de molii 
Luna bate printre ramuri, - Prin unghere părăsite 
'Imprejuru-ne s'adună Voi veniţi şi sunteţi solii 
Ale Curţii mîndre ncamuri: Intristării liniștite, 

Cai de mare albi. ca spuma, Intre degete ţigara, Bouri nalți cu steme în frunte, Eu mă uit atunci la foc Cerbi cu coame rămuroasc, Şi găsesc că 'n.sărăcia-mi Ciute sprintene de munte, E un dulce, trist, noroc.
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Cite-odată... prea arare: 
A tirziu cînd arde lampa, 
Inima din loc îmi sare, 
Cînd aud că sună cleampa! 

Este Ea. Deșarta casă 
Dintr'odată-mi pare plină, 
In privazul negru-al nopții 
E icoană de lumină. 

Și mi-i ciudă cum de vremca 
Să mai treacă se îndură, 
Cînd eu stau șoptind cu draga 
Miînă'n mînă, gurăn gură. 

  

PAJUL CUPIDON 

Pajul Cupidon vicleanul 
Mult e rău şi alintat, 
Cu copii se hiîrjoncște, 
lar la dame doarme'm pat. 

De lumină ca tălharii 
Se fereşte binișor, 
Pe fereşti se sue noaptea 
Dibuind încetişor. * 

Cordeluţe și nimicuri 
Iată toate-a lui averi, 
Darnic cînd nu vrei nici una 
Și zgârcit dacă le ceri. 

In volumul ros de molii 
Cauţi noaptea adevăr, . 
Şintilnești lipită file, -. - 
Viţa-i galbenă de păr. 

EI dă gînduri ne'nţelese 
Vîrstei crude şi necoaptc,. 
Cu icoane luminoase 
O înginămtreaga noapte. 

Cind de-o sete sufletească 
E cuprinsă fata mică — 
A dormit cu ea alături 
Ca doi pui de turturică. 

E sfios ca şi copiii, 
Dar. zîmbirea-i e vicleană. 
Dară galeși îi sunt ochii.  „ 
Ca şi ochii de vădană. - 

Gît şi umere frumoase, 
Sînuri albe şi rotunde a 
EI le ţine'mbrăţișate 
Și cu miînile le-ascunde. 

pe mai 
PET CRT i . zei ms 

De te rogi frumos de dînsul, 
In destul e de hain, 
Vălul alb de peste toate 
Să-l înlăture puţin. 

    

„Clipe dulci se par ca veacuri“. 

O RĂMII - 

„O rămii, rămii la mine! 
„Te iubesc atît de mult! 
„Ale tale doruri toate 
„Numai eu ştiu să le-ascult; 

„In al umbrei întuneric 
„Te asamăn unui prinţ 
„Ce se uit' adinc în ape | 
„Cu ochi negri și cuminţi; 

Di 

„Și prin vuetul de valuri, 
„Prin mişcarea naltei erbi 
„Eu te fac s'auzi în taină 
„Mersul cîrdului de .cerbi: 

„Eu te văd răpit de farmec 
„Cum îngîni cu glas domol, 

"In a apei strălucire 
„Intinzînd piciorul gol; 

„ȘI privind în luna plină 
„La văpaia de pe lacuri, -, 
„Anii tăi.se par.ca clipe, 

r 

Astfel zise lin pădurea, 
Bolţi' asupra-mi clătinînd— 
Şueram l'a ei chemare 
Ș'am eşit în cîmp rizind. 

Astăzi chiar de m'aş întoarce 
A 'nţelege .n'o mai pot... 
Unde ești, copilărie, 
Cu pădurea ta cu tot? 

  

„ATIT DE FRAGEDĂ 

Atît de fragedă, tc-asemeni 
Cu floarea albă de cires, 
Şi ca un înger dintre oameni 
In calea vieţii mele eși. 

. i 1 : . 

Abia atingi covorul moale, 
Mătasa sună sub picior, 
Şi dela creştet pînă m poale 
Plutești ca visul: de uşor. 

Din încreţirea lungei rochii 
Resai ca'marmura în loc — 
“S'atîrnă sufletu-mi de. ochii 
Cei plini de lacrimi și noroc. 

O vis ferice de iubire, 
“Mireasă blindă din poveşti, 
Nu mai zimbil A ta zimbire 
Mi-arată cît de dulce eşti.
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Cit poţi cu-a farmecului noapte 
Să 'ntuneci ochii mei pe veci, 
Cu-a gurii tale calde şoapte, 

“Cu "'mbrăţişeri de braţe reci. 

De-odată trece-o cugetare 
Un văl pe ochii tăi ferbinți:: 
E "'ntunecoasa: renunțare, 
E umbra dulcilor dorinţi. 

Te duci, ș'am înţeles prea bine, 
Să nu mă ţin de pasul tău, 
Pierdută vecinic pentru mine, 

“ Mireasa sufletuiui'meul 

Că: te-am zărit e a mea vină, 
Şi vecinic.n'o să mi-o mai iert, 
Spăşi-voi .visul de. lumină | 
Tinzindu-mi dreapta în deșert. 

Ş'o să-mi resai ca o icoană: 
A pururi verginii. Marii, 
Pe fruntea ta purtînd coroană — 
Unde te duci? Cînd o să vii? 

  

FREAMĂT DE CODRU . 

" Tresărind scîntee lacul 
Și se leagănă sub soare; 
Eu, privindu-l: din - pădure, 
Las aleanul să mă fure 
„Și ascult dela răcoare 

„ Pitpalacul, 

Din izvoare. și din girle * 
Apa sună somnoroasă; 
Unde soarele pătrunde : 

„ Printre 'ramuri -a 'ci unde, 
„Ea în valuri sperioasă 

te „„ Se azvirle,. 

- 

Cucul. cîntă, mierle, presuri, 
Cine ştie să le-asculte? E 
Ale paserilor neamuri 
Ciripesc pitite 'n ramuri 
Și vorbesc cu-atît de multe . 

Inţelesuri! 

Cucu 'ntreâbă: „Unde-i sora 
„Viselor noastre. de vară? 

- „Mlădioasă și iubită, 
„Cu privirea ostenită, 
„Ca o zînă să răsară - 

„Tuturora“, 

Teiul vechiu un : ram . întins-a, 
Ea să poată să-l-indoae, 
Ramul tînăr vînt să-şi dee 
Şi de braţe 'n sus s'o ice, 
Iară florile să ploae.” 

" Peste dinsa 

Se întreabă. trist izvorul: 
„Unde mi-i crăiasa oare? 
„Părul moale despletindu.-și, 

„Faţa 'n apa mea privindu-şi 
„Să m'atingă visătoare 

- „Cu piciorul?“ 

Am răspuns: „Pădure. dragă, 
„Ea nu vine, nu'mai vinel - 
„Singuri voi stejari rămîneţi 
„De visaţi la ochii vineţi, 
„Ce luciră pentru mine 
i „Vara 'ntreagă“. 

Ce frumos era în cringuri, 
Cind cu ea m'am prins tovarăș! 
O poveste încîntată, ă 
Care azi e 'ntunecată... : 
De-unde eşti, revino iarăș, 

” „Să fim singuri! 

  

LASĂ-ȚI LUMEA TA UITATĂ 

Lasă-ţi lumea ta uitată 
Mi te dă cu totul mie, - 
De ţi-ai da viața toată, 
Nime 'n lume nu ne știe. 

Vin” cu mine, rătăcește .-: 
Pe cărări cu cotituri, 
Unde noaptea se trezeşte 
Glasul vechilor păduri. 

Printre crengi scîntee stele, 
TYarmec dînd cărării strimte, 

- Și afară doar de ele. 
Nime.'n lume nu, ne simte. 

Părul -tău ţi-se desprinde 
Și frumos ţi se mai șede, 
Nu zi ba, de te-oi cuprinde 
Nime n lume nu ne vede. : 

Tinguiosul bucium sună, 
L'ascultăm cu-atita drag, 
Pe cind iese dulcea. lună - 
Dintr'o rarişte de fag. 

Și răspunde codrul verde 
Termecat şi dureros, 
Iară sufletu-mi se pierde 
După chipul tău frumos. 

Te : desfaci c'o dulce .silă,. 
Mai nu vrei şi mai te laşi, - 
Ochii tăi sunt. plini de milă, 
Chip de înger. drăgălaș.



Iată lacul. Luna plină 
Polcindu'], îl străbate, 
EI aprins de-a ei lumină 
Simte-a lui singurătate. 

Tremurind cu unde 'n spume, 
Intre trestie le farmă, 
Și visînd o 'ntreagă lume o 
Tot nu poate să adoarmă. 

De-al tău chip el se pătrunde, 
Ca oglinda îl alege — 
Ce priveşti zimbind în unde? 
Eşti frumoasă, se 'nţelege. 

Inălţimele albastre 
Pleacă zarea lor pe dealuri, 
Arătînd privirii noastre 
Stele 'n ceruri, stele 'n valuri, 

E-un miros de tei în cringuri, 
Dulce-i umbra de răchiţi, 
Şi suntem atit de singuri 

Și atit de fericiţi! 

Numai luna printre ceaţă 
Varsă apelor văpac, 
Și te află strinsă 'n braţe, 
Dulce dragoste bălac. 

N 7 

SOMNOROASE PĂSARELE 

Somunoroase' păserele 
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund în rămurele — 

Noapte bună! 

Doar izvoarele suspină, 
Pe cind codrul negru tacc, 
Dorm și florile m grădină — 

Dormi în pace. 

Trece lebăda pe apă 
Între trestii să se culce — 
Fie-ţi îngerii aproapc, 

Somnul dulce! 

„Peste-a nopţii feerie - 
Se ridică mîndra lună. 
Totu-i vis şi armonie 

Noapte bună! 

ȘI DACĂ RAMURI BAT ÎN GEAM 

Și dacă ramuri bat în geam 
Și se cutremur” plopii, 

E ca în minte să te am 
Și "'ncet să te apropii. 

MIHAIL EMINESCU 

Și dacă stele bat în lac 
;„Adincu-i luminindu!'l - 

E ca durerea mea s'o împa 
Inseninindu-mi gîndul. 

Şi dacă norii deşi se duc 
De iese "n luciu luna, 

E ca aminte să-mi aduc 
De tine 'm totdeauna. 

  

PESTE VIRFURI 

Peste virfuri trece lună | 
Codru 'şi bate frunza lin, 
Dintre ramuri de arin 

- Melancolic cornul sună. 

Mai departe, mai departe, 
Mai încet, tot mai încet, 
Sufletu-mi nemîngăiet 
Indulcind cu dor “de moarte. 

De ce taci, cînd fermecată 
Inima-mi spre tine 'ntorn? 
Mai. suna-vei, dulce corn, 
Pentru mine vre-odată? 

  

“DIANA 

Ce cauţi pe-unde bate luna 
Pe-un alb izvor tremurător 
Şi unde paserile 'ntr'una 
Se 'ntrec cu glas ciripitor? 
N'auzi cum frunzele ?n poiană 
Şoptesc cu zgomotul de guri 

“Ce se sărută, se hîrjoană 
In umbr” adincă de păduri? 

In cea oglindă mișcătoare 
Vrei să priveşti un straniu joc, 
O apă vecinic călătoare 
Sub 'ochiul tău rămas pe loc? 
S'a desprimăvărat pădurea, “ 
E-o nouă viață "n ori-ce zvon, 
Și numai tu gindești aiurea 
Ca tînărul Endymion. 

De ce dorești singurătate 
Şi glasul tainic de izvor? 
S'auzi cum codrul frunza-şi bate, 
S'adormi pe verdele covor? 
Iar prin lumina cea rărită, 
Din valuri reci, din umbre moi 
S'apar'o zină liniştită 
Cu ochii mari, cu umeri goi?
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Ah! acum crengile le 'mdoaie 
Minuţe albe de omăt, 
O faţă dulce şi bălae, 
Un trup înalt şi mlădiet, 
Un arc de aur pe-al ci umăr, 
Ea trece mindră la vinat, 
Și peste frunze fără număr 
Abia o urmă a lăsat. 
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SARA PE DEAL: 

a—— 

Sara pe deal buciumul sună cu jale, 
Turmele”l urc”, stele li scapără?'n cale, 
Apele pling clar izvorind în fîntînc;. 
Sub un salcîm, dragă, m'aștepţi tu pe mine. 

Luna pe cer trece-așa sfintă și clară, 
Ochii tăi mari caută n frunza cea rară, 
Stelele nasc umezi pe bolta senină, - 
Peptul de dor, fruntea de ginduri ţi-e plină. 

Nourii curg, razc-a lor şiruri despică, 
Streșine vechi casele'n lună ridică, 
Scirţie'n vint cumpăna dela fintînă, 
Valea-i în fum, fluere murmurăm stînă; 

Și osteniţi oameni cu coasa'n spinare 
Vin dela cîmp; toaca răsună mai tare, 
Clopotul vechiu umple cu glasul lui sara,— 
Sufletul meu arde'n iubire ca para. 
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Ah! în curind satul în. vale-amuţeşte, 
Ah! în curînd pasu-mi spre tine grăbeşte: 
Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă, 
„Ore întregi spune-ţi-oi cit îmi eşti dragă! 

Te-i răzima, dulce copil, de-al meu umăr, 
Și fir cu fir păru-ți aurit am să-l număr, 
Ap” am să beau din a ta gură, frumseţe! 
Și sărutări pe ai tăi ochi de blindeţe! 

Imbrăţișaţi noi vom ședea la tulpină, 
Fruntea-mi în foc pe ai tăi sini se înclină, 
Ce-alături cresc dulci şi rotunzi ca și rodii, 
Stelele "i cer. mișc' auritele zodii... 

7 pi 

Ne-om.-răzima capetele-unul de altul e 
Și surizind vom adormi sub înaltul 
Vechiul salcim. — Astfel de noapte bogată, 
Cine pe ea n'ar da viaţa lui toată?. Li 

  

LA STEAODA... 

La steaoa care-a răsărit 
E-o cale-atit de lungă, 
"Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă. 

Poate de mult s'a stins în drum 
În depărtări albastre, : 
lar raza ci abia. acun 
Luci vederii noastre. 

Icoana stelei ce-a murit 
Incet pe cer se suc: 
Era, pe cind nu s'a sărit, 
Azi o vedem, şi nuc. 

Tot astfel cînd al nos'ru dor 
Peri în noapte-adincă, 
Lumina stinsului amor 
Ne urmăreşte, încă, 

  

RAMADEVA 
—— . + 

Cu durerile iubirii 
Voind sufletu-mi să-l vindic, 
L-am chemat în somn pe Ka:na — 
Jamadeva, zeul indic. 

EI veni, copilul mîndsu, 
Călărind pe-un papzgal, 

„Avînd zîmbetul fățarnic. 
Pe-a lui buze de coral. 

“Aripi are, iar în tolbă-i | 
El păstrează ca săgeți 
Numai flori înveninate 
Dela Gangele măreț. i 

Pusc-o floare-atunci în arcuii, - 
Mă lovi cu-ea în pet, 
Şi de-atunci în ori-ce noapte 
Pling pe patul meu deștept. . 

Cu săgeata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe 
Fiul cerului albastru 
Şi-al iluziei deşerte. 

  

INTRE PASERI 

„Cum nu suntem două puseri 
Sub o streșină de stuf, 
Cioc în cioc să stăm aliituri 
Intr'un cuib numai de puf! 

Nu mi-ai- scoate oare oclii 
Cu-ascuţitul botişor?: 
Și alăturea cu mine 
Sta-vei oare binişor?
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Par'că mi te văd, drăguță, 
Că îmi zbori și că te scap; 
Stînd pe gard, privind la .mine, 
Ai tot da cochet din cap. 

Iară eu suit pe casă 
Şi plouat de-atit amor, 
M'aș umfla ursuz.în pene 
Și aș sta într'un picior.. 

  

FRAGMENT 

După ce atita vreme 
Laolaltă n'am vorbit, 
Mie-mi pare 'că uitarăm 
Cît de mult ne-am fost iubit. 

Dar acum te văd nainte-mi 
Dulce, palidă cum şezi — . 
Lasă-mă ca altă dată 
Umilit să 'ngenunchiez. 

Lasă-mă să-ți pling de milă, 
Să-ţi sărut a tale mîni... 
Mînușiţe, ce făcurăţi | 

„De atitea săptămîni? 

Ochi iubiți plutind în lacrămi 
Gură caldă și micuță 
Unde-aţi fost de-atita vreine 
Unde-ai fost a mea drăguță? 

  

IN FEREASTRA DE SPRE MARE 

In fereastra de spre mare 
Stă copila cea de crai... | 
Fundul mării, fufdul mării 
Fură chipul ei bălai. . 

4 

lar pescarul trece 'n luntre 
Şi în ape vecinic cată... 
Fundul mării, fundul mării, 
Ah! de mult un chip i-arată. € p 1: 

— „Spre castel vr'odată ochii 
N'am întors, și totuşi pling... 
Fundul mării, fundul mării 
Mă atrage în adînc“.



ODE ȘI 
! 

ELEGII 

VENERE ȘI MADONĂ 

Ideal pierdut în noaptea „unei lumi ce-nu mai este, 
Lume ce sîndeă »n basme şi vorbea în poezii, 

„O! te văd, te-aud, te cuget, tînără și dulce veste 
Dintr'un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alți zei, 

„Venere, marmură caldă, ochiu de pialră ce scîntee, 
Praţ molatie ca gîndirea unui împărat poet, 
Tu ai fost divinizarea „frumuseții de femee, 
A femeei, ce şi astăzi tot frumoasă o revăd. 

Hafael pierdut în visuri ca 'ntr'o noaple înstelată, 
Suflet îmbătal de raze și «dl'eterne primăveri, 
Te-a. văzut!..... și-a visat raiul cu grădini îmbălsămate, 
Te-a văzul plutind regină printre ingerii din cer, 

Și-a creat pe pinza goală pe Madona-Dumnezec 
Cu diademă de stele, cu surisul blînd, vergin. 
Faţa pală 'n raze blonde, chip de înger, dar femee. 
Căci femeca-i prototipul îngerilor din senin. | 

Pate pt gate : . ş pai . . e 

  

Astfel cu pierdut în "noaptea unci vieţi de poezie, 
Te-am văzut, femee stearpă, fără suflet, fără loc, 

” Si-am făcut din tine-un înger blînd ca ziua de magie, 
Cînd în viaţa pustiită ride-o rază de noroc. 

era : 
Am văzul fața la pală de o bolnavă beţie, 
Buza ta învineţită de-al. corupţiei mușcat. 
Ș'am svirlit asupră-ţi, crudo, vălul alb de poezie | 
Și paloarei tale raza inocenţei cu i-am dat. 

. E 
Ţi-am dat palidele raze ce 'nconjoară cu magie 
Fruntea îngerului geniu, îngerului ideal, 
Din demon făcui o sfintă, dintr'un chicol simfonic, 
Din ochirile-ţi murdare ochiu-aurorei matinal. 

Dar azi vălul cade, crudo!.:. Dezmeţii din visuri sece, 
Fruntea mea este trezită de al buzei tale 'mgheţ, ” 
Și privesc la tine, demon, şi amoru-mi stins şi rece 
Mă învață cum asupră-ţi eu să caut cu dispreţ! 

. _ „ ij E i 

Tu imi pari ca o, bacantă ce-a luat cu mșelăciune 
De pe frunte de fecioară mirtul verde de martir, 

„O fecioară'a cărei suflet eră! sfint, o rugăciune, 
Pe cînd inima bacantei e-un spasmodic, lung delir... 

0, cum Rafael creal-a pe Madona. Dumnezee 
Cu diădema-i de stele, cu surisul blind, vergin, 
Eu făcut-am zeitate dintr'o palidă femee, 
Cu inima stearpă, rece şi cu sullet de venin! 

= 

Plîngi, copilă? C'o privire - umedă şi rugătoare 
Poţi din nou sdrobi şi frînge apostatiinima mea.— 
l.a picicare-ți cal-—și caut în ochi negri-adînci ca marea 
Și sărut a tale mîne—şi tentreb de poţi iertă! 

Șter ge-ţi ochii, nu. mai plînge!... A fost crudă "nvinuirea, 
A fost crudă şi nedreaptă, fără razim, fără fond. 
Suflete! De-ai fi chiar demon, tu eşti sfintă prin iubire, 
Şi ador pe acest demon cu ochi mari cu părul blond. 

  

MELANCOLIE | 

Părea că printre nouri s'a fost. deschis. o poală, 
Prin care trece albă regina nopţii moartă. 
O dormi, o dormi în pace printre făclii o mie 
Și în mormînt albastru și n pînze argintie, 
In mausoleu-ți mindru, al cerurilor arc, 
Tu'adorat şi dulce al nopților monarc! 
Bogată în întinderi stă lumea 'n promoroacă, 
Ce satele și cîmpii c'un luciu văl îmbracă; 
Văzduhul scînleiază, şi ca unse cu var: - 
Lucesc zidiri, ruine pe cîmpul solitar. 
Și ţintirimul singur cu strîmbe cruci veghează, 
O cucuvae sură pe una se așcază, 
Clopotnița trozneşte, în stilpi izbeşte toaca, 
Şi străveziul demon, prin acr cînd să treacă, 
Atinge 'ncet arama cu zimţii-aripei sale, 
De-auzi din €a un vaier, un aiurit de jale. 

Biseţica 'n ruină 
Stă cuvioasă tristă „pustie şi bătrînă, 
Si prin ferestre sparte, prin uşi. țiue. vintul ; 
Se pare că vrăjeşte şi că-i.auzi cuvintul. 
Năuntrul ei pe stilpi-i, păreţi, iconastas, 
Abia conture triste şi umbre au rămas; 
Drept preot toarce-un grcer un gînd fin şi obscur 
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur. 

„Credința zugrăveşte icoanele 'n  biserici— 
Și m sufletu-mi pusese poveştile-i fecrici, 
Dar de-ale vieţei valuri, de al furtunei pas, 
Abia conture triste și umbre-au mai rămus, 
In van mai caut lumea-mi în obosilul creer, 
Căci răgușit, tomnatec vrăjeşte trist un grecr; 
Pe inima-mi pustie “zadarnic mîna-mi ţiu, 
Ea bate ca şi cariut încet într'un sicriu, 
Şi cînd gîndesc la viaţa-mi, îmi pare'că ea cură 
Incet repovestită de o străină gură, ” 

Ca şi cînd r'ar fi viaţa-mi, ca și cînd n'aș fi fost. 

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost, 
De-mi ţin la el urechea şi-rid de cite-ascult 
Ca de dureri străine?.. Parcam murit de multi 
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DEPARTE SUNT DE TINE 

Depurte sunt de tine și singur lingă foc 
Petrec în minte viața-mi lipsită de noroc, 
UOpizeci de ani îmi pare în lume c'am trăit; 
Că sunt Dălrin ca iarna, că tu vei fi murit... 
Aduceri!e-aminte pe suflet cad în picuri, 
Redeşteplînd în faţă-mi trecutele niinicuri; 
Cu degetele-i vîntul lovește în fereşti, 
Se toarce "m giudu- -ni firul duioaselor poveşti, 
Ş'atuncea dtnainte-mi. prin ceaţă parcă treci, 
«u ochii mari în lacrimi, cu mini subţiri şi reci, 
Cu brațele-amiudouă de situl meu le anini, 
Şi pare'ai vrea a 'mi spune ceva... apoi suspini... 
Eu string la piept averca-mi de-amor şi frumuseți 
In sărutări unim noi sermanele vieţi... 
O! glasul amintirii rămiîe pururi mul, 
Să uit pe veci norocul, ce-o clipă I-am avut, 
Să uit, cum dup'o clipă din brațele-mi te-ai smull... 
Voi îi bătrin şi singur, vei fi murit de mult! 

  

PE ACEEAȘI ULICIOARĂ 

Pe acecaş ulicioară 
Bate luna în ferești, 
Numai tu de' după gratii 
Veşnic nu te mai ivești. 

ȘI aceiași pomi în floare ! 
Cregi întind peste zaplaz, 

| Numai zilele trecute 
„Nu le fac să fie azi. 

Altul este.al tău suflet, 
Alţii ochii tăi acum; 
Numai eu, rămas acelaș, 
Bat mercu acelaş drum. 

Ah, subțire și gingașă 
Tu pășşeai încet, încet, 
Dulce îini veneai în umbra 
Tăinuitului boschet. 

Și lăsindu-te la peptu-mi, 
Nu știam ce-i pe pămînt, 
Ne spuneam atît de multe 
Fir” a zice un cuvînt. 

Sinutări erau răspunsul 
La "ntrebări îndeosebi, 
Şi «le alte cele 'n lume 
N'aveai vreme să întrebi. 

Și în farmecul vieţi-mi 
Nu știam că-i tot aceea 
De te razimi de o umbră 
Sau de crezi ce-a zis femeca. 

Vîntul tremură 'n perdele 
Astăzi “ca. și alte dăţi, 
„Numai tu de după eie 
Veşnic nu te mai arăţi! 

  

" De-un zimbel, de-un cutremur, 

EMINESCU 

NU MĂ ÎNŢELEGI 

In ochii mei acuma nimic nu are preţ 
Ca laina ce ascunde a lule frumuseți; 

„Căci pentru care allă minune decit tine 
Mi-ași risipi o" viaţă de cugetări senine 
Pe basme șinimicuri, cuvinte cumpănind, 
Cu perilorul sunet ai lor să te cuprind, 
In lanţuri de imagini duiosul vis să-l ferec, 

"Să "mpedec umbra dulce de-a merge "m întunerec?. 

Și azi cînd a mea minte, a farmecului roabă, 
Din ori şi ce: durere îţi face o podoabă 
Şi cînd resai nainte-mi ca marmura de clară, 
Cind 'ochiul tău cel mindru străluce în afară, 
Intunecînd privirea-mi de nu pot să văd încă 
Ce-adine trecut de ginduri e "m noaptea lor adincă, 
Azi cînd a mea iubire c-alila de curată 
Ca farmecul de care lu eşti împresuraltă, 

Ca selea cea clernă ce-o au după olullă 
Lumina de mlunerie şi marmura de 'daltă, 
Cind dorul meu c-atila de-adine şi-atit de sfint 
Cum nu mai e nimica în cer şi pe pămînt, 
Cind e-o înamorare de tot ce e al tău, 

de bine și de rău, 
Cînd eşti enigma însăși a viței mele 'nlregi: 
Azi văd din a ta.vorbă, că nu mă înţelegi! 

Să lreacă înflorirea de-un -vint al recci ierne? 
Să “mceţi a fi icoana iubirei cei cternc? 
Cu marmura cea albă să nu te mai asameni, 
Să fii ca toată lumea frumoasă între oameni? 
Să meele acel farmece ce te-au făcut o zec, 
Să fii—îneîntătoare—dar numai o femec, 
Șalunei să-mi zici: „Privirea ce-alit. ai adorul-o, 
„E încă tot senină, fermecătoare... Iat-o:? ! 

E încă lot!.. Avea- vei în ochi-mi acel preţ _ 
Ce azi ţi-l dă sfiala pierdutei mele vieți? 
Voi îi supus duioasci, nemaisimţitei munci, 

"Go oaste de imagini: să te iubesc şi-atunci? 
Au nu ştii tu ce suntem? Copii nimicniciei, 
Netericiri zvirlite în brazdele vecici, 
totiri strălucitoare a undelor alb: ste, 
Gindirea noastră spuma nimicnicici noastre, 
lar visuri şi iluzii pe marginea uitării 
Trec şi se picrd in zare ca paserile mării 
Și „ce rămîne 'm urmă mac decit obscură 
Şi varbă. suferință ce bîntue'n natură? 

Azi când cu am puterea ce-o are numai Domnul, 
Din chaosul uitării s'alung pe-o clipă somuul, 
Pe schelea lumii noastre, urite şi 'mtr'un chip, 
Cu voibe "mpestrițală, zidită din nisip, 
Eu să ridic o lume mai mare, mai senină, 
Precum au fost odată a raiului grădină, 
Azi cind eşti prea mult înger și prea puţin Iemre, 
Frumoasă cum nici Venus nu a putul să steic, 
In loc de-a fi un soare al astei lumi întregi, 
Tu îmi ucizi gindirea, căci nu mă înţelegi, 

  

DE CITE ORI 1UBITO.... 

De cite ori, iubito, de noi mi-aduc aminte, 
Oceanul cel de gheaţă năzare înainle: 
Pe bolta alburie o stea nu se arală, 
Departe doară luna cea galbenă—o pată: 
lar peste mii de sloiuri de valuri repezile 
O pasere pluteşte cu aripi ostenite, 
Pe cind a ci pereche "nainte tot s'a dus 
C'un pile întreg de paseri; perzindu-se 'n apus...
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Aruncă. pe-a ei urmă” priviri suferitoare, 
Nici rău nu-i pare-acuma, nici bine nu—ea moare 
Visîndu-se 'mir'o clipă cu anii înapoi. 

Suntem tot mai deparie deolaltă amîndoi... 
Din ce în ce mai singur mă 'ntunce și îngheţ, 
Cîngd tu te perzi în zarea eternci dimineţi. 

  

DESPĂRȚIRE . 

Să-ţi cer un semn, iubito, spre-a nu le mai uila?. 
'Te-aş cere doar pe tine, dar nu mai eşti a ta, 
Nu floarea veștejită din părul tău bălai, 
Căci singura mea rugă-i, uitării să mă dai. 

La ce simţirea crudă a stinsului noroc 
Să nu se sting-asemeni, ci m veci să siea pe loc? 
Tot alte unde-i sună aceluiaş părău, — 
La ce statornicia părerilor de rău, 
Cînd prin această lume să trecem ne c scris . 
Ca visul unei umbre și umbra unui vis? 
La ce de-acu 'nainte tu grija mea s'o porți? 
La ce să măsuri anii ce zboară peste morţi? 
Tot una-i, dacă astăzi sau mîine o să mor, 
Cînd voiu să-mi piară urma în mintea tutulor, 
Cînd voiu să uiţi norocul „visat de amindoi. 
Trezindu-te, iubito, cu anii înapoi, 
Să fie neagră umbra în care-oiu fi perit, 
Ca şi cînd niciodată noi nu ne-am fi zărit, 
Ca şi cînd anii mîndri de dor ar [i deşerți... 
Că te-am iubit atîta, puteă-vei tu să ierţi? 

Cu fața spre perele mă lasă prin străini 
Să "ngheţe sub pleoape a ochilor lumini 
Şi cind se va întoarce pămîntul în pâmînt, 
Au cine o să ştie de unde-s, cine sunt? 
Cintări tinguitoare prin zidurile reci 
Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci. 
Ci cu aş vrea ca unul, venind de minc-aproape, 
Si-mi spue al tău nume pe mchisele'mi pleoape, 
Apoi—de vor—nvrarunce în margine de drumu... 
Tot îmi va fi mai bine ca: m ceasul “de acum. 
Din zare depărtată răsarun stol de corbi 
Să "ntunece tot cerul 'pe ochii mei cei orbi, 
Năsar'o vijelie. din margini de pămiîul, 
Dînd pulberca-mi ţărînii şi inima-mi în vînt. 

Ci tu rămii în floare ca luna lui April, 
Cu ochii mari şi umezi ,cu zîmbet de copil; 
Din cit eşti de copilă să 'ntinereşii mercu, 
Să nu mă ştii pe mine „cum nu m'oiu şti nici eu. 

  

O MAMĂ... 

O mamă, dulce mamă, din negura de vremi 
Pe frcamătul de frunze la tine tu mă chemi; 
Deasupra criptei negre a sîîntului mormînt 
Se sculură salcîmii de toamnă și de vint, 
Se bat încet din ramuri, îngînă glasul tău..- 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. 

Cînd voiu muri, iubito, la creştet să nu-mi plîngi: 
Din teiul sfint şi dulce o ramură să fringi, 
La capul meu cu grijă tu ramura s'o 'ngropi, 
Asupra'ci să cadă a ochilor lăi slropi; 
Simţi-o-voiu odată umbrind mormîntul meu.. 
Mereu va: creşte umbra-i, cu Yoiu dormi mercu. 

Iar dacă împreună va fi ca să muia, 
Să nu ne ducă *n triste zidiri de ţintirim; 
Mormîniul să ni-l sape la margine de riu, 
Ne pună m încăperea aceluiaș sicriu, | ? 
De-apururea aproape vei îi de sînul meu... 
Mereu va plînge apa, noi vom dormi mereu.. 

— 

ODĂ 

(In metru antic) 

Nu credeam să 'nvăţ a muri vr'odată; 
Pururi tînăr, înfăşurat în manta-mi, 
Ochii mei mălţam visători la steaua 

Singurătăţii. 

Cînd de-odată tu răsăriși în eale-mi, 
Suferinţă tu, dureros de dulce... - - 
Pănă'n fund băui voluptatea morţii, 

Ne 'ndurătoarco!. 

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, 
Ori ca Hercul înveninat de hainaii, 
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate 

Apele mării. 
meg i , a, o i e im 

„De-al meu propriu vis mistuit mă vaict, 
Pe-al meu propriu rug mă topesc în flacări... 
Pot să mai re'nviu luminos din el ca 

Pasărea Phoenix? 

Piară-mi ochii țurburători “din cale, 
Vino iar în sîn, nepăsare tristă, 

„Ca să pot muri liniștit, pe mine 
Mie redă- -mă|- 

MAI AM UN SINGUR DOR - 

De-oiu adormi curînd 
In noaptea uitării, 

Să mă duceţi tăcînd 
„- La marginea mării. 

Nu voi sicriu bogat: 
i Făclie şi flamuri, 
” Ci-mi împletiţi un pat 

Din tinere ramuri. 

i -Să 'mi fie somnul lin: 
A Și codrul: aproape, 

"* Luceasc” un cer senin 
Eternelor ape, , . ! 

Care 'n dureri adînci 
Se 'malță la maluri: 

Sar atîrnă de stînci |, 
- Cu braţe de valuri, 

Se *'nalţă, d lar recad 
Și murmură  'ntr'una, 

Cînd pe păduri de brad 
Alunecă luna. 

î Și nime 'n urma mea 
: Nu "mi plingă la creştei 

Doar moartea glas să dea 
Frunzișului” veșted.



MIHAIL EMINESCU 

Să treacă lin prin vînt | MAI AM UN SINGUR DOR 

Atotştiutoarea, — Varianta II. — 
De-asupră-mi teiul sfint 

Să 'şi scuture floarea. 
Iar cînd voiu fi pămint, 

Cum n'oiu mai fi pribeag . A In liniștea sării 

De-atunci înainte, „o Săpaţi-mi un mormint- 

Mor troeni cu drag: ! La marginea mării. 
Aduceri aminte. 

  

Luceferi ce răsar o Nu voiu sicriu bogat 

In umbră de ceteni Da Podoabe şi flamuri, 

Or să-mi zimbească iar ! Ci-mi împletiţi un pat 

Fiindu-mi prieteni. Din veştede ramuri. 

Ce n'or şti că privesc 
O lume de patenii,. a „Să-mi fie somnul lin 

Pe cînd liane cresc | Și codrul aproape 
Pe singurătate-mi. . A Să am un cer senin 

vă ” Pe-adincile ape. 

MAI AM UN SINGUR DOR 
— Varianta |. — S'aud cum blînde cad 

Izvoarele 'mtr'una, 
Pe virfuri lungi de brad 

Alunece luna. 
Nu voiu monmniînt bogat, 

Cîntare şi flamuri 
Ci-mi împletiţi un pat 

Din tinere ramuri; 
Și nime m urma mea 

Nu'mi plingă la creştet, 
„Frunzișului veşted 

Doar vintul glas să-i dea. 
In liniștea sării 

Să mă 'ngropaţi, pe cînd : 
Trec stoluri sburind 

„“ La marginea mării. 

S'aud pe valuri vînt, 
„Din munte talanga, 

De-asupră-mi teiul sfint 
Să-şi scuture creanga.. 

Și cum n'oiu suferi 
- De-atuncea "nainte, 

| Cu flori m'or troenj 

Să 'mi fie somnul lin Ă Aduceri aminte. 
„Și codrul aproape; 

Lucească cer senin 
Eternelor ape, . , | Și cum va încetă 

Care din văi adînci - Al inimei zbucium, 

Se 'nalță la maluri; : Ce dulce-mi va sună 

Cu braţe de valuri 
S'ar atîrna de stinci 

Și murmură 'ntruna . e , 

Cînd spumegînd recad; Vor arde 'n preajma mea 

Iar “pe păduri de brad _* Luminile. 'n dealuri, 

Alunece luna. | Izbind s'or -frămîntă 
Eternele valuri. 

Ciîntarea de bucium! 

Reverse. dulci scîntei : 
A tot ştiutoarea, 

De-asupra-mi crengi de tei Și nime ?n urma mea 
„_ Să-şi scuture floarea, | Nu'mi plingă la creștet, 

Ne mai fiind pribeag - Ci codrul vint să dea 

De-atunci înainte, : - Frunzişului veșted. 

Aduceri 'aminte 
M'or coperi cu drag 

. ț 

Și stinsele patemi o Luceferii de foc 
i . oa : - « - .__. 

Le-or troeni căzind, Privi-or din cetini 
"Uitarea "'ntinzind | „+ Mormânt făr” de noroc 

Pe singurătate-mi. | SR „Și fără prietini. 

 



; MAL AM UN SINGUR DOR. 
— Varianta III. — 

—— mt 

Mai am.un singur dor:. 
in liniştea, sării. 

Să mă lăsați să mor .. 
La marginea mării; 

Să-mi fie somnul lin .  ..: 
„Şi codrul aproape, : -. 
Pe 'ntinsele ape 

Să am un cer senin. . 
Nu 'mi trebue flamuri, * 

Nu voiu sicriu bogat, 
Ci-mi împletiţi un pat; 

Din tinere ramuri. 

Și nime 'n urma mea ! 
Nu 'mi plingă la creştet; 

Doar toamna glas: să dea 
Frunzişului veșted.. -. 

Pe cînd cu sgomot cad 
_Isvoarele. 'ntr'una,. - 

„- Alunece luna 
„Prin virfuri lungi de brad. 

Pătrunză talanga 
Al serii rece vint; 
Deasupră-mi teiul sfint 

" Să-şi scuture creanga. 

"Cum n'oi mai fi pribeag 
De-atunci înainte, 

M'or troeni cu drag 
Aduceri aminte; 

Luceferi ce resar | 
Din umbră de ceteni, 

- Fiindu-mi prieteni, 
O să-mi zimbească iar. 

Va geme. de. patemi | 
Al mării “aspru cânt... 
Ci eu voiu fi pămînt 

“În Singurătate:mi. 

  

4 

MAI AM UN SINGUR DOR 
— Varianta IV. —. 

Cum nu am nici un dor 
Dorinţa mi-e mare: | 

| Să mor 
La' margini de mare. 

Ă o.  . “. “ : i ț 

Nu voi sicriu bogat . 
Făclie și flamuri. 

Ci pat - 
Din tinere ramuri. 

Doar vintul cind şi cînd : 
Să-mi treacă la creştet -" 

| Sunind 
-Frunzişului veşted. 

ODE: ŞI. ELEGII :. : o 15 

Să-mi fie somnul lin 
"Şi codrul aproape 

| Senin 
Pe-eternele ape. 

. Cari din văi adînci: - 
S'ar prinde de maluri | 

„De stînci, - 
Cu braţe de valuri, 

Dar spumegind recad... 
"Şi numai într'una 

„___ Pe brad 
Alunece luna. - 

Reverse dulci scîntei 
, Duios . plutitoarea... 

o Din tei „. 
Să scuture floarea 

„. 

Căci nu m'or mai durea 
Aduceri aminte 

i De ea 
De-atunci înnainte. 

N 

Cădea-vor an cu an 
Pe stinsele-mi patemi 

Troian 
In singurătate-mi. 

  

DIN VALURILE VREMII 

Din valurile vremii, iubita mea,: resai, 
Cu brațele de marmur, cu părul lung bălai 

“Și fața străvezie ca faţa albei ceri — 
Slăbită e de umbra duioaselor 'dureril 
Cu zimbetul tău dulce tu mingăi ochii mei, 
Pemee între stele: și stea între femei, 

„Şi întorcîndu-ţi fața spre umărul tău stîng, 
In ochii fericirii mă uit pierdut şi pling. 

Cum oare din noianul de neguri să te rump. 
Să te ridic la pieptu-mi, iubite înger scump, 
Și faţa mea în lacrimi pe faţa ta s'o'plec, 
Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o 'nec 
Și mîna friguroasă s'o încălzesc la sin, 
„Aproape — mai aproape, pe inima'mi s'o ţin. 

: 

Dar vai, un chip aevea'nu eşti astfel de treci 
Şi umbra ta se pierde în negurile reci, 
De mă găsesc iar singur cu braţele în jos 
In trista amintire a. visului frumos! 
Zadarnic după umbra. ta dulce le întind: 

„Din valurile vremii nu pot să te cuprind. 

 



MIHAIL EMINESCU 

S'1 DUS AMORUL PE LINGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ... 

S'a dus amorul, un amic Pe lingă plopii fără soţ 
Supus amîndurora; J Adesea am trecut; 

Deci cînturilor mele zic - Mă cunoșteau vecinii toţi, — 
Adio tuturora. | A Tu nu m'ai cunoscut. 

“Titarea ]> închide m scrin 
Cu miânu ei cea rece, 

“Şi nici pe buze nu-mi mai vin 
Și nici prin gînd mi-or tree. 

La geamul tău ce strălucea, 
Privii atît de des: . 

O lume toată 'nţelegea, 
„ Tu nu mai înţeles. 

- Atiia mu;mur de izvor, 
Atît tenin de stele, De cite ori am așteptat 

Și un atit de trist amor „O şoaptă de răspuns... 
Am îngropat în ele! „O zi din viaţă să 'mi fi dat, 

O zi mi-era de-ajuns. 

Din ce noian îndepărtat 
Au risirit în mine! 

„Cu cîte la-nimi le-am udat, 
Iubiti, pentru tine! 

O oră să fi fost amici 
Să ne iubim cu dor, 

S'ascult de glasul gurii mici -— . 
O oră, și să mor.: 

Cum strălăteau atît de greu 
Din iunea mea adîncă, 

Și cît de mult îmi pare rău, Dîndu-mi din ochiul tău senin 
Că nu mai sufăr încă, O rază din adins, | 

In calea timpilor ce vin 

Că nu mai vrei să te arăţi, | _O stea s'ar fi aprins. - 
Lumini: de 'n departe, 

Ce ochii tăi întunecați, Renăsciitori din” moarte! Ai fi trăit în veci de veci 
i SC: , ! „Și rînduri de vieţi; 

Cu ale tale braţe reci 
“i cu acel smerit suris, Inmărmureai măreț! 

Cu cea mai blindă faţă, 
să faci din viaţa mea un vis, - N 

Din visul meu o viaţă! Un chip de-apururi adorat, 
Cum nu:mai au perechi 

Dă mi se pară cum-că crești Acele zine ce străbat 
De cum răsare luna Din timpurile vechi! 

În umbra dulcilor povești i 
i 1 1 ! , . ae 

Din nopţi o mie una! Căci te iubeam cu ochi păgini 
Și plini de 'suferinţi, 

Ce mi-i lăsară din bătrîni, 
Părinţii din părinți... 

Era un vis misterios 
Și blind din cale-afară 

Și pren era de tot frumos, 
-Do-a trebuit să piară. 

Azi nici măcar îmi pare rău 

_. 

Prea mult un înger mi-ai părut „Că trec cu mult mai rar, 
Şi prea puţin femee, | Că cu tristeţe capul tău 

Ca fericirea ce-am avut [ Se'ntoarce în zadar; 

Să fi putut să stee. 

„of Căci azi le semen tuturor 
Prea ne picrdurăm tu şi eu La umblet și la port, 

In al «i farmec poate, Și te privesc nepăsător 
Prea am uitat pe Dumnezeu, | C'un rece ochiu de mort. 

Precwun uitarăm toate. . 
. 

Tu trebuia să te cuprinzi 
De acel farmec sfînt 

Și noaptea candelă s'aprinzi 
Iubirii pe pămînt, 

Şi poate că nici este loc 
Pe-o lume de mizerii 

Penir'un atît de sfint noroc 
Străbătător durerii. 
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ADIO 5 . TE DUCI 

.- : - - —— 

Te duci şi' ani de suferință 
N'or să te vadă ochi-mi trișiti, 
Inamoraţi de-a ta fiinţă, 

“De cum zimbeşti, de cum te mişti. 

De-acuma nu te-oiu mai vedea 
Rămii, rămii cu binel 
Mă voiu feri în calea mea 

De tine. 

RE Şi nu e blind ca o. poveste 

De astăzi dar tu fă ce vrei, - Amorul meu cel dureros, 
De astăzi nu'mi mai pasă, „Un demon sufletul tău este, 

Că cea mai dulce "ntre femei Cu chip de marmoră frumos. , 
Mă lasă. 

In faţă farmecul palorii, i 
Și ochi ce scîntee de vii — : 
Sunt umezi înfiorătorii 
De lingușiri, de viclenii. - * :: 

Căci nu mai am de obicei, 
Ca "n zilele acele, 
Să mă: îmbăt şi de sciîntei 

Din stele. ” E 
” Cînd mă atingi, eu mă cutremur, 

Tresar la pasul tău cînd treci, 

Cînd degerînd atîtea dăţi E De-al genei tale gingaş tremur 
„Eu mă uitam prin ramuri | Atîrnă viaţa mea pe veci. 

Și aşteptam să te arăţi 

"La geamuri. Te duci și rău n'o să-mi mai pară 
De-acum de ziua cea de ieri, 
Că nu am fost victimă iară 

O, cît eram de fericit Neinduratelor dureri, 
Să mergem împreună 
Sub acel farmec liniştit | | 
- * De lună! C'auzu-mi n'o să-l mai întuneci 

' ! , | Cu-a gurii dulci suflări fierbinţi, 
Pe frunte-mi mîna 'n'o s'o luneci, 

Și cînd în taină mă rugam __ Ca'să mă faci să-mi ies din minţi. 

Ca noaptea 'n loc să stee, | | 

Puteam numiri defăimătoare % - In veci alături să te am, 

- : Femeel „În gîndul meu să-ţi iscodesc, 
Şi te uram Cu 'nverșunăre, — 

, a Te blestemam căci te iubesc. 
„Din a lor treacăt să apuc Pa , 
Acele dulci cuvinte, 
De care azi abia mi-aduc De-acum nici asta nu-mi rămâne 

Aminte. _Şi n'o să am ce blestemă: 
Ca azi va fi ziua de mîne, 

„Ca mini toţi anii s'or urmă. — 

Căci astăzi dacă mai ascult “ Di ” 
Nimicurile-aceste, 
Imi are-o veche de demult 9 toamnă, care întirz ie 

p Pe-un istovit şi trist izvor 
Poveste. > 

Na | | Deasupra-i frunzele pustie: 

, „» “A mele visuri, care mor. 

Și dacă luna bate m lunci 
“Şi tremură pe lacuri, . | Viaţa-mi pare-o nebunie . E - a x. So . 1 pă 

Totuşi îmi pare că de-atunci Sfirşită făr' a fi 'nceput, . . 

„Sunt veacuri. In toată neagra veșnicie 
O clipă 'n braţe te-am ţinut. 

Cu ochii serii cei d'intăi : 
“Eu n'o -voiu mai privi-o.. 
De.- -aceea n urma mea rămii, 

„Adio! 

De-atunci, pornind a lui aripe, 
S'a dus pe veci norocul meu: 
Redă-mi comoara unei clipe 
Cu ani de părere de răul     
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DE-OR TRECE ANII 

De-or trece anii cum trecură, 
„Ea tot mai mult îmi va plăce, 
Pentru că 'n toat'a ei făptură 
E-un „nu știu cum“ şi-un „nu ştiu ce“, 

” a ba 

M/a fermecat cu vr'o scîntee 
Din clipa 'n care ne văzum? 
Deşi nu 'e decit feniee, 
E totuși atfel, „nu știu cum“, 

De-aceea una 'mi este mie 
De ar vorbi,:de ar tăce ; 
Dac' al ei glas e armonie, 
E şi 'n tăcere „nu- știu ce“. 

Astfel robit de-aceeași jale 
„. Petrec mereu acelaş drum: 

In taina farmecelor sale, 
Z 

E-un nu ştiu ce“ şi-un „nu stiu cum“, - > » 

  

CE E AMORUL 

Ce e amorul? E un lung 
Prilej pentru durere; 

Căci mii de lacrimi nui ajung 
Şi tot mai multe cere. : 

De:-un' semn în treacăt dela ea. 
"EL sufletul ţi-l leagă, - 

In cît să n'o mai poți uita 
„Viaţa ta. întreagă. 

Dar încă, de te-aşteaptă 'n prag 
In umbra 'de unghere, : 

De se'ntilnește drag cu drag, 
„Cum inima ta cere; | 

Dispar. şi ceruri și pămînt. 
ȘI pieptul tău se bate, . 

Şi totu-atîrnă de-un cuvînt 
Șoptit pe jumătate. 

Te urmăreşte săptămîni | 
Un pas făcut-a lene, - 

O dulce stringere de mini, 
Un tremurat de gene; 

- . . i 

Te urmăresc luminători 
Ca soarele şi luna 

Și peste zi de-atitea ori. 
Și noaptea totdeauna. 

Căci scris a fost ca viața ta 
De doru-i să nu'ncapă, 

Căci te:a cuprins asemenea 
„ Lianelor din apă. 

  

CÎND AMINTIRILE - 

Cînd amintirile 'n trecut 
Incearcă să mă cheme, 

Pe drumul lung şi cunoscut 
Mai trec din vreme 'n vreme. 

De-asupra casei tale ies 
Și azi aceleași stele 

Ce-au luminat atît de des 
Induioșării mele. 

Și peste arbori resfiraţi 
Răsare blînda lună 

"Ce ne găsea îmbrăţoşaţi 
Şoptindu-ne "mpreună. 

A noastre inimi își jurau 
Credinţă pe toţi vecii, 

Cînd pe cărări se. scuturau 
De floare liliecii. 

Putut-au oare-atita dor 
In noapte să se stingă, 

Cind valurile de izvor 
N'au încetat să plingă. 

Cînd luna trece prin stejari 
„Urmiînd mereu în cale-şi, 

Cînd ochii: tăi tot încă mari 
Se uită dulci și galeși? 

  

DIN NOAPTEA 

Din noaptea vecinicei uitări, 
In care toate curg, 
A vieţii noastre desmerdări 
Și raze din amurg. 

De unde nu mai străbătu 
Nimic din ce-a apus, — 
Aş vrea odată'n viață tu 
Să te înnalţi în susl 

Şi dacă ochii ce-am iubit 
N'or fi de raze plini, 
Tu mă privește. liniștit 
„Cu stinsele lumini; 

Li 

Și dacă glasul adorat . 
N'o spune un cuvint, 
Tot înţeleg că m'ai chemat 
Dincolo de mormînt. 

 



ODE ȘI 

DE CE NU-MI VII . 

Vezi, rîndunelele se duc, 
Se. scutur frunzele de nuc, 
S'aşează bruma peste vii — 
De ce nu-mi vii, de ce nuani vii? 

Ol vino iar în al meu braţ, 
Să te privesc cu mult nesaţ, 
Să razim dulce capul meu 
De sînul tău, de sînul'tău! 

Ți-aduci aminte cum pe-atunci, 
Cind ne primblam prin văi şi lunci, 
Te ridicam de subsuori 

_De-atitea ori, de-atitca ori?. 

În lumea asta sunt femei 
Cu ochi ce izvoresc scîntei... 
Dar, ori-cît ele sunt de sus, 
Ca tine nu-s, ca tine nu-sl 

Căci tu înseninezi mereu | 
Viaţa sufletului meu, 
Mai mîndră decît ori-ce stea, 
Iubita mea, iubita mea! 

Tirzie toamnă e acum, 
Se scutur frunzele pe drum 
Și lanurile sunt pustii... 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi viil 

  

APARI SĂ DAI LUMINĂ 

Apari să dai lumină arcatelor ferești, 
Să vaz în templu-i zîna cu farmece cerești. 
Prin vremea trecăloare lucește prea curat 
Un chip tăiat de daltă, de-apururi adorat, 
Privite-voiu cu ochii în lacriime fevbinţi... 
O! marmură, aibi milă de-a mele rugăminţi? 

Indură-te şi lasă privirea-mi s'o consol 
“La alba strălucire a gitului tău gol, 
[.a dulcea rotunzire a sinilor ce cresc, s. 

La noaptea cea adică din ochiul tău ceresc, 
Să văd că de privirea-iai lăcînd te înfiori... 
O! marmură, aibi milă de ochii-mi” rugători! 

Aș vrea cu-a mele lacrimi picioarele sii-ţi seald, 
În dulcea 'mfiorare a sufletului cald, 
Să mor pătruns de jalea amorului meu sfint, 
Ca lebăda ce moare de propriul ei cînl, 
Si mor de tăia rază din ochii tăi cei reci... 
O! marmură, aibi milă de stingerea-mi pe veci! 

Ca iarna cea eternă a nordului polar 
Se tinde amorţirea în sufletu-mi amar, 
Nimic nu luminează astei pustielăţi, 
Doar sloiurile par ca ruine de cetăţi 
Plutind de asprul viscol al morţii cei de veci... 
Tu ramură "mflorită... pe visul meu te pleci! 

Din lumea de mizerii şi fără de "'nţeles 
Cu ochii cei de gheaţă ai morţii m'am ales 

« Şi totu-mi pare veşted, căzut şi uniform, 
Sunt însetat de somnul pămîntului. s'adorm, 
În cît numai de nume îmi pare că exist... 

ELEGIL 

Cu ochii tăi de înger mă mîngii şi mă minţi, 
Căci ci cuprind o lume de dulci făgăduinţi, 
De-amor fără de. margini, de scumpe fericiri, 
Cum nu se află 'n lumea aceasta nicăiri, + 
Căci iarăşi este umbra iubirei cei de veci 
Ce trece cu întreaga-i putere, pe cînd lreci! 

Nici luna. plutitoare, nici stelele din cer 
N'or să pătruuză m umbra trecutelor dureri, 
Nor să pâtrunz' amarul.. perdutei tinereţi.. 
Măcar să am 'de-acuma o sută de vieţi, 
Căci sutletu-mi de-aluncea c-atîi de înlunecal... 
Doar ochii tăi de înger în visul meu străbal! 

Ca toumna cea lîrzie e viața mea. și cad 
[uzii ca şi frunza pe undele de val, 
Şi nici. o bucurie în cale-mi nu culeg, 
Nimie de care "m lume iubirea sii mi-o leg, 
Pustiul şi urîtul de-apururi mă cuprind... 

19 

Doar braţele-ţi de marmur în visul meu se “tind! 

Precum corăbii negre se leagănă de vînt 
Cu pînzele-atîrnate departe .de pimîut, 
Cum între cer și mure lrec paserile sol, 
Trec gindurile mele pe-a sufletului gol, 
Intind ale lor aripi spre negre depărtiri... 
Tu numai ești în visu-mi luecatărul pe mări! 

Cu recea nepăsare tu sufletu-mi aduci 
Pe cele două braţe înlinse-u slintei "cruci, 
Şi buzele selale cu fiere mi le uzi, 
Cind ruga mea ferbinte nu vrei să o auzi, 
Mă faci părtaş în lume durerilor lui” Crist... 
O! marmură, aibi milă de sufletul meu trist! 

Dar te cobori, divino, pătrunsă de-al meu glas, 
Mai mindră, tot mai mîndră la fiecare pas... 
Visez, ori e aevea? Tu ești în adevăr? 
Te treci cu mîna albă prin vițele de pir? 
Dacă visez, temndură, priveşele-n ochii-mi drept... 
O! marmură, aibi milă să nu mă mai deştept 

  

CE SUFLET TRIST 

Ce suflet trist mi-au dăruit 
Părinţii din părinţi, 

"De-au încăput numai. în el 
Atitea suferinţi? 

Ce suflet trist şi făr' de rost 
Și din ce lut inert, 
Că dup” atitea amăgiri 
Mai speră în deșert? 

Cum nu se simte blestemat 
De-a duce "m veci nevoi? 
O, valuri ale sfintei mări, 
Luaţi-mă cu voi! 

  

DIN CERURILE-ALBASTRE... 

Din cerurile-albastre 
Luceferi se desfac, 
Zimbind iubirei noastre, 
Și undelor pe lac, 

De glasul păsărelelor 
Pe ginduri codru-i pus,— 
O stelelor, stelelor, 
Unde v'aţi dus?... 

— 

-
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In turme călătoare 
Trec (nourii) pe ceriu 
Ce seamănă pe soare, 
Duioaselor dureri. 

De strălucirea florilor 
E cîmpul tot supus, — 
O norilor, norilor, 
Unde v'aţi dus?... 

Șoptiri aeriane . 
Pătrund din mal în mal, 
Ș'a stelelor icoane: 
Pe fiecare val: * 

De. ochii tăi cei plini de-amor 
Aminte mi-am adus, — 

"O-“'stelelor, stelelor, : 
Unde. v'aţi dus... 

Cum iedera se leagă 
De ramuri de stejar, 
Mi-a fost odată dragii 

"Și dragă-mi este iar: 

De braţul tău cuprins cu dor 
Aminte mi-am adus, — 

„_O braţelor, braţelor, 
„Unde v'aţi dus?... 

- De'sborul rîndunelelor 
Aminte mi-am adus, — 
O stelelor, stelelor, 
Unde v'aţi dus?...: 

CU PINZELE-ATÎIRNATE 

Cu pinzele-atîrnate 
In liniște de vînt 
Corabia străbate 
Departe pe pămînt, 
Iar stolul rîndunelelor 
Trece 'mtre cer şi mare. 
O stelelor, stelelor, 
Nenumărătoare, 
De ce și voi nu vă luaţi 
Pe-ale lor urme oare? 

Dece mă întristează 
Că valurile mor, 
Cînd altele urmează | 
Rotind în urma lor?: 
De ce căderea florilor 
Și-a frunzelor ne doare? 
O norilor, norilor, 
Ști-veţi voi oare 
De ce rămîn atitea 'n veci: 
Și numai omul moare? 

Un crez adinc pătrunde-va 
De-apururi omenirea: 
Că unde-va, unde-va 
E fericirea. 
Și toţi aleargă după ca 
N'o află nicăirea. 

Ast-fel şi cu din lume 
Voit-aș fi să pier 
Ca unda fără nume 
Ca ziua cea de ieri, 
Iar ca în tot-d'auna 
Urmăm al norilor mers 
Ca soarele și luna 
Rotind în univers. 

De ce atita plingere o 
A tuturora soarte? 
E: ardere, stingere, 
Viaţă și moarte.
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EGIPETUL 

Nilul mișcă valuri blonde pe cimpii: cuprinşi de Maur, 
Peste el cerul d'Egipet desfăcut în foc şi aur; 
Pe-a lui maluri: galbini, şese, stutul crește din adtuc 
Flori, juvacruri în aer, sclipese lainice. în soare, 
Unele-albe, naltc, fragezi, ca argintul din ninsoare, 
Alte roşii ca jăratec, alte-albastre—ochi ce pling. 

Şi prin tufele de: mături ce cresc verzi, adince, dese, 
Păsări "*mblinzite n. cuiburi destind penele alese, . 
Ciripind cu ciocu 'm soare, giugulindu-se cu-amor, 

„Inecat de veșnici visuri,. răsărit din sfinte-izvoară, 
Niul mişca lui legendă şi oalinda-i gaiben-ciară 
Călre marea liniștită, ce îneacă al lui dor. 

  

De-u lui maluri sunt unite cîmpii verzi şi țări ferice: 
Memţis colo 'm depărtare, cu zidirile-i antice, 
Mur pe mur, siîncă pe slincă—o cetate de giganţi. 
Sunt giudiri architectonici de-o grozavă mareţie! 
Au zidit. munte pe munte în antica lor trufie, 
Le-a 'mbrăcat cu-argint ca'n soare să lucească într'un lanţ. 

Şi să pară răsărită din visările pusliei, 
Din uisipuri argintoase în mişcarea vijeliei, 
Ca uu gind al mărei sfinte, refcetat de cerul cald 
Ş'aruncat îni . depărtare! Colo se ridic” lrufaşe 
Şi eterne ca şi. moartea piramidele-uriaşe, 
Racle ce încap în cle epopea unui Scald.: 

Se “'nsercază... Nilul doarme şi es stelele din strungă, 
Luna 'n mare îşi aruncă chipul şi prin nori le-alungă — 
Cine-a deschis piramida şi înlăuntru a intrat? * 
Este regele. In haină de-aur roş şi pietre scumpe 
El intră să vad'acolo tot trecutul: i se rumpe 
Al lui sutet, cînd priveşte peste-al vremurilor vad. 

In zădar guvernă regii lunea cu înțelepeiune — 
Se 'nmulţesc semnele rele, se 'mpuţin faptele bune — 
In zadar caut'al vicţei înţeles nedeslegat, 
lese'n noapte... șa lui umbră lung întins se desfiişoară 
Pe-ale Nilului “lungi valuri, Astfel pe-unde de popoară 
Umbra  gindurilor regii” Se aruncă 'ntunecat, ! 

Ale piramidei visuri, ale Nilului reci unde, 
Ale trestiilor sunet, ce sub luna ce pătrunde 
Par a fi snopuri gizantici de lungi suliţi de-argint, 
Toat-a apei, a pusici şi 'a nopții măretție 
Se unesc să 'mbrace mindru veche-acea împărăție, 
Să învie în deșerturi şir de visuri ce te mint, 

Riul sfint ne povesteşte' cu-ale undelor: lui: gure 
De-a izvorului său taină, despre vremi apuse, sure, 
Sufletul se "mbată m visuri care-alunecă în zbor, 
Palmii risipiţi în 'crînguri, 'auriţi : de-a” lunei. fază 
Nalţă 'sveltele lor trunchiuri,—Noaptea-i clară, luminoasă, 
Undele visează spume, cerurile 'mșiră nori, 

Și în templele măreţe, cofonade 'n mârmuri albe, 
„Noaptea zeii se preumblă în veșimintele lor dalbe, 
Și al preoților cîntece sună “n harfe de argint; 
Și la vintul din pustie, la răcoarea. nopții bruuă, 
Piramidele din creștet aiurind : și jalnic sună, 
Și sălbatec se pling regii în giganiicul mormiînt, | 

În zidirea cea antică, sus în. frunte-i lurnul maur, 
Magul priiveă pe ginduri îu oglinda lui de aur, 
Unde-a cerului mii-stele ca 'ntr'un centru se adun, 
EI în mic privește-acolo căile lor tăinuile 
Și cu varga zugrăvește cărăruşile . găsite:,. 

PI 

Au aflat simburul lumei, tot ce-i drept, frumos şi. bun: ; 

Şi se poate: că, spre! răul unei” ginţi efeminate, - - 
legilor pătaţi de crime, - preoțimei * desfrînate, îi 
Magul, paza răzbunării, a celit: semnul întors; 
Ș'atunci vintul ridicat-a tot nisipul din pustiuri, 
Astupind cu cl oraşe, ca gigantice sicriuri    

Unei ginţi ce fără viaţă 'mgreuii pămîntul 'slors, 7" 

Uraganu-acum ! aleargă pin” ce caii lui îi crapă 
Şi în Nil numai deşertul nisipişul și-l adapă, 
Aşternîndu-l peste cîmpii cei odată înfloriţi, 
Memiis, “Teba, ţara "nlreagă coperită-i de ruine, 
Prin- deșert “străbal sălbatie mari familii - beduine :** 
Cu viaţa lor de basme pe cimpie'risipiţi, i 1-7 

Dar acum, turburînd stele. pe-ale Nilului lungi, unde, 
Noaptea flamingo cel roșu apa 'ncet, încet. pătrunde, 
Șsacum luna argintește tot Egipelul antic; ., i. 
'atunci sufletul visează toal' istoria străveche, 
Glasul din trecut străbate l-a prezentului. ureche, . 
Din a valurilor sfadă prorociii se aridic, 

: D'atunci $Memfis se înalţă, -argintos sind al pusliei, 
Inchegare măestrilă din suflarea vijelici,. | 
Beduini ce stau în lună, o minune, o privesc, i 
Povestindu-și basme mîndre îmbrăcate 'n: flori şi stele, 
De oraşul care iese din pustiile de jelc; 
Din pămînt şi de sub mare s'aud sunele ce cresc, 

Marea “n fund clopote .are, care sună m orice noaple: 
Nilu, m fund gridine are, pomi cu mere de-aur. coapte; 
Sub nisipul din pustie cufundat ec un popor: 
Ce cu-oraşele-i' deodată se trezeşte şi se duce, 
Sus în curţile din Memfis, unde-'"m săli lumina luce: 
Ei petrec în vin şi 'n chiot orice nvapte piu." zor, 

. * 
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CĂLIN 
UEILE DIN POVESTE) 

"Toamna frunzele colindă 
Sun grier sub o grindă, 
Vintul jalnice bate: geamuri 
Cu o mină tremurindă, a 
Iară tu la gura sobei 
Stai ca somnul-să te prindă. 
Co tresuri din vis de-odată ? 
“tu auzi pășind în tindă— 
E iubitul, care vine 
De mijloc să te cuprindă, 
Și în faţa ta. frumoasă 
O_să ție o oulindă. 
să te vezi pe tine însăţi 7 îi 
Visătoare, suriz ndă. 

I 

Gozel. 

Pe un dcal răsare luna ca o valră de jaralic 
Numenind străvechii codri şi castelul singuratic, 
Ş'ale riurilor ape ce sclipesc fugind în ropol; 
De departe 'n văi coboară linguiosul glas de clopul, 
Pe de-asupra de prăpăstii sunt zidiri de celăţue, 
Acățat de pietre sure un voiic cu greu le suc; 
Aşezind genunchiu și mîna cînd pe-un colţ cind pe 

alt colţ, 
Au ajuns să rumpă gratii ruginite-a unei bolți 
Şi pe-a degetelor vîriuri în iatacul tiinuil 
Intră, unde zidul negru într'un arc a mcremenil, 
Ci prin flori întrețesute printle gratii luna moale, 
Sfiicioasă şi smerită, și-a vărsat razele sale: 
Unde-ajung, par văruile zid, podele ca de cridă, 
Pe-unde nu, pare că umbra cu cărbune-i zugrăvită; 
lar de sus pin' în podele un painjen, prins de vrajă, 
A ţesut subţire pinză, străvezie ca o mreajă, 
Tremuriînd cu licăreşte şi se pare a se rumpe, 
Incărcată de o bură, de un colb de pietre scumpe, 
După pinza de painjen doarme fala de 'mpiărat: 
Inceată de lumină ce îuliusă în crivat; 
Al ei chip se zugrăvește plin şi alb: cu ochiu-l miisuri 
Priu uşoara mvineţire a subţirilor mătăsuri: 
Ici şi colo a ei haină s'a desprins din sponci 
Trupul alb în goliciunea-i, curăţia ei de fată, 
Resfiratul păr de aur "peste perini se "mprăștic, 
Timpla bate liniştită ca o umbră viorie, 
Şi sprincenile arcate fruntea albă i-o încheie, 
Sub pleoapele închise globii ochilor se bat, , 
Braţul ci atirnă leneș peste marginea de pat, 
De a viîrstii ei căldură fragii sînului se coc, 
A ci 'gură-i descleșiată de-a suflării sale foc, 
Ea zimbind își mişcă dulce a ci buze mici, subțiri, 
lar pe patu-i şi la capu-i presuraţi 's trandafiri, 

şarati 

lar voinicul se apropie şi cu mîna sa el rumpe 
Pinză cea acoperită de un colb de pietre scumpe; 
Ale frumuseţii haruri goale, ce simţirile-i adapă, 
Incăperile gîndirii mai nu pot să le încapă, 
El în braţe prinde fata, peste faţă-i se înclină, 
Pune gura lui fierbinte pe-a ci buze ce suspină, 
Și inelul scump îl scoate de pe degetul cel mic 
Ş'apoi pleacă iar în lume, năsdrăvanul cel voinic, 

II 

Ba a douu zi se miră, cum de firile sunt.rupte, 
Și m oglind” ale ci buze se văd viuete şi supte; 
Și zîmbindu-și trist se uită şi şopleşte blind din sură: 
„Sburător cu negre plete, vin la noapte de mă fură”, 

aul 

Piecare, cum e vrerea, despre lete samă dei-şi — 
Dar ca seamănă celor îndrăgiţi de singuri ei-şi: 
Și Narcis văzindu-şi faţa în oglinda sa, izvorul, 
Singur fuse îndrăgitul, singur îndrăgitorul, = 
Şi de sar putea pe dînsa cineva ca. să o prindă, 
Cind cu ochii mari, sălbatici se priveşte în „oglindă 

Subţiindu-şi gura mică și chemîndu-se pe nume 
Şi fiindu-şi sic ulragă, cum nu-i este nime m lume: 
Atunci el cu o privire nălucirea i-ar descoasă 
Cum că ca—fruimoasa fală—a ghicit că e frumoasă, 
Idol tul răpire minţii cu.ochi mari și părul des, 
Peniru-o inimă fecioară mindru idol ţi-ai ales! 
Ce șopteşte ea în taină, cînd privește cu mirare 
Al ci chip gingaș și tînăr, dela cap pîn' la picioare? 
„Vis frumos avut-am noaptea: a venit un sburător, 
„Și stringîndu-l tare 'n braţe, cră mai ca să-l omor, 
„Și de-aceea, cînd mă caut în părelele de-oglinzi, 
„Singurică 'n cămășuţă braţe albe cu întinz 
„Şi mă "mbrac în părul galben, ca în slrai uşor fesut, 
„Şi zărind rotundu-mi umăr, mai că-mi vine să-l sărut, 
„Și atunci de sfiiciune mi-ese sîngele 'm obraz-— 
„Cum nu vine sburătorul, ca la pieplul lui să caz? 
„Dacă boiul mi-l înmlădiu, dacă ochii mei îmi plac, 
„E temeiul că acestea ferccit pe el îl fac, 
„Și mi-s dragă mie însumi, pentrucă-i sunt dragă lui— 
„Gură tu! învaţă minte, nu mă spune niimărui, 
„Nici chiar lui, cînd vine noaptea lîngă patul meu tiptil, 
„Doritor ca o îcmee şi viclean ca un copil“, 

IV 

Asifel vine "m toată noaptea sburător la al ci pat, 
Se trezi din somn de-odată de sărutu-i fermecat, 
Şi atuncea, cînd spre ușă el se 'mtoarce ca să lună, 
Iia-l oprește 'n loc cu ochii şi c'o mult smerită rugă: 
„0 rămii, rămii la mine, tu cu vers duios de foc, 
»„ŞSburător cu plete negre, umbră fără de noroc, 
„Și nu crede că în lume singurel și rătăcit 
„Nu-i giăsi un suflet tînăr ce de tine-i îndrăgit, 
»0 tu umbră peritoare cu adincii, triștii ochi, 
„Dulci *s ochii umbrei tale—nu le fie de deochi!“ 
EL s'așează lîngă dinsa: şi o prinde de mijloc, 
Ea şoptește vorbe arse de al buzelor ci foc, 
„0  şopleşte-mi—zise dinsul—ta cu ochii plini d'eres. 
„Dulci cuvinte nenţeiese, însă :pline de *nţeles; ” 
„AL vieţei vis de aur ca un fulger, ca o clipă-i 
„Şi-l visez, cînd cu-a mea mînă al lău braţ rotund îl 

pipăi, 
„Cind pui capul tău pe pieptu- mi şi bălăile ei numeri, 
„Cînd sărut cu "'mpălimire ai tăi albi şi rotunzi umeri 
„Şi cînd sorb ul tău răsuflet în suflarea vieţei mele, 
„Şi cînd inima ne creşte de un dor, de-o dulce jele, 
„Cînd pierdută razimi faţa de-arz zătorul meu obraz, 
"Părul tiu bălai și moale de mi-l legi după grumuaz, 
„Ochii tăi pe jumătate de-i închizi, mi "nliuzi o gură: 
„Fericit mă simt atuncea cu asupra de măsură, 
„Tut,!.. Nu vezi! nu-ţi aflu nume... limba "n 

gură mi se leagă” 
„Și .nu pot să-ți spun odatii cit—ahicit îmi eşti de 

dragă !* 
Ei şoptesc, multe şi-ar spune şi nu ştiu de-unde să'nceapă, 
Căci pe rînd şi-astupă gura, cînd cu gura se adapi; 
Unu "m braţele altuia tremurînd ci se sărută, 
Numai ochiul e vorbareţ, iară limba lor e mută, 
la-şi acopere cu mina fața roşă de sfieală, 
Ochi 'n, lacrimi şi-i ascunde într'un- păr ca de peleală, 

vV 

S'a făcut ca ceara albă fața roșă cu un măr 
Și atita de subțire, să o tai cum fir de păr! 
Și cosița ta bălac o aduci la ochi plinaind, 
Inimă făr' de nădejde, suflele bătul de gînd, 
Toată ziua lu fereastră suspinind nu spui nimică; 
Hidicini a tale gene, al tău suflet se ridică; 
Urmărind pe ceiuri limpezi, cum  pluteşte-o ciocîrlie, 
Tu ai vrea să spui si ducă către dinsul o solic,. 
Dar ea sboară!,. Tu, cu ochiul plutitor şi 'mlunecos, 
Slai cu buze descleştate de un tremur dureros, 
Nu-ţi mai scurge ochii lineri, dulcii cerului fiastri, 
Nu uită că "n lacrimi este laina ochilor albaştri: 
Stale rare vin tărie cad ca picuri de argint, 
Și seninul cer albastru mindru .lacrimele-i prind; 
Dar dacă ar cădeă toate, cl rămîne “trist şi gul, 
N'ai puleă să faci cu ochii înălțimilor ocol;
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Noaplea stelelor, a lunci, a oglinzilor din rîu 
Nu-i ca noaplea cea mocnită şi pustie din sicriu, 
Şi din “cînd în cînd vărsate, mindru lacrimile-ți şăd: 
Dar de seci întreg izvorul, 
Prin ci curge rumenirea, mîndră ca de trandafiri, 
Şi zăpada viorie din obrajii tăi subțiri; 
Apoi noaptea lor albastră, a lor dulce veşnicie, 
Ce uşor se mistucşte prin plinsorile pustie! 
Cine e nerod să ară în cărbuni smaraldul far 
S'a lui veşnică lucire s'o strivească în zadar? 
Tu-ţi arzi ochii şi frumuseţea, dulce noaptea lor se stinac, * 
Și nici ştii ce perde lumea, Nu mai plînge, nu mai plînge! 

VI 

O tu crai cu barba "m noduri ca şi cilţii cînd nu-i perii, 
Tu în cap nu ai grăunțe, numai, pleavă și, puzderii, 
Bine-ţi 'pare a fi singur, crai Dăttin „fără de minţi, 
Să oftezi dup” a ta fată cu ciubucul între dinţi? 
Să te primbli şi să numeri scînduri albe în ce/dac? 
Mult bogal ai fost odată, mult rămas-ai tu sărac! 
Alungat-o-ai pe diusa, ca departe de părinți 
In colibă împistrită ea să nasc' un pui de prinţ; 
In zadar ca s'o mai cate lu 'trimiţi în lume crainic— 
Nimeni w'a ailă locașul, unde ca s'ascunde tainic, 

  

VII 

Sură-i sara cea de toamuiă; de pe lacuri apa sulă 
Infundă mişcarea-i creață între slui la iezătură, 
lar pădurea liu suspiuă, și prin frunzele uscule 
Rinduri-rinduri trece-un freamăt ce le scutură pe loate; 
Pe cînd codrul, dragul codru, trocuindu-şi fuunza toată, 
Işi deschide-a lui adincuri faţa lunci să le bată, 
Tristă-i firea; iară vînlul sperios o creangă farmă, 
Singuralece isvoare fac .cu valurile larmă, 
Pe polica dinspre codri ciue-oare se coboară? 
Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară: 
Şcaple ani de cînd plecata-i sl:urător cu negre plete, 
Ș'ai uitat de soarta miîndrei, iubitoarei tale fete! 
Și pe cîmpul gol el vede un copil umblînd desculţ 
Și cercînd ca să adune într'un cîrd bobocii mulţi, 

„Buna vreme, măi băete!—Mulţămim, voinic străin!“ 
Cum te chiamă, ţnăi copile!“—Ca pe lată-meu: Călin“. 

„Mama-mi spune cîte-odatii, de-o întreb: a cui-s mamă? 
„Sboru-ți este tată, ș și pe el Călin îl chiamă“ 
Cind l-aude, numai “dînsul îşi ştia inima lui, 
Căci copilul cu bobocii eră chiar copilul lui, 
Atunci intră în colibă, şi pe capătu-unci laiţi : 
Lumina cu mucul negru înlr'un hirb un roș opaiţ; 
Se coccau pe vatra sură două turte în cenuşe, 
Un papuc e sub o grindă, iară altul după uşă; 
Hiîriită, nodorousă stă în corb rișnița veche; 
In co'lon torceă- motanul pieptănîndu-şi o ureche; : 
Sub icoana afumat'a unui sfint cu comanac 
Arede'n candelă'o lumină cît un simbure de mac, 
Pe-a icoanei policioară busuioc şi mint'uscată 
Uwplu casa "mlunecoasă de-o mireasmă pipărată; 
Pe cuptorul uns cu humă și pe roşcorii păreţi 
Zugrăvit-au cun cărbune copilașul cel istej. 
Purceluşi cu coada sfredel şi cu bețe m loc de lubă, 

"Astfel vine mlădioasă, 
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Speriat la e! se uită. i se pare că visează, 
Ar zimbi şi nu se "ncrede, ar răcni şi nu culează, 

„„EL din patu-i o ridică şi pe pieptul lui şi-u pune, 

atunci cum o să te văd? Inima-i svieneşte lare; viața-i . parcă se răpuue,. 
La se uilă,-se tot uită, uu cuvint măcar nu spunc, 
Ride doar” cu Ochii "m lacrimi, speriată de-o minune, 
Ș'apoi îi sucește părul pe-al ci deget alb subţire, 
Iși ascunde fața roşă l-al lui piept duios de mire, 
EL ştergarul i-l desprinde; şi-l împinge lin la vale, 
Drept în creştet. o sărută pe -al ei păr de aur moale 
Şi bărbia i-o. ridică, suită "m ochii-i plini de apă, 
şi pe rîud şi-i -astupă gura cînd cu gura se adapă, 

Vu 
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De treci codrii de aramă, de departe vezi albini 
Ș'auzi mîndra glăsuire ă pădurii de argint, 
Acolo, lingă izvoare, -iarba: pare de omăt, 
Flori albastre. tremur” ude în văzdulul: tămiliet; 
Pare-că și trunchii veşuiti poartă suflete sub coaji 
Ce suspină printre ramuri,cu a glasului lor vrajă, 
Jar prin mândrul întuneric al pădurii de argint, 
Vezi izvoare zlrunciuate..peste pietre licurind, 
Ele trec cu harnici unde. şi suspină' n flori molalic, 
Cînd coboară 'n: ropol «dulce din lăpşanul prăvălatic, 
Ele sar în bulgări îluizi peste prundul din răstoace, 
In cenibar rotind de ape, peste care luna zace, 
Mii de fluturi mici albaştri, mii de roiuri de albine 
Curg în riuri sclipitoare peste fiori de miere pline, 
Umplu acrul văratic de mireasmă şi răcoare 
A popoarelor de -muşte serbători murmuitoare, 
Lîngă lacul care m tremur somnoros şi lin se bate, 
Vezi o masă mare 'nlinsă cu făclii prea luminate: 
Au venit ca să serbeze nunula gingaşci mirese: 
Căci din patra părți a lumii împărați și "mpărălesc 

i-frumoşi cu păr de aur, zmei cu solzii de oţele, 
Cititorii cei de zodii şi șagalnicul Pepele, 

Jală craiul, socru mare, răzimat în jilţ cu spală. 
EI pe capu-i poarlă milri și-i cu barba pieptăuati, 

Țapăn. arept, cu skiptru "n mână șaile 'n perine de pul, 
Și cu crengi îl apăr pajii de musrule și: zăduf, 
Acum îală că din 'codru şi Căliu - mirele iese - 
Care ţine 'm a lui 'mînă mîna gingaşei mircs-:: 
li foşneă uscat pe: buze poala luu, a albei rechii, 

Faţa roşie ca mărul, de noroc “i-s umezi ochii, 
La pămînt mai că ajunge al ei:păr de aur oale. 
Care-i cade peste braţe, peste umerele goaie— 

trupul ei frumos îl. 'poarlă, 
Tiori albaslre are "m păru-i şi o stea în fvunte poartă, 
Socru-l roagă "m capul mesei să poltcasci să se pună 
Nunul mare, mîudrul soare, şi pe nun mîndra lună 
Și s'aşează toţi la masă, cum li-s anii, um Ji-i rangul; 

    

_Lin vioarele răsună, iară cobza ţine hangul,— 
Dar ce sgomot se aude? Biziiit ca de albine+ 

„Cum. mai bine i se şeade unui purceluş de treabă; 
0 beşică: m loc. de sticlă e înlinsă m fcrăstruc, 
Printre care trece-o dungă mohorită şi gălbuie, 

Pe un pat de scîuduri goale dourme iînăra nevastă 
In mocni!ul întuneric şi cu îața spre fereastră, 
Ei s'așează lingi diusa, fruntea ci o nctezeşte, 
O desmeardă cu durere, suspinînd o drăgesteşte, 
Pleacă gura la ureche-i, 

Ea ridică: sonmoroasă lunga genelor maramă, 
blind pe nume el o chiamă 

“oţi se uilă cu mirare şi nu ştiu d: unde viuc, 
Lînă văd painjinişul între tute ca un, pod, 
Peste care trece 'm suomot v mulțime de noroi: 
Trec furnici ducîud în gură de fiină marii sace, 
Ca să coară pentru nuntă şi plăcinte și coluci, 
Si albiacle-aduc” miere, aduc colb miiruni de “aur, 

CCa cercei din el să facă craiul, care-i meşter faur, 
lată vine nunta nfreagă:. vorni:el c-un gricrel, | 
li sar purici înainte cu polcoave ide oţel; 
In veşimiut de califele un bondur rotund în pintec 
Somnoro; pe' nas ca popii glăsuește meet un cîntec; 
O coiisă de a'ună trai; locuste, potu-l scutur, 
Cu riusteață săsucită şade "m ea.un-mire flutur; 
zuturi mulți de multe neamuri via în urma lui un lanț. 

To'i cu inime ușoare, toţi şăgulnici şi berbanţi; 
Vin fînțarii, lăutarii, giudiceii, cărăbuşii, 
lar mireasa Viorica iaşteaplii "rdărătul ușii, 
Şi pe masa împărătească sure-un sreer, erainic sprinten, 
Tidicat în două labe sa 'nchina! băliad dia pinten, 
EI tuşeşte, își îucheie haina plină de şireturi: 
„Să icrtaţi, boeri,; ca nunta 's'o purnim şi noi aliituri.



STRIGOII 

L., 
ssstă trece aceasta ca fumul de 

pre pămint. Ca floarea au înflorit, 
ca inrba s'au tăiat, cu piuză se iu 
fășură, cu pămînt ge acopere. : 

Sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici, 
Intre făclii de ceară, arzind în sfeșnici mari, 
E "ntinsă n haine albe cu faţa: spre altar 
Logodnica : lui 'Arald, stăpîn' peste Avari; ! 
Incet. adinc răsună cîntările de clerici, 

i 
. 

le pieplul moartei luce de pietre scumpe salbâ 
Și păru-i. de -aur curge din raclă. pe: pămini, 
Căzuţi în cap sunt ochii, un zîmbet: lrist și sfint 
Pe buzele-i lipite ce vinele-îi sunt, .,. . 
lar fața ci frumoasă ca varul este albă, . 

Și lingă ca “n genunche e Arald, mindrui rege, 
Scintee disperarea în ochi-i crunţi de sînue, 
Și încîlcit e părul lui negru, gura-și stringe, 
EI ar răcni ca leii,:dar vai! nu poale plinge, 
De zile trei: îşi spuue povestea vieţii 'mtrege: 

„Eram un copilandru; Din codri vechi de brad 
Flăminizii 'ochi rotindu-i “eu mistulam pămîntul, 
„Eu răzvrătiam imperii, popoarele cu, gîndul, 
„Visind că toată lumea îmi asculta cuvîntul, 
„În valurile Volgăi cercâm cu , spada, vad, 

„Domnind sumeţ .şi tînăr pe roinicele stoluri, 
„Căror a: mea fiinţă un, Semizeu . păreă, 
„Simţeam că universul. la pasu-mi tresăreă, 
„Și naţii călătoare, împinse de a meu, 
„Umplut-au sperioase pustiul pin” la poluri, > 

„Căci Odiu părăsise de ghiață nalta-i domă; 
„De zodii sîngeroase porncuu a lui popoare, 
„Cu creşștetele albe preoți cu pleata rară , 
„Irezeuu din codrii veşniri, din .pacea seculară 
„Mii roiuri vorbitoare, curgind spre vechea Romă, 

„Pe Nistru tabărisem, poporu-ţi să-l. impil, 
sfetnici vechi de zile ma 'nlîmpinași: în cale 
marmura de albă, cu păr de aur moule— 

„ln jos plecat-âm ochii *naintea feţii tale, 
„Slătind un îndărătnic, un sfiicios copil, 

La blinda ta mustrare simt slasul cum îmi seacă, 
„lu cuut a răspunde, nu şliu ce să răspund, 
„Mi-ar fi părut mai bine "n pămînt să mă cufund! 
„Cu mînele-amîndouă eu fața îmi ascund, ” 
„Şi "ntăia dală “m viață un plins amar mă 'neacă, 

„Zimbiră între dînşii bătrinii tăi prieteni 
„Și singuri ne lăsară,. Te "'ntreb într'un tirziu 
„Uitindu-mă la tine, privind fără să știu:" 
ba ce-ai venil, regină, aicia în pustiu? 
„Ce cauţi Ja barbarul sub streşina-i de cetini? 

„Cu glasul plin de lacrămi, de. 'nduioşare cald, 
„Privindu-mă cu ochii, în care-aveai un cer, 
„Mi-ai zis: „Aștepl diu parte-ți, o rege cuvaler, 
„Lă-mi vei da prins pe-acela, ce umilit ţi-l cer,.    

  

Și întoreindu-mi fața cu spada ţi-am întins, 
„Pe . plaiuri dunărene. poporu-şi opri mersul, 
„drald, copilul rege, uitat-a universul, 

„lrechea-i fu menită ca să-ți asculte versul — 
„De-atunci, învingătoarea, iubit-ai pe învins, 

„De-alunci fecioară blondă ca spicul cel de griu, 
„Veneai la mine noaptea .ca nimeni să le vadă 
„Şi nlănțuindu-mi gitul cu brațe de zăpadă, 
plmi înlindeai o gură deschisă pentru stadă; 
saEu vin la tine, rege, să cer pe-Arald al meu. 

„Ajuns-a Ja poala de -cudru 
„Izvoare vii murmură și 

"Se uită lung li dinsul, dar gura 

„Eu vreau să-mi dai copilul sburdalnic —pe Arald“, 
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„De-ai fi cerut pămîntul cu Roma lui antică, 
„Coroşnele ce regii: pe frunte le așcază, 
„Și stelele ce” veșnic pe ceruri colindează: 
Pe Loule. la picioare-ţi eu. le puneam în vazi,. 

“Dar nu-l mai vrei pe Arald, căci nu mai vrei nimică 

„Ah! unde-i vremea ceea, cînd cu cercam un vad 
„Să ies la lumea largă!,. Şi fost-ar fi mai. bine 
„Ca niciodată *n viață să nu te văd pe tinc, 
„Să fumege 'nainte-mi orașele 'n ruine, 

„sSă se "mplinească visu-mi din codrii cei de brad!“ 

Făcliile ridică, se mişcă 'n line pasuri 
Ducînd la groapă trupul reginei dunărene 
Monabi, cunoscătorii vicței pămîntene, 
Cu barbele lor albe, cu ochii stinşi sub gene, 
Preoţi bătriui ca iarna cu gingavele glasuri, 

O duc cinlind prin tainiţi şi pe sub negre bolți, 
A misticei religii” întunecoase cete 
Pe funii lungi coboară sicriul sub părete, 
Pe piatra prăvilită pun crucea: drepl pecete, 
Sub candela ce arde în umbra unui colţ. 

. pă 

  

Ju numele sfintului 
Taci, snuzi cum Intră 
Căţelol pămintulul 

7 Sub crucea de piatră. 

- Acald pe un cal negru sbură,; și dealuri, vale, 
In juru-i fug ca visuri, prin: nouri joacă lună. 
La pieplu-i manta neagră :în falduri “şi-o adună, 
Movili de frunze "n: drumuii- le spulberă de sună, 
lar steaua cea polară i-arală a lui cale. 

"n munții vezhi; 
sallă de sub pentră, 

Colo cenuşa suri în părăsita valră, 
In codri-adinci cățelul pămîntului tot lairă, 
Lătrat cu glas de zimbru rășună. în urechi, 

  

    

Pe-uu jilţ Liiat în slincă stă țapăn, palid, drept, 
Cu cîrja lui în mînă, preotul cel .păgia, 
De-un veac el şade astfel, de moarte-uilat bătrin; 
[n pele-i crește mușchiul și muşchiu pe al lui sin, 
Barba "n pămînt i-ajunge şi genele la pept, 

"Aşă fel şi noapte de veacuri cl stă orb; 
Picioarele lui veche cu piatra "mpreunale, 
EI numără în gîndu-i zile nenumirale, 
Şi filfiie deasupra-i, gonindu-se în route 
Cu-aripe ostenite, un alb ș'un negru corb, 

Arald atunci coboără de pe-al lui cal, G'o mină 
EI scutură din -visu-i' moșneagu: ncremenit: 
0 mag, de zile veşnic, la line am venit, 
„Dă-mi inapoi pe-aceea ce moartea mi-a răpit, 
„Și de-azi a mea viaţă la zeii tăi se "nchină'“. 

"nrhisă-i . tace; 
“ătrinul cu-a lui cirjă sus gene-şi ridică, 
Cu greu a lui picioare din piatră le destace, 

Din tronu-i se coboară, cu mîna semn îi face 
Ca n sus să îl urmeze pe-a codrilor potică, 

in puarta prăbuşită ce duce m funul de munte, 
Cu cirja lui cea veche el bate de lrei ori — 

Cu zgomol sare poarta din vechii ei uşori; 
Pătrinul se închină, pe rege-l prind fiori, | 
Un stol de giuduri aspre trecă peste-u lui trunte. 

In vom de marmur negru ci inlrară neopriţi, ! 
Și porţile în urmă în vechi ţiţini s'aruncă; 
O candelă bătrinul aprinde, para lungă 

Se 'malţă 'm sus albastră, de fiecare dungă 

Lucesc *n juru-i ziduri ca tuciul lustruiţi, )



- 
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Și în tăcere crudă ei nu ştiu ce aştept”! 
Cu mîna 'nlinsă magul îi face semn să şadă, 
Arald cu moartea m suflet, a gîrdurilor -pradă, 
Pe jilţ tăcut se lasă, cu dreapta pe-a lui spadă, 
In. zid de rmarmur, negru se uită crunt şi drept, 

Fanlastie pare-a creşte bătrinul alb și bînd: 
In aer își ridică a farmecelor vagă 
Şi o suflare rece prin dom alunci aleargă, 
Și mii de glasuri slabe încep sub bolta largă 
Un cîul frumos şi dulce, adormitor -sunînd, 

Din ce în ce cîntarea în valuri ea tot creşte, 
Se pare că furtuna ridică al ei glas, 

vînlul trece 'm «spaimă pe-al mărilor talaz, 
n suflotu-i pămîntul se sbate cu necaz, 
ori ce-i viu în lume acum încremenește, 

Se sgudue tot domul de pare-a fi de scînduri, 
Și Slinci în temelie clătindu-se vedem, : 
Plinsori siîşieloare împinse de blestem 
Se urmăresc prin bolte, se cheamă, sulger', gem 
Și crese tumultoase în valuri rînduri, rînduri, 

„Din inimă-i pămîntul la morţi să dee viaţă, 
„lu ochi-i să se scurgă scîntei din steaua lină, + 

„A părului lucire s'o dee lună plină, 
„lar duh dă-i tu, Zamolxe, sămînță de lumină, 
„Diu duhul gurei Jale ce arde şi îngheaţă, 

„Slihii a lumei, patru, supuse lui Arald, 
„Străbateţi voi pămîntul şi a lui măruntaie, 
„Faceţi din piatră aur şi din îngheţ văpac, 
„Să 'mchege apa m sînge, din petre foc să saie, 
„Dar inima-i fecioară hrăniți cu sînge cald“, 

Atuncea dinaintea lui Arald zidul piere: 
El vede toată firca amestecat” afară, 
Ninsoare, fulger, gheață, vînt arzător de vară, 
Departe vede oraşul.pe sub un are de pară 
Și. lumea nebunită gemînd din răspulere, 
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Biserica creştină, a ei catapiteasmă 
De-un fulger drept în două e ruplă şi tresare: 
Din tainițţă mormîntul atuncea îi apare, 
Şi pealra de pe groapă crăpîud în două sare,.. 
Incel plutind se 'malță mireasa-i, o. fantasmă, 

O dulce întrupare de-omăt; pe pieptu-i salbă 
De petre scumpe, părul i-ajunge: la călcie, 
Ochii căzuţi în capu-i şi buze vioric; 
Cu mâînile-i de ceară ea timpla şi-o mîngiie, 
Dar faţa ci frumoasă :ca varul este albă, 

Prin vînt, prin neguri vie, şi nourii s'așteru, 
Fug fulgerele 'm lături lăsînd-o ca să treacă, 
Şi luna inegreşte și ceru 'ncet se pleacă 
Şi apele cu spaimă fug în pămint şi seacă, 
Pârea că 'n somn.un înger ar trece prin infern, 

Priveliștea se slînge, In negrul zid s'arată 
Venind, ca 'm somn 'lunatic, în pasuri line ea,. 
Aral nebun se uită, cu ochii o 'mghiţea, 
Puternicele braţe spre dinsa întindea, 
Și “m nesimţire cade pe-a jilțului său spală, 

ȘIşi simte gîtu-atuncea cuprins de braţe. reci, 
Pe pieplul. gol el simte un lung sărut de ghiaţă, 
Părea un junghiu că-i curmă suilare și viaţă, 
Din ce în ce mai vie o simte.m a lui braţe," 
Şi ştie că de-acuma a lui rămîne 'n veci, 

Și sufletul ei dulce din ce în ce-i mai cald,. Ş . 
Pe ea o ţinc-acuma, ce fu a morţii pradă! 
Ea “nlănțueşte gâlu-i cu braţe de zăpadă, 
Intiade a ci gură deschisă pentru sfadă: 
Rege-a venit Maria şi-ţi cere pe Araldi "Şi-și 
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„Arald nu vrei tu fruntea pe sînul meu sto culci? 
„lu zeu cu ochii negri,.. o ce frumoşi ochi ail 
Las” să-ți întănțui gitul cu părul meu bălai, 
„Viaţa, tinereţea mi-ai prefăcut-o -m rai, 
„las să mă uit în ochi-ţi ucizător de dulci“, 

Și blînde, triste glasuri din vuet se desfac, 
Acuma la 'ureche-i un cintec vechiu străbate 
Ca murmur de izvoare prin frunzele uscule, 
Acum o armonie de-amor şi voluptate 
Ca molcoma cadență a undelor pe lac, 

. bă 
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han ca 
„acum de multe ori. cînd mor 

Pa oamenii, mulţi:dintr'ncoimorţi 
- zle. că re scoală de sa fac Stri- 
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In salele pustie lumine roşii _de torţii 
ânese întunecimea ca pete de -jeratic; 
Arald se primblă singur rîzînd, vorbind selbalic, 
Arald, tînărul rege, e-un. rege singuratic, 
Palatu-i parc'așteaptă în veci să-i vie morţii, 

Pe-oglinzi de marmuri negre un negiu nimitez, 
"A faclelor lucire, răzbind prin pinza fină, 
Băsfrîng o dureroasă lumină din lumină, 
Zidirea cea. pustie de jale pare, plină 
Și chipul morţii pare cămn ori ce colț îl vezi, 

De cînd căză un trăznet în dom, de-atunci în sonn 
Ca plumbul surd şi rece el doarme ziua toată, 
Pe inima-i de-atuncea s'a pus o neagră pulă; 
Dar noaptea se trezeşte. şi ţine. judecată 

"Şi “megru “'mbracă toate al nopţii palid domn. 

Un obrăzar de ceară părea: că poartă el, 
AL de albă -fața-i ş'atit de nemișcată, 
Dar ochi-i.ard în: friguri şi. buza-i sîngerată, 
Pe inima sa-poartă de-atunci o neagră pată, 
Iară pe! frunte poartă coroana de oţel, 

De-tunci în haina morţii el şi-a 'mbrăcat viața, 
li plac “adînce ciînturi ca. glasuri de furtună, 
Ades călare pleacă în mindre nopţi de lună, 
Și cînd se 'ntoarce, ochii lucese de voie bună, 
Pin'ce-un lior de moarte "1 cuprinde dimineața, 

Arald, ce  însemnează pe tine negrul port 
Şi faţa ta cea albă ca ceara, neschimbată? 
Ca ai? de cînd pe sînu-ţi tu porţi o-neagră pală, 
De-ţi plac făclii de moarte, 'ciulare "ntunecată? 
Arald! de nu mă "nșală privirea, tu eşti mort! 

y . pa 

Și azi cl se avintă pe calul său arab 
Şi drumul, ca săgeţii, îi dă peste pustie 
Care sub luna plină' lucește argintie — * 
EL vede de departe pe mîndra lui Maric, 
Şi vîntu “m codru sună cu glas duios şi slab, 

In părul ei de aur rubine, 'nflăcărate 
Şi m ochii ei s'adună lumina sfintei mări; 
S'ajung” curînd în cale, s'alătură călări, 
“Şi unule înspre altul se pleacă m desmierdări, . 
Dar buzele ei roşii păreau că's singerate. 

Ei trec ca vijelia cu aripi fără număr, 
Căci caii lor aleargă alăturea 'mspumaţi, 

„Norbese de-a lor iubire, iubire fără saţ;. 
Ea se lăsase dulce și greu pe al! lui braţ. 

și răzimase capul bălai de al! lui umăr,
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„ărală, nu vrei de sînu-mi tu fruntea ta s'o culci? 
„Tu zeu cu ochii negri....0l ce frumoși ochi ai... 
las să-ţi înlănțui gitul cu părul meu bălai, 
„Viața, tinereţea . mi-ai prefăcut'o m rai, 
wl-as' să mă uit în ochi-ţi ucizător de dulci! 

Miroase-adormitoare  văzdulul îl îngreun', 
Căci vintul adunal-u de flori de lei lroiene. 
Şi le aşterne "m cale reginei dunărene, 
Prin frunze aiurează, şoplirile-i a lene, 
Cînd gurile “setate în sărutări .se "mpreun', 

Cum ci mergînd ca vînlul se ceantă și se 'mlreabă, 
Nu văd în tundul nopţii o umbră de roșeață, 
Dar simt că 'n a lor sufict trecu un fior de aheaţă, 
De-a morţii gălbeneală periți sunt ei la faţă,.. 
Ei simt c'a lor vorbire-i mai slabă, lot mai slabă, 

„Arald! sirigă crăiasa, las' faţa să-mi ascund, 
„X'auzi lu de departe cocoșul răgușit? 
»O rază de lumină s'arală 'm răsărit, 
„Viaţa trecătoare din pieptu-mi a rănit, 
„4 Zilei vaze roşii în inmă-mi pătrund“, 

“Arald încremenise pe “calu-i — un stejar: 
Păienjenit e: ochiu-i de-al morții glas etern, 
Fug caii duși de: spaimă: şi vintului s'aștern, 
Ca umbre străvezite -icșite din infern 
Ei sboară... vîntul geme prin codri cu amar. 

Ei sboar”, o vijelie, trec ape făr de vad, -- 
Naintea lor "nalță puternic vechii munţi, 
li tree în repejiune prin rîuri fără punți, 
Coroanele de fugă le fulgeră pe frunţi, 
Naintea lor se mişcă pădurile de brad, 

Din” tronul lui de "'peatră "bătrînul preot : vede 
-Si m vînturi el ridică adîneul glas de-aramă, 
Pe soare să-l oprească el ndaptea '0 recheamă, 
Furtunelor dă sborul pămîntul de "1 distramă... 
Tiîrziu! căci faptul zilei în slavă se repede! 

Porneşte vijelia adîncu-i cînt de jale, 
Cînd ci soseau alături pe: cai încremeniţi. 
Cu genele lăsale pe echi păinjeniţi — 
Frumoși erau și astfel de imoarle logodiţi — 
Șim două laturi templul deschis-a lui poriale, 

Cilări ci intră “nuntru și porţile recad; 
Pe veci periră''m noaptea măreţului mormint, 
In sunete din urmă - pătrunde. m fire cînt, 
Jelind-o pe crăiasa cu chip frumos și sfint, 
Pe-Arald, copilul rege al codrilor de brad, 

DBiitrînu "şi pleacă geana și iar rămîne orb, 
Picioarele lui vechie cu pealra. se "mpreună, 
EI numără în gîndu-i şi tanii îi adună, 
Ca o peveste-uilată Arald în minte-i sună, ! 
Și peste capu-i sboară un alb şun negru corb, 

Pe jilțul lui de peatră înțepeneşte drept 
Cu cîrja lui cea veche preotul cel păzin,. 

"Cu veacuri înainte el şade-uitat bătrîn, 
In plele-i crește mușchiul și mușchiu pe al lui sin, 
Barba 'n pămînt i-ajunge și genele de piept. 

MITOLOGICALE 
  

Da! Din porţile mîndre de munte, din stîngi arcuile 
Ese-uraganul mînînd pe lungi umeri de nouri 
Caii fulgerători şi carul ce 'n fuga lui lună, 
Barba lui flutură 'n vînturi ca negura cea argintie 
Părul umflat c!de vînt și prin el celțuroasa coroană 
Implelită din fulgerul roş şi din vinete stele. 
-Hohot'. adînc bătrînul cînd vede, că- munţii îşi elalin 
Și-şi prăvălese căciule de stînci cîud vor să-l salute... 
Codrii bătrini rîd şi ci din adînc şi vuind îi salută, 
Paltenii 'malţi şi bătrinii stejari și brazii cei veşnici. 

Numai marea-albastră murmură *n contra orgici 
Care bălrînul: Rege-o făcea "n beţia lui oarbă, 
E min'oștiri de nori contra mării... şi armia-i neagră 
Ruptă periei pe colea de-a soarelui roşă lumină, 
Şiruri lungi fug repede, grei, pe cerul cal verde, 
Si netezîndu-şi barba trece prin ci uraganul 
Dus de fulgerătorii cai în bălrîna căruță 
Care scîrție hodorozind -de-ai crede. că: lumea 
Stă si-şi iasă din vechile-i vecinice incleelure. 

— „lroaznie “s'a îmbătat bătrinul — Soarele zice — 
„Nu-i minune a băut jumătate d'oceunul pacific, 
„tău îi mai umblă prin pîntece-acum băutura amară, 
„Insăi-s cu de vină... c'umplul-am de nouri păhare 
„Gu apele mirii adinci, boile cu roșă lumină. 
„Cine dracul știa acum că de cap o să'şi facă! 
pâh! moșneagul beţiv e *n stare 'ntr'o zi să ruine 
„loate societăţile de-asigurare din fară“, 
Soarele “şi bagă capul prin nouri şi limba .şi-o scoale 
Si c'o rază gidilă barba bătrinului rege. ; 
-— llehe! zice bătrinul rizind —ce faci “lu, Pepeleo? 
„tinăr, hai? De mii de ani tot linăr le văl cu, 
„Pare-mi că dai pe obraz. cu roș după. moda de astăzi, 
Altfel nu "'nţelez cum lînăr de o mie de ori eşti“, 
— „Taci moșnege făr'de obraz, le du, te trezeşte... 
„Vezi în ce stare te afli, coroana îţi stă pe-o ureche 
„Și în veselia ta proastă lumea ruini tul* 

Insă a popoarelor blonde de stele guverne 'ndirătmiei 
Vai, nu făcuse șosea cum se cade pe cimpii aibaştrii 
Și se răstoarnă carul și rău se 'nglodează bătrinul.., 
Mai că era să-i rămiie ciubotele *n glodul de nouri. 
Iei, ce-i pusă! EL norii frămîntă jucîndl mocăneaseu , 
Și pe-un vînt Papucă de cap, făcindu-i morișcă, 
Se tăvălia pesie cap şi pişcat de-un purec de fulser 
Se scărpina de-un șir de păduri ca de-un gard de răchilă. 
Norii roşesc de rușine şi fug, iar vintul se culcă 
Intre codri şi munţi... Uravanul mahmur policneşte 
Spre castelul de stînci ce-și deschide uriaşa lui poartă 
Spre-a-l primi pe bolnavul în surle hale. 
EL îşi ia coroana din cap şi în cui o alîrnă . 
De selipeştie “m noapte frumoasă și roșă-un fulger . 
Incremeuit în nouri. Cojocul "1 anină 
Fi de cuptor... Ciubote descalță și negrele-obiele 
Cit .doui lanuri arate le 'mtinde la focul Gheenci 
Să se usuce... Chimirut descinge și varsă dintr'însul 
tialbeni aprinşi întrun vechiu căuș afumat de pe vatră. 
Mare cît o pivniţă... m patu-i de picta "nfoiată 
legele "tinde bătrînele-i membre și horăeşte... 
Pînă m fundul pămîntului url peştere negre 
Și rădăcinile munţilor mari se cutremură falnie - 
De horăilu! bătrinului crai. Iară afară 
Vezi un ger bătrin şi arar cu fața mîhnită 
Cărăbănind al zoriior. -aur în saci de 'ntunerie 
Ca să-l usuce 'n rubine. Cu 'ncelul, cu 'ncetu “serează,,. 
Soarele ca “să împace marca la ea se apleacă. 
lin netezește-a ci faţă albastră şi-adiuc se arată 
In iuminoase valuri a ei şi sînu-i desmeardă 
Cu to! aurul razelor lui. La pămînt se 'mai uilă... 
F.orile toate ridică la el cochelele capuri 
Copilăroase și ochii lor plini 'de zădarnice lacrimi... 

  

Pe grădini se mai uilă pe-alei de vişini în floare 
Si de cireşi încărcaţi, de salcîmi cu mirosul dulce: 

„Pe-acoio se pimbă o fată 'm-albastru "mbrăcată, 
Vărul cel bloni împleiit într'o coadă îi cade pe spate... 
Ca Margareta din Faust ea ia o floare în mînă 
Și șoptea: mă iubește... nu mă iube... mă iubeşte! 
Ah! boboc,.' amabilă eşii.. frumoasă și — proastă, 
Cînd aștep'i pe amant, scriitor la subprefectură, 
lînăr piin de speranță venind cu luleaua în gură... 

Soarele-a apus, iar luna, o cloșcă rotundă şi rasă, 
Merge pe-a cerului aer moale ş'albastru și lasă ” 
Urmele de-aur a labelor ei strălucinde ca stele. 
lar a doua zi scoală bătrînul şi urcă Rarăul, 
Si se scarpină “m cap—somnoros uilindu-se m soare. 
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POVEŞTI ȘI 

UMBRA LUI DABIJA-VODĂ 

Cum trece'mn lume toată. slava 
Ca şi un vis, ca spuma undei 
Sus în cetate la Suceava 
Eu zic: Sic transit gloria mundi 
Pc ziduri negre bate lună 
Din vechi icoane numai pete 
“Sub mine 'aud un glas ce sună 
Un glas adinc zicînd: „Mi-e sete“. 

Şi văd ieşind o umbră albă 
Moşeag bătrîn, purtînd coroană 
Pe pieptul” lui o sfîntă salbă 
Pe umeri largi o scumpă blană 
Ea mîna "tinde blind: „N'ai grijă 
„Ce zic nu trece la isvod " 
"Eu. sînt vestitul Domn Dabija | 
„Sînt moş Istrate Voevod“ 

v . 

„Măria Voastră va să'ndemne 
„pe ncamul nostru în trecut?“ 
Ci 'el cu mîna face senme 
Că nu 'mțeleg ce el a vrut. 

„Măria Voastră însetoșează 
„De singe negru şi hain?* 
EI capu-și clatină... 
— De vin, copilul micu, de vin“ 

„Cînd “eram Vodă la Moldova 
„Hălăduiam pe la Cotnari 
„Vierii toţi îmi ştieau slova 
„Ș'aveam și grivne'n buzunar 
"Pe. vinul greu ca untdelemnul 
„Am dat mulţi galbeni venetici. 
„Aici lipsește tot îndemnul: 
In lume mult, nimic aici“, 

„Să certe Ungurii şi Leşii... 
„Ce- mi pasă mie? La Cotnari 
„Eu chefuiam cu cimpoieșii 
„Cu măscărici şi lăutari 
„Și sub umbrarele de cetini 
„Norodu n întreg juca şi bea 
„lar eu ziceam să bem prieteni 
„Să bem pîn' nu vom mai putea“. 

„Cînd de mînerul lungii săbii 
"Mă răzimam să nu mă clatin 
„Cîntam cu toţii pe Basarabii 
„Pe Domnii neamului Muşatin 
„Pin ce 'ncheiam în gura mare 
„Cu Ştefan, Ștefan, Domnul” sfînt 
„Ce nici în ceruri samăn n'are 
„Cum n'are samăn pe pămînt“. 

c 

„La voi. în lumea ceealaltă 
„Fiind cu milă și dirept, 
„Ma pus cu sfinţii la olaltă 
„Dară cum pune sfîntul Petre 
„La rău canon pe-un biet creștin 
„Cînd cer să beau zice: Cumetre - 
„Noi n'avem cimpoieri și vin“. 

POEME 97, 

„Și totuşi domn fusesem darnic 
„Și bun de inimă cu toți | 
„De cite ori l'al meu păharnic 
»„Umplut-am cupa numai sloţi 
„Căci ce sînt recile mademuri 
„Ce aur, pietre şi sidef 
„Pe lingă vinul copt de vremuri 
„Pe ling'un ahz, pe lîng'un chef“. 

Moldova cu stejari şi cetini 
Ascunde inimi mari de Domn 
Să bem cu toți, să bem prieteni 
Să le vărsăm și lor în somn, 
Pin” la al zilei blind luceafăr 
Să bem ca. buni şi vechi tovarăşi 
Şi toţi cu chef, nici unul teafăr 
Și cum sfîrşim să 'ncepem iarăși. 

Luaţi paharele cu palma 
lar pe pahar să stringă pumnul 
Și să cîntăm cu toţi de-a valma 
Diac tomnatec și alumnul 
Cîntăm adînc un De profundis 
Perennis humus erit rex, 
Frumoase. vremi! Dar unde- s? unde- 5? 
S'au dus pe veci! Bibamus Ex.... 

CUGETĂRILE SERMANULUI DIONIS 

Ah, garafă pînlecoasă doar de sfeşnic mai eşti bună: 
Și mucoasa lumînare sfiriind săul şi-l arde.. 
Și'n această sărăcie, te inspiră — cîntă barde, 
Bani n'am mai văzut de-un secol, vin n'am. mai băut 

de-o lună. 

Un regat penlr'o țigară, sumplu norii de zăpadă 
Cu himere!... Dar de unde? Scirţie ude vint fereastra, 
In pod miaună 'motanii —la curcani vinătă-i creasta 
Și cu pasuri melancolici meditind umblăm ogradă. 

Uh! ce frig... îmi văd suflarea — și căciula cea de oaie 
Pe urechi am lras'o zdravăn—iar de coate nici că-mi pasă 
Ca ţiganul, care bagă degelui prin rara casă 
De năvod—cu-a mele coate eu cere vremea de senmonie, 

Cum nu sunt un şoarece, Doamne —miăcar totuși are 
„blană, 

Mi-ar minca cărţile mele—nici că miar păsa de ger. 

Mi-ar părea superbi, dulce, o bucală din Ilomre, 
Un palat bortan părele şi nevasta —o icoană. 

Pe păreţi cu colb, pe podul cu lungi pîuze de painjen 
Noiesc ploşniţele roşe, de ţi-i drag să caţi la ele! 
Greu li-i de mindir de paie și apoi de biata-mi piele: 
Nici că au ce să mai sugă.—Inlrwn roi mai de un ștînjen. 

Au cşit la promenadă —ce potrecere gentilă! 
Ploşnița ccea bitriînă, cuvios în mers păşeşte, 
Cela-i cavaler... e 'iute... oare știe franţuzeşte?... 
Cea cemncunjură mulţimea, i-o romantică copilă. 

Bruh! mi-i frig— lată pe mînă cum codeşte-un negru 
purec 

săl prind —ba las 
. săracul! 

Pripăşit la vre-o femeie, ştiu că ar vedea pe dracul, 
Dară eu?—ce-mi pasă mie—bietul „ins!“ la ce să-l 

purec? 

Să'mi. moi degetul în gură —am
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Și motanul toarce'n sobă — de blazat ce-il — Măi motane 
Vino'ncoa' să stăm de vorbă, unice amic şi ornic. 
De-ar fin Iuine-n sat de: mile, zău! că'n el te-aş "pune 

” , E - * Vornic, 
Ca să ştii și tu odală, boeria. ce-i: sărmâne! 

Oare ce gîndeşte hiîtrul de stă ghem și. toarcenbrunu ? 
Ce idei senșiri dulce în mîţeasca-i fantazie? - 
Vre-o cucoană cu-albă blană cu amoru-i îl îmbie, 
lendez-vous i-a dat în șură, ori în pod de văgiâiună? 

De-ar fi 'n lume numai miţe —tot poet aşi fi? FoL ună 
Mieunînd în ode nalte, tragic miorlăind — un Garrică, 
Ziua lolănit în. soare pindind cozile de şoaric, - 
Nouplea n pod, cerdac.şi sireşini hemizind (duios la lună, 

Filosof de-aşi fi — simţirea-mi. ar. fi. vecinie la -aman! 
În prelegeri populare idealele să apăr. 
Și junimei generoase, domnișoarelor . ce scapăr 
Le arăt, că lumea vis e,—un vis serbăd — de motan. 

Sau ca popă colo'n' templu, închinat fiiuței care 
După chip şi-asămâănare a creat miîţescul ncam, 
Aș striga: o motănimel molănime! Vai..: haram 
De-al tău suflet moțănime, nepostiud postul cel mare. 

Ah! Sunt printre voi de-aceia, cari nu cred tabla legei, 
Firea mai presus de fire, minlea mai presus de minle, 
Ce destinul molănămei “îl desfăşur *nainte! 
Ah, alei, nu temeţi -iadul şi-a - lui duhuri — liliecii? 

Anatema sit! — Să-l scuipe oricare motan detreabă, 
Nu vedeli cenţelepeiune e 'n Tăptura voastră chia 
O molani fără de sutiel:— La sgiriet el v'a dat ghia 
Şi la tors wa dat mustețe — vreţi să-l pipăiţi cu laba? 

    

MIA EA NESCU 

Mil că în, clondir se stinge căpățelul de 'lumină! 
Moşule, mergi de te culcă, nu vezi că s'a întunceat? 
Să visăm favori şi aur, lu *n colion şi eu în pal. 
De-aşi pulea să dorm încalca.—Somn, a gîndului odihnă, 

U, ucopere fiinţa'mi cu-a ta mută armonie, 
Vin-o somn — ori vin-o moarle. Pentru minte lot una. 
De-oi pelrege 'ncă cu miţe şi cu pureci şi cu (luna 
Or de nu—cui cei aduce? — Poezie — săriicie! 

MOLDOVA. 
: (Fragment) 

Din lungi cărări de codru, din munţi .cu virîun nouri 
Eşit-au Dragoş-Vodă, îmblinzător de bouri, 
Mulțimea curgătoare s'a fost întors pe vale 
Și buciumele sună şi oile-s pe cale. 
Nainie merg imoșnegii cu pletele bogale 
“Țiind loege albe în minile uscate, , 
Astfel eşiau lot rinduri venind de sub verzi ramuri 
Copii, ciobani de turine, moşnegi, păstori de neamuri. 
Și au inlins moşia spre răsărit şi-amiaz 
Piu" unde marea sfarmă de țărm al ei talaz. 
Au cucerit cu plugul, cu virful dragei săbii 
Pin” la Cetatea Albă, limanul de corăbii. | 
Sule de ani stălut-au stăpîni pînă la. Nistru, 
Luplînd cu răsăritul, cu cuibul cel sinistru, 
De unde vin în roiuri în veci renăscăloire 
Lumi spureate şi rele, barbarele popoare, 
Prin neagră vijeliă ce vijie şi bate 
Sfărmîndu-se la graniţi de ziduri de cetate, 
Stă neclintit Moldova, țăsînd la pînza vremii, 
Vileji îi crau fiii şi purtătorii stemii 
Cei dătători de lege ş'așezălori de datini, 
Lumine din lumine, Mușalini diu Mușatini... 

. . . . . . - . . . 

7



DOINE 
REVEDERE 

, t_—— 

Codrule, codruţule, 
Ce mai faci drăguţule? . 
Că de cînd nu ne-am văzut, . 
Multă vreme a trecut, 
Şi de cînd m'am depărtat, 
Multă lume am umblat. 

— la, cu fac ce fac de mult: 
larna viscolu 71 ascult, 
Crengile-mi rupîndu-le, 
Apele-astupîndu-le, 
'Froenind cărările 
Și gonind cântările, 

Și mai fac ce fac de mult, 
Vara doina mi-o ascult; 
Pe cărarea spre izvor 
Ce le-am dat-o tuturor, 
Umplindu-şi cofeile, 
Mi-o cîntă femeile.: N 

— Codrule cu riuri line, 
Vremea trece, vremea vine: 
Tu din tînăr precum ești, - 
Tot mereu întinereşti. 

— Ce mi-i vremea, cînd de veacuri 
Stele-mi scîntee pe lacuri! 
Că de-i vremea rea sau bună, 
Vintu-mi bate, frunza-mi sună, 
Și de-i vremea bună, rea, 
Mie-mi curge Dunărea. ' 
Numa omu-i schimbător, - 
Pe pămînt rătăcitor. 

Iar noi locului ne ţinem, 
Cum am fost, așa rămînem: 
Marea și cu rîurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna şi cu soarele, 
Codrul cu izvoarele. 

CE TE LEGENI CODRULE 

Ce te legeni codruie, 
Fără. ploaie, fără vînt, 
Cu crengile la pămînt? : 

— De ce 'nu naș legăna,. 
Dacă trece vremea mea? : 
Ziua scade, noaptea creşte 
Şi, frunzişul mi-l rărește; 
Bate vintul frunza 'n dungă, 
Cîntăreţii mi'i alungă; 
Bate vintul dintr'o parte, 
larna-i ici, vara-i departe, 
Și de ce să nu mă plec, 
Dacă. păserile trec? 
Peste virf - de . rămurele 
Trec în stoluri rîndurele, 
Ducînd gindurile mele: . , 
Şi norocul meu cu ele. 
Şi se duc pe rînd, pe rînd 
Zarea lumii 'ntunecînd; : 
Şi se duc ca clipele 
Scuturînd aripele, 
„Şi mă lasă pustiit 
Vestejit şi amorţit, 
Și cu doru-mi singurel; 
De mă "ngîn numai cu ell 

LA 'MIJLOC DE CODRU DES 

  

La mijloc de codru des 
Toate paserile ies: 
Din huceag; de aluniş: 
La voiosul luminiş, 
Luminiş de lîngă baltă, 
Care'n trestia înaltă 
Legănîndu-se din unde 
In adîncu-i se pătrunde 
Şi de lună şi de soare 

i de paseri călătoare; 
Și de lună și de stele 
Și de zbor de rîndurele 
Şi de chipul dragii mele. 
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CE STĂ VINTUL... 

„Ce stă vintul să tot bată 
Prin frunza de tei uscată 
Și frîngîndu-şi ramurile 

- Să lovească geamurile? 
lară tu de ce suspini, 
Cînd priveşti peste grădini? 
Nu mai sta de tot ofta: 
Și în gînd nu mă mustra, 
Că atunci te voi uita, 
Cînd nu s-or mai arăta 
Lîngă mare rîurile, 
Lîngă drum pustiurile, 
Luna și cu soarele 
Sin csdru izvoarele. 
Vei avea de suspinat, 
Cînd vei şti că te-am uitat; 
Cînd vei sta ca să mă'ngropi 
Pe cărarea dintre. plopi 
Ș'atunci vîntul o să bată 
Prin frunza de tei uscată, 
Scuturînd'o, risipind'o, . 
De ţi s'o uri privind-o. 

  

DOI.NĂ. 

Doină, doină, greu îmi cazi 
Din pădurea :cea de brazi 
Şi cu jale îmi răsuni 
Din huceagul de aluni, 
Și adormi, m'adormi cu drag, 

Prin frunzişul cel de fag. 
Cine sună: 'n cetine? 
Doiniţe, : prietine... 
Tragănă-se, tragănă 
Frunza 'n codru leagănă. 

  

- DOINE. 

Vintul bate, şi prin acr * 
Sboară frunza cea pribeagă... 
Și pe dinsa-i insemnat 
Toată viaţa noastră, dragă! 

Alei neică, alei dragă, 
Cine vrea să ne'nțeleagă, 
Vază' frunza cea “pribeagă, 
Că-i ca viaţa noastră 'ntreagă. 
Depărtarea toate strică, 
Nu ne-alegem cu nimica: 
Viaţa trece, frunza pică... 

La umbrar de liliac 
Dragostele ce mai fac? 
Se sărută pînă zac. 
lar în vale la izvor 
Se 'ntîlnește dor cu der, 
Se sărută pină mor. 

Jos în vale pe-un pietroi 
Șede-un codobăturoi 
Și mînîncă usturoi 
Şi nu se mai satură 
Cu-a lui codobatură. 

-



. 

DOINA. 

De la Nistru păn' la Tisa 
Tot Românul plinsu-mi-s'a 
Că nu mai poate străbate, 
De-atita străinătate. 
Din Hotin şi păn' la Mare 
Vin Muscalii de-a călare, 
De la Mare la Hotin 
Mereu calea ne-o aţin; 
Din Boian la Vatra Dornii 
Au umplut omida cornii 
Şi străinul te tot paşte, 
De nu te mai poți cunoaște. 
Sus la munte, jos pe vale . 
Ş'au făcut dușmanii cale, 
Din Sătmar pănă 'n Săcele 
Numai vaduri ca acele. 
Vai de biet Român săracul 
Indărăt tot dă ca racul, 
Nici îi merge, nici se 'ndeamnă, 
Nici îi este toamna toamnă, 
Nici e vara vara lui, 
ŞI-i străin în ţara lui. 
De la Turnu 'n Dorohoi 
Curg dușmanii în puhoi 
Şi s'așază pe la noi; 
Și cum vin cu drum de fier, 
Toate cîntecile pier; 
Zboară paserile toate 
De neagra străinătate; 
Numai umbra spinului 
La ușa creștinului. 
Işi dezbracă ţara sînul, 
Codrul — frate cu Românul — 
De secure se tot pleacă 
Şi izvoarele îi seacă — 
Sărac în ţară 'săracăl 

Cine-au îndrăgit străinii, 
_Minca-i-ar inima câinii, 
Minca-i-ar casa pustia, 
Și neamul nemernicia !. 

Ştefane, Măria Ta, 
Tu la Putna nu mai sta, 

-Toată grija schitului, 

Şi asupriţii către noi: 

      

CÎNTĂRI PATRIOTICE 

Las' Archimandritului ! Ra 

Lasă grija Sfinţilor - 
In seama părinţilor, 
Clopotele să le tragă pi 
Ziua 'ntreagă, noaptea 'ntreagă, 
Doar s'a "'ndura Dumnezeu, 
Ca să-ți mîntui neamul tău! 

Tu te 'nalţă din mormiînt, 
Să te-aud din corn sunînd 
Şi Moldova adunînd. 
De-i suna din corn odată, 
Ai s'aduni Moldova toată, 
De-i suna de două ori, 

"Îţi vin codri 'n ajutori, 
De-i suna de-a treia oară, 
Toţi dușmanii or să piară | 
Din hotară în hotară — 
Indrăgi-i-ar ciorile 
Și spinzurătorile | 

  

“LA ARMEI 

E | Ss ii LR ! 

Auzi]... departe strigă slabii 

E glasul blindei Basarabii, :. : 
Ajunsă 'n ziua de apoi. 
E sora noastră cea mezină, - E 
Gemînd sub cnutul de Calmuc, E 

- Legată n lanţuri e-a ei mind, 
De ştreang tîrînd-o ei o duc. 
Murit-au?... poate numai doarme, .* 
Ș'aşteaptă moartea de la cîni? PN 
La arme, j 
La arme dar Romini! Me 

II. 

Perit-au oare toți vultanii . 
Și șoimii munţilor Carpaţi,. 
Voi, fii ai vechei Transilvanii, 
Sunteţi cu totul enervaţi.
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„Şi suferiţi în înjosire, 
De la Braşov păn' la Abrud, , 
Ca să vă ţie în robire 
Fino-Tătarul orb şi crud. 
Şi nimeni lanţul n'o să farme, 
N'aveţi inimi, n'aveţi mini? 
La arme, la arme, 
La arme fraţi. Români! 

. III. 

lar tu iubită Bucovină, 
Diamant din stema lui Ştefan,. 
Ajuns-ai roabă şi cadină 
Pe mîni murdare de jidan. 
Ruşinea ta nu are samăn, 
Pămintul sfint e pingărit... 
Mişel şi idiot .şi famăn 
Ce ar mai sta la suferit... 
De-acuma trîmbiţi de alarme! 
Nălţaţi “stindardul sfînt în mini, 

“La arme! 
La arme dar Români! 

TV 

Pierduţi sunteţi pe Criş și Mureș? 
E moarte, e leșin, e somn? 

2
 

Au Dragoş nu-i din Maramureș, 
Au n'a fost la Moldova Domn? 
N'a frînt a dușmanilor nouri . 
N'a frîut pe Leși și pe Tătari, — 
Au Dragoș, vînător de bouri 
N'o să vineze şi Maghiari? 
Ruşine pentru cel ce doarme, 
Sculaţi, ca să nu muriţi mini,” 
La arme! 
La arme dar Romini! 

V. 

Din laur nemuritoare ramuri, 
O, ţară pune 'n frunte azi, 
Şi-n tricolorul mîndrii flamuri 
Să 'mfășuri pieptul tău viteaz. : 
Și smulge spada ta din teacă 
Și-ţi chiamă toţi copiii tăi, 
Și la război cu diînșii pleacă, 
Cu fii de şoini, și fii de smei. 
In valuri, valuri să se farme 
Calmuci; Tătari, dușmani, stăpiîni... 
La arme, la arme! 
La arme, fraţi Români.



a 

LR ÎNGER ȘI DEMON 

Noaplea n doma întristată prin lumini îngălbenito 
A făcliilor de ceară care ard lingă altare, 

"Pe cînd bolta 'n fundul domei stă întunecoasă, mare, 
Nepătrunsă de-ochii roşi de pe mucuri ostenile; 

In biserica pustie lingă arcul din părete 
Genunchiată stă pe trepte o copilă ca un înger. 
Pe-a altarului icoană în de raze roșii [rîngeri 
Palidă şi mohorilă Maica-Domnului se vede, 

  

O făclie e întiptă într'un stilp de peatră sură. 
Lucii picături: de smoală la pămînt cad sfiriind, 
„Şi cununi de flori uscate fişiiese' amirosind, 
Șa copilei rugăciune tajnie șopotit murmură. 

Culundat în întuneric, lingă'o cruce mărmurită, 
AÎntr'o umbră neagră, deasă, ca un demon E veghează, 
Coatele pe braţul crucii le destinde şi lc-aşează, 
Ochii cufundaţi în capu-i, fruntea tristă şi 'ncreţită. 

Şi bărbia lui s'apasă pe al pietrei umăr rece, 
Părul său negru “ca noaptea pe al marmurei. braţ alb; 
Abia candela cea tristă cu roflectul ei roz-alb 
Blind o rază mai aruncă, ce peste-a lui față trece,., 

. N ) 

Fa un înger, ce se roăgă — El'un demon ce visează: 
Fa.o inimă de aur-—£! un suflet apostat: 
FI. în umbra lui fatală stă 'mdărătnie răzimat— 
La picioarele Madonci tristă, sfintă Ea veghează. 

Pe un mur înalt şi rece de'o marmură curată 
Albă ca zăpada iernei, lucie ca apa lină, 
Se resfringe ca 'n oglindă a copilei umbră. plină, 
Umbra ei, ce ca și dinsa stă în. rugă îngenunchială, 

Ce-ţi -lipseşte oare ție, blond copil cti-a ta mărire. 
Cu de murmur'albă faţă şi cu mînele de ceari, 
Văl, o negură diafană mestecală 'n slele, clară 
E privirea-ţi inocentă sub a genelor umbrire — 

Ce-ţi lipsește să fii înger? Aripi lungi şi constelate... 
Dar ce văd? Pe-a umbrei tale umeri vii ce se întinde? 
Două umbre de aripe ce ss mișcă itremurînde, 
Două aripi de umbră către ceruri ridicate. 

O, nu-i umbra ei aceca—este îngeru-i de pază, 
Lîngă marmura cea albă văd fiinţa-i acriană, 
Peste viaţa-i inocentă viața lui cea sfintă plană, 
Lingă dinsa el se roagă, lingă ea îngenunchiază. 

Dar de-i umbra ei aceea—atunci fa.un înger este, 
Insă aripele-i albe lumo-a le vedea nu poale; 
Muri sfințiți de-a omenirii rugăciuni îndelungate ; 
Văd aripele-i diafane și de dinsele dau veste. 

. 
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Te iubesc! era să strige demonul în a lui noapte, 
Dară umbra 'naripată a lui buze le înmoac; 
Nu spre-amor-—spre'nchinăciune el genunchii-și încovoae 
Și ascultă dus din lume, a ei dulci și timizi șoapte. 

Ha? — O fiică e de rege, blondă m diadem de stele, 
trece n lume fericilă, înger rece şi ferace, — 
FI? — răscoală în popoare a distrugerii scinlee 
Și în inimi pustiile samănă gîndiri rebele. ! 

Despărţiţi de-a vieţii valuri, între el şi între dinsa— 
Veacuri sunt de cugetare, o istorie-un popor: 
Uneori — deşi arare — se "niîlnese și. ochii mor, 
Se privesc, par. a se soarbe în dorința lor aprinsă. 

Ochii ei cei mari, albaștri, de blindâţe dulci și moi, 
Cu. adine pătrund în ochii lui cei negri, furtunoși, 
Și pe faţa lui cea slabă trece-ușor un nour roș — 

- Se iubese — și ce deparie sunt deolallă amindoi! 

A venit un rege palid, și coroana sa antică, 
Grea de glorii şi putere, La ci poale-ar fi depus, 
Pe-ale tronului covoare ca piciorul de-ar fi pus, 
Și în mîna-i însceptrată, mîna ci îngustă mică. | 

Dară nu — mute rămas-au buzele-i abia deschise, 
Multă inima în pieptu-i, mîna ci trasă 'ndărăt, NR 
In a sulletului taină ca iubcă; clar şi încet | 
Se iîveă faţa de demon; fecioreșiilor- ci vise, 

Ea vedeă mișcind poporul cu idei reci, îndrăzneţe. 
Ce puternic e!-—gîndi ea cu-amoroasă, dulce spaimă. 
EL prezentul îl răscoală cu-a gindirilor lui faimă 
Contra toi ce grămădiră veacuri lungi și frunți mărețe. 

EL ades suil pe-o piatră cu turbare se mtăşoară 
In stindardul roș şi fruulea-i, aspră-adîncă, încrețilă 
Părea ca o noapte neagră de furtune acoperită. 
Ochii fulgerau și vorba-i trezea furia vulgară. 

Dumnezeu — zicea — o umbră-i, cu-a 'cărui nume s'apasă, 
Orb ar trebui să fie, surd ori rău dacă ar fi; 7 
Dacă stă 'n alui putere rău "n lume-a' nimici, 

„Atunci cl de ce n-o face? Dacă însuși rău, vă pasă - 

De-a lui ordine? Dar nu ce. — Ce-i dreptalea omenească? 
E-o'ngrădire contra voastră — legile nu-s pentru ci. 
E uşor traiul în lege pentru dinșii —pentru cei 
Cari au făcul-o înșii—pot cum vor s'o tălmăcoască. 

Binele? Cînd ai pămîntul, e uşor ca să fii'bun. 
Patria? Lor dă mărirea şa pulerei aspră vargă, 
Pe ei cu-aur și cun glorii, pe noi cu greul ne'ncarcă, 
Ah! ci sunt înșelătorii, noi— înşelaţii nebuni: 

- 3
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Ne tîmpesc spre-a credem orice, dar ci nu cred în nimică, 
Pentru pacea şi mărirea lor noi sîngele-l vărsium, 
Pe ci gloanţele îi cală, iar noi le căutăm. E 
Și lacurmă? Noi gunoiul — și și aurul ce ne sirică. 

Pe un pat sărac asudă într'o Ivugă agonie 
Tinărul. O lampă 'nlinde limba-avară şi subțire 
Sfiriind în aer bolnav — nimeni nu-i știe de şlire, 
Nimeni soarta-i n'o îmblînzeşte, nimeni fruntea nu-i mîngie. . 

Ah! acele ginduri toate îndreptate înspre lume, 
Contra legilor ce-s scrise, contra ordinii "mbrăcale 
Cu-a lui Dumnezeu numire—astăzi toate's îndreplate 
Contra inimei- murinde, suficlul vor să-i zugrume! 

A muri fără speranţă! Cine şlic-amărăciunca 
Ce-i ascunsă 'n aste vorbe?-—Să (e simţi neliber, mic, 
Să vezi marele aspirații că-s reduse la nimic, 
Că domnesc în lume rele, căror nu te poţi opune, 

C'opunîndu-te la ele, tu viaţa-ţi risipeşti — ă 
„Şi cînd mori, să vezi căn lume viețuiat-ai în. zadar: 
O astfel de moarte-i iadul! Alte lacrimi, alt amar 
Mai crud nici e cu putință. Simţi că nimica nu eşti. 

Și acele gînduri negre mai nici a muri nu-l lasă: 
Cum a intrat cl în viață! Cit amor de drept și binc, 
Cilă sinceră frăţie adusese el cu sine! 
Și răsplata? Amărirca care suflctu-i apasă. 

Dar prin negurele negre, care ochii îi acopăr, 
Se apropie-argintoasă umbra 'nalt'a unui înger, 
Se așează lin pe patui; ochii lui orbiţi de plingeri 
Ea-i sărulă; de pe dinşii negurele se descopăr... 

Este Ba. —Cu-o mulțumire-adîncă, ne mai simțită, 
EI în ochii ei se uită. Mindră-i de înduioșare, 
Ceasul ultim îi împacă toată viața-i de durere; 
Ah!. şopteşte cl pe moarte: cine. eşti, ghicesc, iubită. 

Am. Yoit viața 'ntreasă să pot răscula poporul 
Cu gindirile-mi rebele contra cerului deschis — 
EI n'a vrut ca să condamne pe demon, ci a trimis - 
Pe un înger, să ină 'mpace, şi 'mpăcarea... e amorul, 
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Pe bânci de lemn în scunda tavernă mohorîtă 
Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare, 
Pe lingă mese lunge stătea posomorită, 
Cu icțe 'mtunecoase, o ceată pribegită, 
Copii săraci și sceptici ai plebei proletare. 

„Ah! zise unul, spuneţi că-i omul o lumină 
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin? 
Nici o scîntee 'ntrînsul nu-i candidă şi plină, 
"Murdară este raza-i ca globul cel de tină, 
Asupra “cărui dînsul domneşte pe deplin. 

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? — Cei. tari se îngrădiră 
Cu averea şi mărirea în cercul lor de legi, 
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră 
Contra celor ce dînşii la lucru-i osîndiră 
Și le subjugă munca viejei lor întregi. 

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă, 
Trec zilele voioase și orele surid, , 
În cupe vin de ambră... iarna grădini, „verdeață, 
Vara petreceri, Alpii cu frunţile: de gheaţă; 
Ei fac din noapte ziuă ș'a zilei ochi închid. 

Virtulea? Pentru dînșii — ca nu există. Insă 
v'o predică, căci trebui să fie braţe tari 
A statelor greoaie, cari irebue împinse; 
Şi trebuesc luplate războaiele aprinse! . 
*Căci voi murind în sînge, ei pot să fie mari. 

Şi flolele puternice ș'urmatele făloase, 
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor, | 
Ş'acele nilioane, ce în grămezi luxoase ” i 

„Sunt strînse la bogatul, pe cel sărac apasă, , “ij 
Şi 's supte din sudoarea prostitului popor. Ei 

Religia —o frază de dinşii inventată, 
Ca prin a ci putere să vă aplece 'm jug; 
Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, 
După ce-amar muncirăţi, mișei viaţa toată, . 
Aţi mai purta osînda ca vita dela plug? | 

Cu umbre, care nu sunt, v'a "ntunecai vederea 
Și vau făcut să credeţi că veţi fi răsplătiți... 
Nu! moartea cu viaţa a slins toată plăcerea — 
Cel ce în astă lume a dus numai durerea, 
Nimic n'are dincolo... căci morți sunt cei muriţi. 

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine, 
Nu-i ordinea firească ce ci a fi susţin. 
Averea să le aperi, mărirea şa lor bine, 
Ei braţul tău înarmă, ca să loveşti în tine, 
Și pe voi contra voastră în luptă ci vă mîn', 

De ce să fiţi voi selavii milioanelor nefasie, 
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi? 
De ce boala şi moartea să fie partea voastră, 
Cînd ci în bogăţia cea splendidă şi vastă 
Petrec ca și în ceruri... nau timp nici de-a muri! 

De cc uitaţi că 'n voi e număr şi putere? . 
Cînd vreţi, puteţi prea lesne pămîntul să 'mpărţiţi. 
Nu le mai faceţi ziduri unde să mchid avere, 
Pe voi unde să 'nchidă, cînd împinși de durere 
Veţi crede c'aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi. 

Ei, îngrădiţi de lege, plăcerilor sc lasă 
Și sucul cel mai dulce pămîntului i-l sug, 
Ei cheamă "n voluptatea orgici sgomotoase 
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase; 
Frumseţile-ne tineri, bătrinii lor distrug. 

Și de 'ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămîne? 
Munca, din care dînșii se 'mbată în plăceri, 

„Robia viaţa toată, lacrimi pe-o ncagră . pinc, 
Copilelor -pătate mizeria m ruşine... 
Ei tot, şi voi nimica; ei cerul, voi dureri! 

De lege n'au nevoe: virtutea e uşoară 
Cind ai ce-ţi trebueşte... 'Iar legi sunt pentru voi, 
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară, 
Cînd mîna v'o întindeți la bunuri zimbitoare, 
Căci nu'i iertat nici braţul teribilei nevoi. 

Zdrobiţi orînduiala 'cea' crudă şi nedreaptă 
Ce lumea o împarte în mizeri și bogaţi. 
Atunci cînd după moarle răsplata nu v'așteaplă, 
Făceţi ca 'n astă lume să aibă parle dreaptă, 
Egală fiecare... şi să trăim ca, fraţi! 

Siărmaţi statuea goală a Venerei antice, 
Ardeţi acele pînze cu corpuri de niusori! 
Ele stirnesc în suflet ideea neferice 
A perfecţiei umane, şi ele fac să pice 
In ghiarele uzurei copile din popor! 

Sfărmaţi tot ce aţiță inima lor bolnavă, 
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund, 
Zvirliți statui de tirani în foc, să curgă lavă, 
Să spele de pe pietre pînă şi urma sclavă 
Celor. ce le urmează pîn' la al lumei fund! 

Sfărmaţi tot ce arată mîndrie și avere, | 
O! desbrăcaţi viața de haina-i de granit, 
„De purpură, de aur, de lacrimi, de urit, 
Să fie un vis numai, să fie o părere 
Ce făr' de patimi trece în timpul nesfirşit. 

Zidiţi din, dărămăture gigantici piramide . - 
Ca un memento mori pe-al istoriei plau — 
Aceasta este arla ce suiletu-ţi deschide 
"Naintea veşniciei; nu corpul gol ce ride - 
Cu mutra de vîndută, cu ochiu vil şi vielean. 

O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi 
Ca să vedeţi ce bine prin bine o să cas'— ; 
Nimic! Locul hienei îl luă acel vorbarej, 
Locul cruzimii vechie acel fin pismătareţ. 
Formele se schimbară, dar răul a "rămas.



POEZII 

Atunci “vă veţi întoarce la vremile-aurite 
Ce mi:ele albastre ni le.șoptesc ades; 
Plăceriie czale, egal vor fi "mpărţite.. 
Chiar moarica cînd va stinge lampa vieţii finite 
Vi s'a părea un înger cu părul blond şi des. 

1 . 4 . 

Atunci veţi muri Tesu. o. tără de- -amor şi urijă, 
Feciorii-or trăi “m lume cum voi aţi vicțuit, 
Chiar ctopolul n'a plinge cu limba lui de schijii 
Pentru acel de care norocul avu srijă. 
Nimeni de-a plinge n'are: el traiul și-a. trăit. 

Și boale ce mizeria ș'averea nefirească 
Le nase în oameni, toate cu mcetul s'or lopi, 
Va.creşte tot cem lume este menit si crească, 
Va beu pina fund cupa, păn' va 
Căci va muri cînd nu va avea la ce trăi. 

Pe malurile Seinei în fucton de gală 
Cesarul lrece palid, in gînduri adincit; * 
Al undelor greu vuct, vuierea în granit 
A sute dWechipajuri, gindirea n'o înşală; 
Poborul lui îl. face tăcut şi umilit. 4 

  

Zimbirea lui deşteaptă, adincă și tăcută, 
Privirea-i ce citeşte în suilete-omeneșşti, 
Si inîna-i care poartă destinele. lumești, 
Cea grupă zdrențuilă în cale-i o salută. 
Mărirea-i c în laină legată de acești. 

este “m nălțimea-i solitară 
cum. că principiul râu, 

lumii duce frâu... 
«desfăşuară, 

cade pe ilău.. 

vol ci 
iubir 

Consins ca 
Lipsită de - 
Nedrepiul şi minciuna a 
Istoria umană în veci se 
Povestea-i a ciocanului ce 

  

Şi el—el viriul mindru al celor ce apasă 
Salulă n a lui cale pe-apiirătorul mut, 
De aţi Jipsi din lume, “oi cauza "mlunccoasă 
De răsturnări mărețe — mărirea-i radioasă, 
Cesarul, chiar Cesarul de mult ar fi căzut. 

Cu 
Cu 
tiu 
Cu 
La 

ale voastre umbre nimica crezăloare, Zimbelu-vă rece, de milă părăsit, 
mintea “dle dreptate şi bine rizătoare, umbra voastră numai, puteri îngrozitoare, jugu-i ei silește pe cei ce l-au urit. 

- . . . . , 

Parisul arde *n valuri, 
Turnuri ca 
Prin limbile de îlacări, 
Hăcnele, 
Evul ce 

furtuna m cl se scala, 

ce în valuri se frămînt, vuet de-arme pătrund. marea cea caldă, un 1 cadavru — Parisul- al. lui moriniul, 

Po rudele *ncrucișate de 'tlacări orbitoare, 
Suiţi pi baricade de bulgări de granit, 
Se mișc* - batalioane a plebei prolet are, 
Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare, 
Și „clopote de-alarmă răsună răsușit. 

Ca marmura de “albe, ca ca. nepăsătoare 
Prin aerul cel roşu femei trec cu-arme m braţ, 
Cu păr bogut şi negru ce pe-umeri se coboară 
Şi sinii lor acopâr -— e ură și: turbare 
In” ochii lor cei negri, adinci “şi desperaţi. 

O: tuptăcte "nvelită în plelele-ți bogule, 
Eroic «ste astăzi copilul cel pierdut! 
Căci. famura cea” roşă cu umbra-i de dreptate 
Sfinţeşte-a la viaţă de tină şi păcate, 
Nu! nu lu eşti de vii ci cei ce te-au 

  

Scintee maria lină, şi placele ei sure - 
Se imişc'una pe alta ca pături de cristal 
Prin lunce. prăvălile: din. tainica pădure 
Apare luna mare cimpiilor azure, 
Uzaplindu- le cu ochiul ei mândru, triumfal. 

vindut! 
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vrea s'o sdrobească, 

facle negre troznesc 'arzînd în vint — 

„A  zefirului 
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Pe undele” încete își mișcă leginate 
Corâbii învechile scheletele . de. lemn; 
Yrecind încel ca .umbre; ţin pînzele umuilale - 
În fața.lunei care prin ele-atunci! străbate, 
Şi "a roala de foc galben slă faţa-i ca un semn, 

Pe maluri zirunciuate de aiurirea mării, | 
Cesaru “că 'veshiază la trunchiul cel plecat ' 
Al salcici pletoase, şi "nlinse-a apei arii 
În cercuri fulgerînde se pleacă lin suilării 

nopții şi sună cadențat. 

li pare cA4 prin acr în noaptea înstelată, 
Citcind pe. vivt de codri, 'pe-a apelor măziri, 
Trecea cu barbă albă — pe fruntea *ntunecată 
Cunmiina cea de pace îi atirna uscati — 

Moşneagul rege Lear, 

Uimit privea Cesarul la umbra cea din nouri, 
„Prin creasta cărei stele lin: tremurînud teanspar. 
“L se deschide "n minte tot sensul de tablouri, 

A vieții sclipiloare-a popourelur ecouri * 
var glasuri ce îmbracă. o lume de amar. 

In orice om o lume iși face iuceicareu, 
Pătrinul Demiuruos se opinteşte "n van, 
In orice minte lumea îşi pune întrebarea 
Din nou: de unde vine şi unde merge? Floarea 
Dorinţeler obsure, sădile îu ncian. : 

AI lunii "ntregul simbur, dorința-i ș și 
In inima ori-cărui i-ascuus şi trăitor, 
Zvirle hazardală, cum: pomu "n înflorire 
in orice floare "necarcă. între eaga a sa fire, 
Ci "m. calea de-a da roade cele. mai multe mor, 

mărirea, 

Astfel umana roadă în calea ci 
Se petrifică unul în sclav,. altu 
Acoperind . cu noime sămmnana lui 
Și, arătind la soare-a mizeria lui 
aţa. Căci 

îngheaţă, 
"mpărat, 
viață 

lață — 
înțelesul c-acelaș la toți dat. 

mascate cu-altă 
veci ucelâș om; 

In veci acelcaşi doruri 
Și n toală omenirea în 
In multe “IȘorine-apare a vieţii, crudă taină, 
Pe laţi ea ii înșală, la nime se destaimă, 
Dorinţi  nemărginite plantiad îutr'un atom. 

haină, 

  

ştii ce "visu- acesta cu moarte se  stirşeşte — 
urmă-ți, rămîn toate astfel cum sunt, de dregi Ori-cit ai drege 'n lume — atunci le oboseşte: 

Eterna alergare. Şui gînd te ademeneșie: 
Că vis al morții eterne. e viața lumii 'ntregi, 

Că "n 

    

TAT TYAM, ASI 

  

Fiică gingaşă de rege, “cînd în haina la. bogată, 
Treci în (aelon de “gală; şi te mlădii zîmbitoare 
Curi din frunzile '""nfoiale - ride “proaspătă : o fioare, 
Toată lumea ce te vede. e de line "nseninată, 

/bori cu şase. cai ca vintul şi răsai ci 
Cu: cășiulele în mînă şi cu aurile . căscate, 
Oamenii salută "n cale pămînteasca zeitate! 
Tu te "nachini. Te simţi născută” spre norocul tuturora. 

Aurora, 

Dai deodată în mulțime tu Lixezi ochiul tău mare, 
De e umbră mfiorată e gîndirea ta Cuprins 
0) temee de'pe' stradă şi-a nălțat privirea-i stinsă 
In spre tine... fără ură; făramor, fără păsare. 

  

Tu? Unde le-apropii codrul se preface în grădină, 
Intristarea "m bucurie, busuria n fericire... 
Secolii coroanei tale cu regală ! strălucire 

Pot să scoată griu 'din “pietre şi pălate din ruină.
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Ea? născută 'mtr'o cămară, în mizerie obscură, 
N'auzi nici glas de mumă, nici a preoților psalhne.... - 
Sa trezit cu comedianţii cuin jucă bătind din palme, 
Pe-a -pierzării căi părinţii o *ndreplară şi-o vindură, 

pm 
Ea? De-o intră în templă, sub nogre boltiluri 
AL morţii spirit doară îl simte în tăcere, 
Căci nu “nțelege blindul de mingăiere 
Din paginele unse a sfintelor scripluri. 

Ce "mseamu' acele caudeli ce ard în orice colț 
Sub . chipuri mohorite cu-adiuei şi slabe feţe, 
Ce 'mseamn'acea cîntare, pălrunsă de blindeţe 
Ce umplu tinguioasă puternicele bolți? 

hugămu-ne "ndurărilor 
Luceafărului mărilor: 

„Din vălul ce ne bintue, 
Inalță-ne, ne mîntue, 
Privirea adorată 
dAsupră-ne coboară, 

"O maică prea curată 
Și pururea fecioară, 

Marie! 

Hăpită de duiosul :organelor avînt, 
Pe cartea cea de rugă alunec'a ta dreaptă, 
lar ochii tăi cei umezi la ceruri se îndreaptă... 
Ea?.. cade în mulțime cu faţa la pămînt. 

* 

se 

De-ai muri copil de rege de-ale florilor miroasă, 
Ca de marmură un înger sub boltirite înalte, 
Pe un catafale depusă... un popor ar plinge 'ncalte, * 
După suflelul tău dulce, după sfinta cea frumoasă. 

Ea? Dacă va cădea moartă într'o noapte de beție 
Prin ciocnire de pahare și prin danțuri desfrinate., 
Vre-un cioclu de pe uliți va 'mcărea-o-atunci în spate, 
Dară nici în moartea însăși liniște nu va să-i fie. 

Nu. Nici maiestatea morții nu sfințeste pe sărac... 
Căci- schelelu-acela care a purtat astavuţie 
De amar și de durere, preparat de-anatomie 
Va face-un pedant dintr'insul.... Tar în urmă întrun sac 

Va fi aruncat în groapa cea contună. O scîntee 
Ce-a “pierit fără de urmă. Și cu toate astea-i semeni 
Ca și lacrima cu roua. Parc'aţi fi surori de gemeni: 
Dovă vieţi în două inimi, dar o sinqură femce. 

  

VIAȚA 

Cînd aud vre-odată un rotund eumen 
Cu foalele "ncinse şi obrazul rumen, 
Povestind că viaţa e calea durerii 
Și că pocăința urmează plăcerei, — 
Mă întreb: Acesta poate ca să știe 
Cum este viaţa, cum cată să fie? | 

Noaptea scînteiază, cu-a ei mii: de stele 
Varsă raze slabe pasurilor mele. | 
Ulicioara-i strimtă și din ziduri vechi 
Vorbe, ris şi plinset sună în urechi; 
Glasuri rătăcite trec prin geamuri sparte 
Şi prin uşi deschise, prin zidiri deșarte. ' poa DEN a: ZE ptr pa 

  

   z ! i, ș 

Colo lîngă lampă, într'un mic ietac 
Vezi o fată, care pune aţă'n ac; 
Faţa ei e slabă, de-o. paloare crudă, 

t
i
e
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MIHAIL, EMINESCU 

Ochii ci sunt turburi, pleoapele asudă, 
Degetele repezi poartă acul fin... 
Ea își coasă ochii într'un tort de în. 
Vînătă-i e buza, lipsită de sînge, 
Ochiul ei cel turbur nu mai poate plînge. 

La ce oare dinsa s'a născut în lume, - 
O sărmană frunză, pe oceanu'm spume; 
O sărmană umbră, orfană și slabă 
De carem mulţime nimene nu 'ntreabă? , 
Din zori pină n noaptea neagră și tîrzie 
O vezi printr'o albă perdea străvezie | 
Cum mereu lucrează... şabea pîine goală, 
Frig și insonmie, lacrime şi boalăl | 
Tot. ce n astă lume mai poate pricepa 
E că de 'ncetează lucrul, foamea 'ncepe. 

Negustoru-şi pune pînzele "nainte, 
Lucrul scump și harnic unor ceasuri sfinte; 
El are briliante pe degete groase, * 
Din nopţile celor care pînza-i coase; 
Desface Ducesti c'o galantă grabă, 
Ce-i cusut în lacrimi de o mînă slabă:. 
Pinze moi în care se țesură zile, | 
Vederea și somnul sărmanei copile; 
Albe ca zăpada pe cînd cade 'n fulgi, i 
Dar, cum sunt cusute, sunt bune de giulgiu. 

Cind îţi trec prin minte acestea, copilă, 
Te uiţi în oglindă și își plingi de milă; 
Vrei s'o vezi chiar bine, s'o ţii bine minte 
Pe nefericita dulce şi cuminte, 
Făr' de nici un razim, care nu așteaptă 
Decit moartea care singură e dreaptă... 

In această viață de mizerii plină 
Singura-i amică este o albină. 
Rătăcită — ce știi cum —în strada veche, 
Glasul îi pătrunse la a ei ureche; 
Deschizînd fereastra, să intre o lasă, 
Intre flori să doarmă şi să-i stea în casă. 
Se iubiră cele două proletare: 
O insect” umană, una zburătoare. 
Fata stînd pe gînduri, vesela albină 
Cu galanterie de buze-i s'anină, 
Ca și cînd i-ar zice: „Au nu ştii tu oare, 
„Cumcă a ta gură-i cea mai dulce floare? 
„Căci tu ești frumoasă, chiar ca și o sfiută, 
„xOchiul tău cel dulce și umbrit mă'ncîntă!“ 

iz 

€ Intr'o zi copila moare: semţelege 
Moartea numai ştie minile să lege. : 
In sicriu a pus'o. Faţa ci cea trasă 
Era adincită, însă tot frumoasă; 
I-au pus flori pe frunte... Corpul ei cel fin, 
Ce nobil transpare din giulgiu de in! 
l'ereastra-i deschisă, primăvara plină 
Pătrunde: printr'insa; dar biata albină 
In cimp nu mai fuge, ci'mprejur se poartă, 
Inconjură capul şi gurița moartă; : 
Ea sboară aproape şi tot mai aproape. '. 
Şi vrea cu amica-i deodată s'o 'ngroape. 

N



Deci cînd mi se 'ntimplă s'aud un egumen 
-Cu foalele. 'ncinse şi obrazul rumen, 
Povestind că viaţa e calea durerii 
Și că pocăința urmează plăcerii, — 
Mă întreb: Aceasta poate ca să știe 
Cum este viaţa, cum cată să fie? 

  

RUGĂCIUNE 

Crăiasă alegîndu-te 
Imgenunchem, rugîndu-te, 
Innalță-ne, ne mîntue 
Din valul ce ne bîntue, 
Fii scut de întărire - 
Și zid de mîntuire, 
Privirea-ţi adorată 
Asupră-ne coboară, 
O, maică preacurată 
Și pururea fecioară, | 

| Marie! 

Noi ce din mila sfintului 
Facem umbră pămîntului, 
Rugămu-ne. 'ndurărilor 
Luceafărului mărilor. ? - 
Ascultă-a noastre plingeri, 
Regină peste îngeri, 
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Din neguri te arată, 
Lumină dulce clară, 
O, maică prea curată 
Și pururea fecioară, , 

Marie! 

  

COLINDE, COLINDE 

Colinde, colinde, 
E vremea .colindelor 
Căci ghiaţa se 'ntinde, 
Asemeni oglindelor. 
Și tremură brazii, 
Mişcînd rămurelele, | 
Căci noaptea. de azi-i ii 
Cînd scîntee stelele. 

Se bucur” copiii, 
Copiii şi fetele, 7 
De dragul Mariii .. 
Iși piaptănă pletele... 

De dragul Mariii -.. 
Şi-a Miîntuitorului, 
Luceşte pe ceruri 
O stea călătorului.



ag 

. . .. „i. 

RĂSAL ASUPRA MEA: -. 

Răsai asupra mea lumină lină, 
Cam visul meu ceresc de-odinioară, 
O, Maică sfintă, pururea : Fecioară, 
In noaptea gîndurilor mele. vină: 

Speranţa mea, tu n'o lăsa să moară, 
De şi a fost adînc 'nuian de vină; 
Privirea ta, de lacrimi calde plină, 
Indurătoare--asupra mea coboară. 

Străin de toţi, pierdut în suferința 
Adincă a nimicniciei mele, | 
Eu nu mai cred nimic şi n'am tărie. 

Dă-mi tinereţea mea, redă-mi. credinţa, 
Şi reapari din cerul tău de stele, 
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie! 

  

ALFARĂ-I TOAMNĂ 
d 

Afară-i toamnă, frunza "*mprăştiată, 
lar vîntul zvîrle 'n geamuri grele picuri; 
Ci tu citeşti scrisori din roase plicuri 
ȘI într'un ceas gîndești la viaţa toată. 

Pierzindu-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, 
N'ai vrea ca nime 'n uşa ta să bată... 
Dar şi mai bine-i, cînd afară-i sloată. 
Să stai visind la foc, de somn să picuri. 

Și eu astfel mă uit din jeţ pe gînduri, 
„Visez la bazmul vecihu al zinei Dochii. 
In juru-mi ceața crește rînduri, rînduri — 

De-odată-aud foşnirea unei rochii, 
Un moale pas, abia atins de scînduri — - 
lar mini subţiri și reci mi-acopăr ochii. 

a 

  

SONETE 
—— 

« 

. 

SUNT ANI LA MIJLOC 

Sunt ani la tmijloc'şi mcă mulţi vor trece 
Din ceasul stinț in” care ne "ntilnirăm, - 
ȘI tot mereu gindesc cum ne: iubirăim, . 
Minune cu ochi mari şi mină rece. 

O vino. iar! Cuvinte dulci inspiră-mi, 
Privirea ta asupra mea să plece, 
Sub raza ei mă lasă a petrece 
Şi cînturi nouă zmulge tu din lră-ini. 

Tu nici nu ştii, a ta apropiere 
Cum sufletu-mi de-adinc îl liniştete, 
Ca răsărirea stelei în tăcere; 

lar cînd te văd zimbind copilăreşte, 
Se stinge-atunci o viaţă de durere, 
Privireca-mi arde, sufletul îmi crește. 

  

CIND ÎNSUŞI GLASUL 

Cînd însuș glasul gîndurilor tace, 
Mă ngînă cintul unei dulci evlavii — 
Atunci te chem; chemarca-mi asculta-vei? 
Din neguri reci plutind te vei desface? 

Puterea nopţii blind însenina-vei», 
Cu ochii mari și purtători de pace? 
Răsai din umbra vremilor încoace 
Ca să te văd venind -—ca m vis, aşă vii! 

Cobori încet... aproape, mai aproape, - 
Te pleacă iar zimbinid peste-a mea față, 
A ta iubire c'un suspin arat-o. 

„Cu geana ta m'atinge pe pleoape 
Să simt fiorii strîngerii în braţe, 
Pe veci pierdut-o veșnic adorato! 

 



-  _SONETE o 29 

i IUBIND IN TAINĂ "Ca "n ţintirim tăcere e 'n cetate. 
” —— | - Preot rămas din â vechimei zile, 
Iubind în taină am păstrat tăcere, - San-Marc, sinistru, miezul nopţii bate, 
Gîndind că astfel o să-ţi placă ţie, 
Căci în: priviri citeam o vecinicie + Cu glas adinc, cu graiul de Sibile, 
De-ucigătoare visuri de plăcere. Rosteşte lin în clipe cadenţate: 

- „Nu. 'nvie morţii—e ''n zădar, copile!“ Dar nu mai/pot. A dorului tărie 
Cuvinte dă ciuioaselor mistere, | 
Vreau să mă 'mec de dulcea "'nvăpăiere ORI-CITE STELE 
Acelui suflet, ce pe al meu. ştie. a [ 

  

= 

Nu vezi că gura-mi arsă e de sete . Ori cite stele ard în înălțime, 
Și n ochii mei se vede 'n friguri chinu-mi, Ori cîte unde-aruncă'n faţă'i marea, 
Copila mea cu lungi și blonde plete? Cu-a lor lumină 'şi cu scînteiarea 

| Ce-or fi 'nsemnînd, ce vor—nu știe nime. Cu o suflare răcoreşti suspinu-mi, ă 
C'un zimbet faci gindirea-mi să se 'mbete xi e i , | Deci cum voeşti, tu poţi urma cărarea; Fă un sfîrşit durerii... vin la sinu-mi! ȘI tu POS , - Fii bun şi mare, ori pătat de crime... 

"csiaş praf, aceeaşi adincime! 

  

TRECUT. AU ANII „ar moştenirea ta şi-a tot: uitarea, 

Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri Parcă mă văd murind: în umbra porţii Și niciodată n'or să vie iară, Aşteaptă cei ce vor să mă îngroape, 
Căci nu mă 'ncîntă azi cum mă mișcară * Aud cintări şi văd lumini de torţii. 
Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri * + 

| O, umbră dulce, vino mai aproape, 
Ce fruntea-mi 'de copil o 'nseninară, Să, simt plutind deasupră-mi geniul morţii, „Abia "'nţelese, pline de 'nţelesuri; Cu aripi negre, umede pleoape. Cu-a tale umbre azi în van mă 'mpresuri, 
O ceas al tainei, asfinţit de sară 

  

PE UN ALBUM - “Să. smulg un sunet din trecutul vieţii, 
Să fac, o suflet, ca din nou să tremuri 
Cu mina mea în van pe liră lunec: Albumul? Balimascat cu lume multă, 

| | | In care toți pe sus îşi poartă nasul, 
Pierdut_e totu 'n zarea tinereții *- Disimulîndu-şi mutra, gîndul, glasul; 
Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, - Cu toţi vorbesc şi nimeni nu ascultă. 
lar timpul creşten urma mea... mă'ntunec! 

  

Și eu intrai, mă vezi rărindu-mi pasul, 
Un vers încerc cu pana mea incultă, 
Pe masa ta așez o foaie smultă 

S'A STINS VIAŢA 

Ce de cînd-e nici n'a visat Parnasul, S'a stins viaţa falnicei Veneţii, , 
N'auzi cîntări, nu vezi lumini de baluri; , a , 
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri Spre-a-ţi aminti trecutele petreceri, 
Pătrunde luna înălbind păreţii. Condeiu n mină tu ni-l pui cu silă — Piti | Dela oricine-un snop. de paie seceri, — 
Okeanos se plinge pe canaluri, |. Na 
El numa 'n veci. e 'n floarea, tinereţii, Apoi te uiţi rizînd la câte-o filă, 
Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii, Viclean te bucuri 'de-ale noastre 'ntreceri, Isbeşte 'n ziduri vechi, sunînd din valuri. Privind în vrav — prostia imobilă, 

1
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EPIGONII ::_! 
Cind privesc zilele de aur a seripturilor romine, 
Mă cutund ca într'o mare de visări dulci și senine, 
Și în jur par'că-mi colindă dulci şi mîndre primăveri, 
Sau văd nopţi centind deasupra'mi oceanele de stele, 
Zile cu tii sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele, 
Cu isvoare-ule gîndirii și cu riuri de cînlări. . 

Văd poeţi, ce-au scris o limbă ca un fagure de miere: 
Cichindeal aură de-uur, Mumulean glas de durere: 
Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist. şi mie, 
Văcărescu cîntind dulce a iubirei primăvară, 
Cantemir croind la planuri din cuțite şi pahară, 
Beldiman vestind în stihuri de răsboiul inimic. 

Liră de argint Silleanu, Donici cuib de 'mţelepciunc, 
Care, cum rar se întîmplă, ca să mediteze pune 
Urechele ce-s prea lungi ori coarnele dela cerb — 
Unde-i boul lui cu minte, undei vulpea diplomată, 
Sau dus toţi şi s'au dus toate pe o cale nemturnală, 
S'a dus Pan, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb. 

Eliad zidea din visuri și din basme seculare 
Delta biblicelor sfinle, profeţiilor amare, 
Adevăr scăldat în minte, sfinx pătrunsă de 
Munte cu capul de piatră de furtune detunată, 
Stă şi azi în faţa lumii o enigmă ne'splicată, 
Și veghiaz'o stincă arsă dintre nouri de eres. 

Boliuc cintă iobagiul şa lui lanţuri de aramă; 
Liale ţării” flamuri negre Cirlova oștirea chiamă, 
In prezent vrăjeşie umbre dintr'al secolelor plan; 
Și ca Byron, treaz de vintul cel sălbatec al durerti, 
Palid slinge-Alexandrescu sfinta candel' a sperărei, 
Descifriînd eternitatea din ruina unui an. 

- 
Pe-un pat alb ca un linfoliu zace lebăda murindă, 
Zace palida virgină cu lungi gene, voce blîndă, 
Viaţa-i îi o primăvară, moartea-o părere de rău; 
lar poetul ci cet tînăr o privea cu îmbătare, 
Și din liră curgeau nole și din ochi lacrimi amare, 
Și astfel Bolintineanu 'și începu cintecul său. 

Mureşan sculură lanţul cu-a lui voce ruginilă, 
Rumpe coarde de aramă cu o mînă amorţită, 
Chiamă patria să învie ca şi miticul poet, 
Smulge - munţilor. durerea, brazilor destinul spune 
Și bogat în sărăcia-i, ca un astru el apune, 
Preot deşteptării noastre, senmelor vremii profet. 

* lar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bătrine. 
Căci pe mucedele pagini stau domniile: romine, 
Scrise de mîna cea veche a "mvăţaţilor mireni; _ 
Moae pana în coloarea unor vremi, șle mult trecute, 
Zugrăveşie din nou iarăşi pinzele posomorite 
Ce-arătau faptele crunte unor domni lirani, vicleni. 

IRE ŞI POEZII FILOZOF 

"nţelcs, 

ICE 

acel rege-al poeziei, vecinic tinăr şi ferice 
Ce cin frunze iți doineşie, ce cu flucrul îți zice, 
Ce cu basmul povestește — veselul Alecsandri, 
Ce 'mşirind mărgăritare pe a stelei blindă razi 
Acura seculii sirăbale, o minune luminoasă, 
Acum ride printre faerimi, cind o-cintă pe Dridri. 

  

Suu visind o umbră dulce cu de-argint aripe albe, - 
- Cu doi ochi ca două basme mistice, adince, dalbe, 
Cu zi:nbirea de virgină, cu glas blind, duios, încet, 
EL îi pune pe-a ci frunte mindru diadem de stele, 
O aşează m tron de aur să domnească lumi rebele 
Și iubind-o fără margini, scrie Visul de poet. 

i z 

Sau visind cu doina tristă a voinicului de munte 
Visul upelor adince și a stîncelor cărunte, 
Visul selbelor bătrine de pe umerii de deal, 
EL deşieaptă m sînul nostru dorul țărei cei străbune, 
II evoacă 'n dulei icoane a istorici minune, 
Vremea lui Ştefan cel mare, zimbru sombru şi regal. 

lară „noi? noi: epivonii?.. Simţiri reci, harfe sdrobite, 
Mici de zile, mari de patimi; inimi bătrine, urile, 
Măşii rizinde. puse bine pe-un caracter înimic; 
Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o fraza, 
in noi totul e spoială, tot e lustru fără bază; 
voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem în nimtc. 

de-aceea spusa voastră era sfintă şi frumoasă, 
de minți era gindită, căci din inimi era scoasă, 
mari, tinere încă, de şi voi sunteţi bătrini. 

Sa intors mașina lumii: cu voi viitorul trece; 
Noi suntem iarăși freculul fără inimi, trist şi rece; 
Avi în noi w'avem nimica, totu-i calp, totu-i străin; 

Voi,. pierduţi în ginduri sfinte, convorbeaţi cu idealuri. 
Noi cirpim cerul cu stele, noi minjim marea cu valuri, 
Căci al nostru-i sur şi rece, marea noastră-i de îngheț. 
Voi urmaţi cu repejune cugetările regine, 
Cind plutind pe aripi sfinte printre stelele senine, 

„Pe-a lor urme luminoase voi asemenea :. mergeţi. 

Cu-a ei candelă de aur palida înțelepciune, 
Cu zimbirea ei :regală, ca o stea ce nu apunc, 
Lumină a vieţei voastre drum de roze 'semănat: 
Sufletul vostru un înger, inima voustră o liră, 
Ce la vintul cald ce-o mișcă cinturi molcome respiră: 
Ochiul vostru vedea 'n lume de icoane un palat. 

s 

scrutătoare ce nimica nu visează, 
Ue tablourile minle, ce simțirea simulează, 
Privim reci la lumea asta —vă numim visionari. 
0 convenţie e totul; ce e uzi, miîne-i minciună — 
Aţi luptat luptă deşariă, aţi vinat ţintă nebună, 
Ai visat zile de aur pe-astă lume de amar. 

Noi? Privirea
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„Moarteu succede vieții, viaţa succede la moarte“, 
Alt sens mar lumea asta, w'arc alt scop, altă soarle; - 
Oan:enii din toate cele fac icoună și siinbol, 
Numesc sfint, frumos şi bine ce nimic nu însemnează, 
Impărțesc a lor gindire. pe sisteme numeroase 
Şi pun „paine d de imagini peste adevărul sol. - 

Ce. e cugetarea sacră» - Combinarea măiestrită 
Umor lucruri nec'existenle, carte -tristă și mcilcilă, 

„te mai mult o incifrează cel ce vrea a discitra: 
„Ce e poesia? Inger palid cu priviri curate, 

" Voluptos joc de icoune și cu glasuri tremurate, 
Strai de purpură şi aur peste țărina cea grea. 

Rămineţi dară cu binc, sfinte firi visionare, 
Ce făccaţi valul să cînte, ce puneaţi steauu să sboare, 
Ce creați o altă lume pe-astă lume de noroi; 
Noi reducem tot la pratul azi în noi, mîne-"n ruină; 
Proşti şi genii, mic şi mare, sunet, sufletul, lumină — 
Toate's praf... Lumeai cum este, şi ca dinsa suntem noi. 

  

“MORTUA EST! 

Făclic de veghe pe umezi morminte 
Un sunet: de clopot în orele sfinte, 
Un vis, ce își moaie aripam amar— 
Astfel ai trecut de al lumii hotar. 

Trecut-ai. cînd” ceru-i cîmpie senină, - 
Cu rîuri de lapte -și flori de lumină, 
Cînd norii cei negri.par sumbre palate, - 
De luna. regină. pe. „rind. vizitate, 

Te văd ca o umbră de- argint strălucită, 
Cu-aripi ridicate la ceruri. pornită, 
Suind, palid suflet, a norilor schele 
Prin ploaie de raze, ninsoare de stele. 

O rază te'nalță, un cintec te duce | 
. Cu. braţele albe pe „piept puse cruce, : 
Cînd torsul s'aude l-al. vrăjilor caer, 

- Argint e pe ape, și aur în aer. 

„Văd sufletu-ți candid „prin spaţiu cum trece; 
Privesc' apoi lutul rămas... alb și rece, 
Cu haina lui! lungă culcat. în sicriu, 
Privesc la surisu-ți rămas încă viu. — 

Și'ntreb al meu suflet rănit de” ndoială: 
De ce-ai murit, înger cu fața cea pală? 
Au nu ai fost jună, n'ai fost tu frumoasă? 
Te-ai dus spre a stinge o stea radioasă 

Dar poate acolo să fie castele 
" Cu arcuri de aur zidite din stele, 
Cu riuri de foc şi cu. poduri de- -argint, 
Cu ţermuri de Smiină, cu flori! care: cînt? 

Să treci tu prin .ele, o, Sfint regină, 
Cu păr lung de raze,.cu ochi de lumină, . 
In haină albastră stropită cu aur, 
Pe fruntea ta  mindră cunună de laur. 

O moartea- -i un haos, o mare de stele, 
Cînd viaţaii o baltă de vise rebele; 
O, moartea-i un secol cu. sori înflorit, 

„ Cînd viaţa-i. un basmu pustiu. și urit. — 

A fi sau a nu fi?... 

Dar poate... o! capu-mi pustiu, cu furtune! 
Gîndirile-mi rele zugrum cele bune... * 
Cînd sorii sc stîng.şi stelele pică 
Imi vine a crede că foate-s nimică. 

poate ca bolta de sus să se spargă, - 
cadă nimicul cu noaptea lui largă, 
văd cerul negru, că lumile-și cerne 
prăzi îrecătoare a morţii eterne. 

Se 
Să 
Să 
Ca 

Ş'atunci, de-a fi astfel... -atunci în vecie 
Suflarea ta caldă, ea n'o să învie, 
Atunci graiu- ţi dulce În veci este. mut, 
Atunci acest, înger. m'a fost decit hut. 

Și totuși, tărină frumoasă şi moartă, 
De racla ta razim cu harfa mea spartă: 
Și moartea ta n'o pling, ci nai fericesc 
O rază fugită” din haos lumesc. 

cine ştie, de este mai bine: " 
Dar ştie “oricine, 

Că ceea ce-nu e, nu simte dureri — 
Și multe. dureri-s,' puţine plăceri. 

Ş'apoi... 

A fi? Nebunie şi tristă şi goală; 
Urechea te minte şi ochiul te'nșală; 
Ce-un secol ne zice, ceilalți o deszic — 
Decit un vis sarbiid, mai bine nimic, 

Văd vise “itrupate gonind 'după vise 
Păn'. dau. în morminte ce-aşteaptă deschise, 
Şi nu ştiu'gindirea-mi în ce să o sting: 
Să rid ca nebunii? să blestem? să pling? 

La Ce? Oare totul nu e : nebunie? , 
Au moartea tă înger, de ce fu să fie? : 
Au e sens în lume?... Tu chip zimbitor 
Trăit-ai anume. ca astfel să mori? 

De c sensîntr'asta, e'ntors şi ateu —. 
Pe palida-ţi frunte nu-i scris: Dumnezeu. 

    

RUGĂCIUNEA: UNUI DAC 

Pe cind nu cra moarte, “nimic nemuritor, 
Nici simburul luminii de viaţă dătător, 
Nu cra azi nici mine, nici eri nici totdeauna, 
Câci unul erau: toate, şi totul era una, | 
Pe cind pămîntul, cerul, văzduhul, lumea toală 
Erau din rîndul celor ce n'au fost "niciodată — 
Pe-atunci erai Tu singur, încît mă "treb în sine-mi: 
Au cine-i zeul, cărui plecăm a noastre incmi? 

El singur zeu stătul-au nainte de-a fi zeii, „ 
Și din noian de ape puleri au dat scînteii, 
EI zorilor di suflet şi lumii fericire, 
El .este-al omenirii izvor de mântuire, — 
Sus inimile voastre! Cintare aduceţi-i! : 
EI este moarlea morţii şi învierea vieţii! E a 

-] 

*
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Şi. el ;îmi dete ochii, să văd lumina zilei, , PI aaa 
Și inima-mi umplut-au „cu farmecele milei,  - 
In vuetul' de vînturi auzit-am al lui “mers | 
Și m glas purtat de 'cîntec''simții duiosu-i vers =": 
A. o pl a . Și tot pe; lîngă'acestea: cerșesc înc'un adaos:- 
Să 'ngădue intrarea-mi în veşnicul repaos! > 

„ta 

Să blasteme pe-oricine. de miue-o-avea milă, | 
Să. binceuvînteze. pe .cel ce. mă „impilă, 
„Srasculte orice imură! ce-ar vrea ca: să mă ridă, 
Puteri să: pue” n braţul ce-ar 'sfa:să :mă: ucidă, 
Şacela între: oameni: devină cel d'intiiu, 
Ce mi-ar răpi chiar peatra ce-oiu pune-o căpătiiu. 
Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, 
Pin” ce-oiu simţi 'că ochiu-mi de lacrime e sec, 
Că ?n orice om din lume un dușman imi se naște, 
C'ajung pe mine însu-mi a nu.mă mai cunoaște, | 
Că chinul şi durerea simţireami-a! *mpetrit'o, 
Că pot să-mi blastem mama, pe.care am iubito: 
Cind ura cea mai crudă mi sar părea amor... 
Poate-oiu uita durerea-mi şi voi putea să mor, 

Şirăin și făr', de lege dc voi.muri, atunce 
Nevrednicu-mi . cadavru în;'uliţă "l-arunce, |, 
Șaceluia, Părinte, să'i dai coroana scumpă, 
Ce-o să asmuţe cîinii ca inima-mi s'o rumpă, 
lar celui ce cil. pietre mă va izbi în faţă, | 
Indură-te, stăpîne, şi dă-i pe veci viaţăl, 

Astfel numai, "Părinte, eu pot să-ţi “mulţumesc 
Că tu mi-ai dat în-lume norocul să trăesc. 
Să «cer a tale daruri, genunchi şi. frunte nu plec, : 
Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec, 
Să. simt că de sullarea-ţi suflarea mea se curmă 
Și m Slingerea eternă dispar fără. de. urmă! 

  

LI . Ea 
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Cind cu -gene ostenite sara suflu *n lumînare, 
„Doar ceasornicul, urmează, lunga timpului. cărare; 
Căci perdelele 'ntr'o parte cînd le dai, şi în odae 
Lună -varsă peste toate voluptoasa ci văpae,  * 
Ea din: noaplea amintirii O :; vecie: 'ntreagă scoate 
De.dureri,. pe care. însă le simţim ca *n vis pe toate. 

Lună tu, stăpîna mării, pe-a lumii boltă luneci 
Și gindirilor dînd viaţă, suferinţele întuneci; 
Mii pustiuri scînteiază sub lumina ta fecioară 
Și ciţi' codri:ascund , în umbră -strălucire de izvoară! 
Peste câte : îhii “de ' valuri: stăpînirea ta străbate; :: 
Cînd plutește “'pe .mișcătoarea nărilor : singurătate! 
Cite țirmuri înflorite, ce palate şi cetăţi 
Sirăbătute de-al tău farmec ţie sungură'ți arăţi! 
Şi în cîte mii.de case lin pătruns-ai prin fercșiri, : 
Cite, frunți,: pline de. ginduri, -ginditoare le priveşti! 
Vezi un rege ce'mpinzește globu'n planuri pe un veac, 
Cind la ziua cea de mîne. abea cuget'un sărac — 
Deși trepte osebite le-au eșit din urna sorții, 
„Deopotrivă-i stăpîneşte raza ta şi geniul morţii, 
La acelaș șir, de 'patimi ; deopotrivă „fiind robi, 
Fie slabi, fie pulernici, fie genii ori neghiobi! 

Unul caută 'n oglindă de-și huclează. al său păr, 
Altul caută în lume și în vreme adevăr, 
De pe. galbenele file el adună mii de coji, | 
A lor nume, irecătoare le înseamnă pe răboj, 
Iară altu, 'mparte lumea, de pe, scîndura tărăbii; 
Socotind cît aur marea poariă *n negrele-i corăbii. . 
lar colo bătrinul dascăl, cu-a lui haină roasă 'n coate, 
Intr'un calcul fără capăt tot socoate și socoate, 
Si de frig la picpt 'șnchec tremurind halatul vechiu, 
Işi înfundă gitu 'n guler şi bumbacul în urechi; 
Uscăţiv așa cum - este,. gîrbovit și de nimic, 
Universul fără” margini e în degetul lui mic! 
Căci sub frunte-i viilorul și trecutul se încheagă, 
Noapte'-adînc' a. veșnicici el în Şiruri o desleagă; 
Precum Âtlas în! vechime sprijinea cerul pe umăr, 
„Aşa el sprijină lumea şi vecia într'un umăr. 

- Microscopice popoare, regi, oșteni şi învăţaţi, 

"EMINESCU: 

Pe cînd. luna strălucește .peste-a tomurilor bracuri, 
Intr'o clipă'l poartă gindul îndărăt cu mii de veacuri, 
La -'nceput, pe cînd ființă nu era; nici neființă, 
Pe cînd. totul cra. lipsă de viață și voinţă, 
Cind nu..s'ascundea nimica, deşi tot era ascuns... 
Cind pătruns de sine însuș odihnea cel nepătruns. 
Fă prăpastie? genună? Fă noian întins de apă? 
N'a fost lume pricepută și nici minte s'o priceapă, 
Căci era un întuneric ca o mare făr' o rază, : 
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochiu care s'o vază, 
Umbra celor nefăcule nu 'ncepuse-a se desface, ” 
Şi în sine împăcată stăpînea eterna pace! 
Dar deodat' un punct se. mişcă... cel d'intiiu şi singur 

. Tată-l 
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl... 
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, 
E stăpînul fără margini peste marginile lumii... 
De-alunci negura eternă se desface în fișii, 
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii.... 
De atunci şi pînă astăzi colonii de lumi pierdute / 
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute 
Și, în roiuri luminoase izvorînd din infinit, 
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit. 

"Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumei mici, 
Facem pe pămîntul nostru mușunoae de furnici; 

Ne succedem generaţii şi: ne credem : minunaţi. 
Muști de-o zi pe-o lume mică de sec măsură cu cotul, 
In acea nemărginire ne 'nvirtim, uitînd cu totul 
Cumcă lumea asta 'ntreagă e o clipă suspendată, : 
Că 'mdărătu-i şi "'nainte-i întuneric se arată, : 
Precum pulberea se. joacă în imperiul unei raze, 
Mii de fire viorie ce. cu raza încetează; - 
Astfel, într'a veciniciei noapte pururea adincă, 
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă.. 
Cum s'o stinge, totul piere ca o umbră 'n întuneric, 
Căci e vis al neființei universul cel chimeric.., 
Îi ! Ă : ” 
in prezent cugetătorul nu'şi opreşte a sa minte, 
Ci 'ntr'o clipă gîndu "1 duce mii de veacuri înainte; 
Soarele, ce-azi e mindru, el îl vede trist şi roș, 
Cum senchide ca o rană printre nori : întunecoşi, 
Cum plancţii toți îngheaţă și s'asviri rebeli în spaț, 
Ei, din frînele luminii şi ai soarelui scăpaţi; 
lar catapitesma lumii în adînc s'au înegrit, 
Ca şi frunzele 'de toamnă toate stelele-au perit, 
Timpul mort 'ş'intinde trupul și devine vecinicie, + 
Căci nimic nu se întîmplă în întinderea pustie, 
Și în noaptea neființei totul cade, totul tace, 
Căci în sine împăcată reîncep'eterna pace... 

Incepind .la talpa însăș' a mulţimii: omenești 
Și suind în susul. scării păn' la frunţile , crăeşti, . 
De-a viejei lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi, 
Făr' a şti să spunem care or fi mai nenorotiţi... 
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate; - - 
De asupra tuturora se ridică cine poate, 
Pe cind alţii stind în umbră şi cu inima smerită, 
Neştiuţi se, pierd în taină ca și spuma nezărită; 
Ce-o să-i pese soartei oarbe.ce'vor ei sau ce gîndese... 
Ca şi vîntu "n valuri trece peste traiul omenesc. 

Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l... 
Ce-o să aibă din acestea pentru el bătrinul dascăl? 
Nemurire, se va zice. Este drept că viaţă 'ntreagă, 
Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă. 
„De-oiu muri — îşi zice 'n sine—al meu nume o să]! 

o . poarte 
„Secolii din gură 'n gură şi l-or duce mai departe 
„De apururi, pretutindeni; în ungherul unor crieri 
„Și-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele 'scrieril“ 

O sărmane! ţii tu minte cite 'n lumea-i auzit, 
Ce-ţi trecă pe. dinainte, cîte singur ai vorbit? 
Prea puţin; pe ici, pe colo de imagini o fişiie, 
Vre o urmă ue gîndire, vre un petec de hirtie, 
Și cînd propria la viață singur w'o ştii pe de rost, 
O să'şi bată alţii capul s'o pătrunză cun a fost?



Poate vi'un pedant cu ochii cei: verzui, peste un veac, 
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un Drac, 
Aticizmul limbei tale o să] pună la cînfari, 
Colbul ridicat din cartețţi L'o sufla din ochelari 
Și te-o stringe 'n două şiruri, aşezîndu-te la coadă, 
In vr'o notă prizărită sub o pagină neroadă. 
Poţi zidi o lume 'ntreagă, poți s-o: sfarămi... orice-ai 

! spune, 
Peste toate o lopată. de ţărină se depune. : 
Mina care-au doril scepirul universului şi ginduri 
Ce-au cuprins tot universul, încap binen patru scînduri... 
Or să vie pe-a ta urmă îu convoiu de *nmorimiîntare, 
Splendid ca o ironie, cu priviri nepăsătoare... 
Iar deasupra tuturora va vorbi vr'un mititel, 
Nu slăvindu-te pe tine — lustruindu-se pe el 
Sub a numelui tău umbră: iată tot ce te aşteaptă. 
Ba. să vezi... posteritatea este incă și mai dreaptă. 

Neputînd să te ajungă, crezi c'or vrea să te admire? 
Ei vor aplauda de sigur biografia subțire, 
Care s'o 'ncercu s'arate că n'ai fost vr'un lucru mare, 
C'ai fost om cum sunt şi dinşii... Măgulit e ficcare 
Că n'ai fost mai muit ca dinsul. Și prostatecele nări 
Şi le umilă ori şi cine în savante adunări, 
Cînd de tine se vorbește. S'a înțeles de mai ?nainte 
C'o ironică grimasă să te laude ?n cuvinte. 
Astfel încăput pe mîna a oricărui, te vor drege, 
Rele-or zice că sunt, toate cite nu vor înțelege... . 
Dar, afară de acestea, vor căta vieței tale 
Să-i găsească pete multe, răutiţi şi mici scandale... 
Astea toate te apropie de dinșii... Nu lumina 7 
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcalele şi vina, 
Oboseala, “slăbiciunea, toate relele ce sunt 
Intr'un mod fatal legate de o mină de pămînt, 
Toate micile mizerii unui suflet chinuit 
Mult mai mult îi vor atrage de cit toi ce ai gindit. 

  

Intre ziduri, printre arbori ce se scutură de 
Cum revarsă luna plină linişlila ci splendoare! 
Şi din noaptea amintirii mii de doruri ca ne scoateş 
Amorţilă li-i durerea, le simţim ca n vis pe toate, 
Căci în propria-ne lume. ea deschide poaria 'mtrării- 
Și ridică mii de umbre după stiusul lumânări... 

„Mii pustiuri scînteiază sub lumina ta fecioară, 
Şi ciți codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 
Pesc citte mii de valuri slăpinirea ta străbate, 
Cînd pluteşti pe mişcătoarea marilor singurătate, 
Și pe toţi ce 'n astă lume sunt supuși puterii sorții, 
Deopolrivă-i stăpîneste raza ta şi geniul morţii! 

  

SATIRA.-II 

„De ce pana mea rămine în cerneală, mă întrebi? 
De ce ritmul nu m'abate cu ispita-i de la trebi? 

“De ce dorm, îngrămădite între galbenele file, 
Jambii suitori, trocheii, săltărețele dactile? 
Dacă tu știai problema astei vieţi cu care lupt, 
Ai vedea, că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. 
Căci întreb, la ce-aș începe să încerc în luptă dreaptă 
A turna în formă nouă limba veche și "nţeleaptă? 
Acea lainică simţire, care doarme m mea hartă, 
In cuplete de teairu sto desfac ca p o marfă? 
Sau cu sele să caut forma ca să poală să le 'ncapă, 
Să le scriu, cum cere lumea, vr'o istorie pe apă?! 

Insă tu îmi vei răspunde, că: e bine ca în lume 
Prin frumoasă stihuire să pătrunză al meu "nume, 
Să-mi atrag Iua-ca-aminte! a bărbaţilor din ţară, 

„Să-mi dedic. a mele versuri — la encoane bunăoară, Și desgustul ineu din suflet să] împac prin a mea minte. 

Dragui meu, cărarea asta sa bălut de mai "mainte, 
Noi avem în veacul nostru acel soiu ciudat de barzi, 
Care 'ncearcă prin poeme să deovie cumularzi; 
Inchinînd ale lor versuri la puternici, la cucoane, 

floare, 
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Sunt cintaţi în cafenele şi fac zgomot în saloane; 
Iar cărările vieţei fiind grele și inguste, | . 
Ei încearcă să le îreacă “prin protecţie de fuste, - 
Dedicind broşuri la dame, a căror bărbaţi ei speră 
C'ajungind cindva miniştri le-or deschide carieră, . - 

De ce nu voiu pentru nume, pentru giorie să scriu? 
Oare glorie să fie a vorbi. într'un pustiu? 
Azi, cînd patimilor proprii muritorii toți. sunt robi, 
Gloria-i închipuirea ce o mie de neghiobi 
Idolului lor închină, numind mare pe-un pitic 
Ce-o beşică e, de spună, într'un secol de nimic. 

Incorda-voi a mea liră să cint dragostea? Un lanţ 
Ce se 'mparte cu frăţie între doi şi trei amanți? . 
Ce? să 'mgini pe-o coardă dulce, că de voie te-ui adaos 
La cel chor cen operetă e condus de Menelaos? 
Azi adeseori femeea, ca şi lumea, e o şcoală, 
Unde "veţi numai durere, înjosire și spoiană; 
La aceste academii de Şliinți a zinci Vineri 
Tot mai des se perindează și dia tineri în mai tineri, 
Tu le vezi primind elevii cei imberbi in a lor clas, 

"Pînă cînd din şcoala toată o ruină a rămas. 
- 7 

Vai! tot mai gindeşti ia “anii, cînd visam în academii, 
Ascultind pe vechii dascăli civpocind la. haina vremii, 
Ale clipelor cadavre din volume. stind s'adune 
Și n a lucrurilor peteci căutind înțelepciune? 
Cu miârmurele lor blinde, un. izvor de horum-harum, 
Ciştigind cu clipoceală nervum rerura gerendarum, 
Ce evlavie adincă ne 'nvirieau al minţii scripet, 
Legănind cînd o planetă, cînii pe-un rege din Egipet. 

Par' că-l văd pe astronomul cu al negurii repaos, 
Cum ușor, ca din cutie, scoate lumile din haos 
Și cum neagra veşnicie ne-o întinde și ne 'nvaţă, Că epocile se 'mşiră ca miărgelele pe aţă. 
Atunci lumea "n căpățină se “uvirlea ca o morișcă De simţeam, ca Galilei, că comedia se mişcă. * 

Ameţit de limbe moarte, de planeţi, de colbul şcolii, Cuftundam pe bietul dascăl cu un craiu mincat de molii Asculiam pe craiul Raiuses şi visam — la ochi albaştri... Și pe margini.de cacle scriam versuri “dulci, de pildă Și privind păinjinişul din tavan, de pe pilastri, Câlze vre-o trandafirie şi selbatecă Clotildă. 
„Imi plutea pe dinainte cu al timpilor amestie 
Ba un soare, ba un rege, ba ali animal domestic, Scirţiirea din condee dădea farmec astei linişti, Vedeam valuri verzi de Srine, undioarea unei inişti, Capul greu. cădea pe bancă, pierean toate m infinit... . Cind suna... șliam că Ramses trebuia să fi” murit , + . 

. . 4 Atunci lumea cea gindită pentru noi avea fiinţă, 
Și, din contra, cea acvea ne părea cu neputinţă, 
Azi abea vedem ce Stearpă şi ce aspră cale este. - Cea ce poale să convie unei inime oneste, 
Iar în lumea cea comună! a visă e un pericol, 
Şi de ai cumva iluzii, eşti pierdut și ești ridicol. - 
Şi de-accea de-azi nainte poţi să nu mă mai întrebi, De ce ritmul nu m'abate cu ispita-i dela trebi, De ce dorm, îngrămădite între galbenele file, 
Jambii suitori, trocheii, săltăreţele  dactile,.. - 
De-oi urma să scriu în versuri, teamă-mi €, câ nu cumva Famenii din ziua de-astăzi să mă'ncep* a lăuda. 
Dacă port cu ușurință şi cu zimbet a lor ură, 

„Laudele lor de sigur m'ar mihni peste măsură, 

  

SATIRA III 

Un Sultan dintre aceia ce domnesc pesle vio limbă 
Ce, cu-a turmelor pășune, a ci palrie şi-o schimbă, 
La pămînt dormea, 4inîndu-şi căpătiiu mîna lea dreaptă; 
Dară ochiu 'mchis afară, înlăuntru se deșteaplă, 
Vede, cum din ceruri luna lunecă și se coboară 
Și s'aproprie de dinsul preschimbată în fecioară.
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Inflorirea cărarea ta de pusui blindei primăveri; 
Ochii ei sint plini de umbra tăinuitelor dureri; » 
Câdrii se întiorează de atita frumusețe, 
Apele 'ncreţesc în tremur străveziile lor Ieţe, 
Pulbere de diamante cade" fină ca o bură, 
Scînteind plulea prin acer şi pe toate din natură, 
ȘI priu mindra fermecare sun'o muzică. de şoaple 
sar pe ceruri se înalță curcubeele de noapte... 
za, şezind cu dl alături, mina fină i-o întinde, - 
Părul ci cel negru 'm valuri de mătase se desprinde: 
—„Las' să leg a mea viaţă de a ta. În braţe-mi vino, 
„Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o... 
„Scris în carlea vieţei este şi de 'veacuri şi de stele 
„Eu să tiu a ta stăpină, tu stăpin vieţii mele“. 

Şi cum o privea Sullanul, cu se 'mtunecă... dispare; 
Iar din inima lui simte un copac cumcă răsare, 
Care creşte într'o clipă ca în veacuri, 
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lățeşte, 

Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde 
Și sub dinsul univevsul îuir'o umbră se întinde; 
lar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, 
Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari. 
Vede Euiratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrină; 
Umbra arborelui falnic, peste toate e stăpînă. 
Astfel Asia, Europa, Afiica cu-a ci pustiuri 
Şi corubiile negre 'legănindu-se pe riuri, 
Valurile verzi de grine, legănîndu-se pe lanuri, 
Mările ţărmuitoare şi cetăți lingă limanuri, . . 
Toate se întind nainte-i... Ca pe-un uriaș covor i 
Vede țară lingă țară. și popor lingă popor, 
Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac ; 
In întinsă "mpărăţie sub 0 umbră de copar. 

Vulturii porniţi la ceruri, pin” la ramuri nu ajung, 
Dar un vint de biruinţă se porneşte îndelung 

Și loveşte riuduri, rînduri în frunzişul sunător. 
Strigăte de Allah! Allah! se aud pe sus prin nor. 

Zgomotul creştea ca marea. lurburatu şi înaltă, 

Urlete de bătălie s'alungau după olaliă; 
Insă. frunzele-ascuţile se îndoaie cupă vint 
Și deasupra Romei nouă se înclină ln pămiut. 

Se cutremură Sultanul„. se deşteaptă... și pe cer 
Vede luna ce plutește peste plaiul Eschişer: 
Şi priveşte trist la casa .Șeihului Edebali: - 
După gratii de fereastră o copilă el zări 
Ce-i zimbeşte, mlădioasă cu o creangă de alun: 
E a Seihului copilă, e [rumoasa Malcalun. 
Atunci el pricepe visul că-i trimis dela Profet, 
Că pe-o clipă se 'nălţase chiar în raiu la Mahoinet, 
Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naște, 
Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaște. 

-fisul său se “nfiriprază şi se 'nlinde vultureşte. 

An cu an împărăţia tot mai largă se sporește, 
[arii flamura cea verde se înalță an cu an, 
Neam cu neam. urmîndu-i sborul și sultan după sultan. 
Astfel ţară după țară. drum de gloric-i deschid... 
Piîn' în Dunăre ajunge îurtunosul Baiazid... 

La un semn, un țărm de altu! Jeginul vas de vas se îeuză, 

Şi în sunet de fanfare trece oasica lui întreagă, 
Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah şi Spahii. 
Vin de 'ntunecă pămîntul la Rovine în cîmpii; 
Răspindindu-se în roiuri, înlind corturile mari — 
Numa zarea depărlată sună codru! de stejari. 

! 

Iată vine-un sol de pace c'o năframă în viri de băț. 
Baiazid privind la dinsul, îl întreabă cu dispreţ: 
— „Ce vrei tu?“ 

—Noi? Bună pace! Și de n'o fi cu bănat, 
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat“. 

La un semn deschisă-i calea, 
Un bătrîn atit de simplu după vorbă, 
—,Tu eşti Mircea?“ , , 

. — Da "'mpăvate!“ N 

şi sapropie de cort 
după port. 

mereu creşte, 

MIHAIL EMINESCU * 

Arma venit să mi te închiui 
Să nu schimb a ta coroană într'o ramură de spini. 
— „Orice gînd ai, împărate, şi oricum vei fi sosit, 
Cit suntem încă pe pace, cu iţi zic bine-ai venit! 
Despre partea închinării îusă, Doamne să ne ierţi. 
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi, 
Ori vei vrea să faci: întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un scrmn şi nouă de mila Măriei-lale — 
De-o îi una, de-o fi alta: ce e scris și pentru noi, 
Bucuroşi ie-om duce toate, de e pice, de-i război“. 
—,„Cum? Cînd lumea mi-e deschisă, a pri:i giudeşti că pot 
„Ca întreg Aliotmanul să se 'mpedice de-un ciot? 
»0, tu “nici visezi, bătrine, ciți în cale mi s'au pus! 

  

"Toată floarea -cea vestită a intregului Apus, 
„Tot ce stă în umbra crucii, împărați şi regi s'adună 
„Să dea piept cu uraganul ridicat de Scmi-lună; 
„Sa "'mbrăcat în zale lucii cavalerii dela Malta, 
„Papa cu-a lui trei coroane, puse una psste altu, 
„Fulgerele adunat-au contra fulgerului, care 
„in turbarea-i furtunoasă, a cuprins pimint şi mare; 
„N'au avut decit cu ochiul ori cu mîna semn a face, 
„Şi Apusul îşi împinse toale neamurile 'ncoace: 
„Pentru-a crucii biruință se mișcară riuri-riuri 
„Ori din codrii răscolile ori stirnite din pustiuri, 
„2guduind din pace-adincă ale lumii începuturi, 
„Inegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi; 
„Se “mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii, 
„Tremura  înspăiminlată marea de-ale lor corăbiil... 
„La Nicopole văzut-ai cite tabere s'au strius 

„Ca să stee înainte-mi ca şi zidul neînvins; 
„Cind văzui a lor mulțime cilă frunză, câlă ârbă, 
„Cu o ură nempăcati mi-am şoptit atunci în barbă; 
„Am jurat ca peste dinșii să trec fulnic fără pis, 
„Din pristosul dela Noma să dau calului ovăz!... 
„Și de crunta-mi viejlie tu le aperi cun toiag? 
i puriat de biruinţă, să mă 'mpedic de-un moşneag?“ 

„„De-un moşneng. da, împărale! Căci moșneaau! ce 

priveşti, 
„NU e om de rinil. el este Domnul Țării-Nomîneşti! 
„Eu nu ţi-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoşti, 
„Nici ca Dunărea să 'nece spumeginu a taie oşti. 

„După vremuri mulţi veniră, începind cu acel oaspe 
-„Ce din vechi se pomenește, cu Dariu al lui Istaspe; 
„Mulţi durară, dupi vremuri, peste Dunăre vr'un pod, 
„„De-au trecut cu spaima lumii şi mulțime de norod; 
„Impărați, pe care lumea nu putea să-i mai încapă, 
„Au venit şi în ţara noastră ule-au cerut pămînt şi apă.— 
„Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te 'nspi dimint: 
„Cum veniră, se făcură toţi o apă $un pămint. 
"Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai val vîrtej 
"Oştile leite.'n zale de 'mpăraţi şi de viteji? 
„Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s'a pus? 

„Ce-i mîna pe ci în liptă, ce-au voit acel Apus? 
„Laurii voiau să-i zmulgă de pe fruntea ta de fier, 
"A credinţei. biruinţă căta orice cavaler. 

„Eu? îmi apăr sărăcia şi nevoile și neamult 
„Și de-aceea tot ce mişcă m ţara asta riul, ramul!, 

„Mi-e prieten numai mic, iară ţie dușman este: 
e-Duşmănit vei fi de toate făr' a prinde chiar de veste. 
„N'avem oști, dară iubirea de moşie e un zid . 
„„Care nu se înfiorează de-u ta faimă, Bainziăt“ 

A 

Și abia plecă bătrinul... Ce mai fecamăt, ce mai zbuciumul 
Codru! clocoli de zuomot şi de arme şi de bucium, 

Iar la poala lui cea verde mii de capele pletoase, 

Mii de coifuri; lucitonare ies din umbra "'ntunecoasă. 
Călăreţii umplu cimpul și roesc după un semn 

Și în caii lor 'sătbatec: bat cu scările de lenin. 
Pe copite iau în fugă faţa negrului pămint, 

Lănei scîntee lungi în soare, arcuri se întind în vint, 
Şi ca nouri de aramă şi ca ropolul de grindeni 
Orizontu "'ntunecîndu-l, vin săgeți de pretutindeni 
Vijiind ca vijelii și ca plesnetul de. ploae... 

Urlă cîmpul şi de tropot şi de strigăt de bilae. 
Umbra morții se întinde tot mai mare şi mai mare: 
In Zadar striga "'mpăratul ca și leul. în turbare, 
In zadar flamura verde o ridică în spre oaste, 
Căci cuprinsă-i de peire și în față şi în coaste.
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Căci se clatină arite şiruri luugi de bătălie, 
Cad Arabii ca şi pileuri risipile pe cipie, 
In genunchi cădeau pedestri, colo caii se “răstoarnă, - 
Cad săgețile în valuri care şueră, se toarnă, 
Şi lovind în faţă, "n spate, ca şi crivățul şi gerul, 
Pe pămint lor li se pare că sc nărue tot cerul... 
Mircea însuşi mînă *n luptă viejlia "ngroziioare, 
Care  vine,. vine, calcă! totul în picioure, 
Durduind soseau ciălării ca un zid înalt de suliţi, 
Printre cetele. păgine trec rupindu-şi large 'uliţi, 
Risipite se "'mprăștie a dușmanilor şiraguri, IN 
Și, gonind biruitoare, tot veneau a ţării steaguri, 
Ca potop- ce prăpădeşte, ca 0 mure turpurată. 
Peste-un ceas păginătatea e ca pleava vînturată, 

"Acea grindin' oţelită în spre Dunăre o mină; 
„lar în urma lor se 'mtinde falnic.armia romină. 

Pe cind oastea se uşează, iată soarele upune, 
Voind creştetele înalte ale ţării! să "'ncunune 
Cu uu nimb'de biruință; fulger lung încremenit 
Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit, 
Păn' ce izvorăsc din veacuri stele una cîle una 
Şi dia neguri dintre codri tremurind s'arată luna: 
Doamna mărilor şi-a nopții, varsă linişte şi somn. 
Lingă cortu-i unul dintre fii falnicului Domn 
Stă zimbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte 
S'o.trimiță dragei sale dela Argeş mai departe: 

* . . 

„De din vale de Bovine 
»Grăim, Doamnă. către Tine 

"Nu din gură, ci din carte, 
„Că ne ești aşa departe. 
„le-am rugă, mări, rusă 
„Să-mi trimiţi prin cineva 
„Ce-i: mai mindrum valea Ta: 
„Codrul cu pocnele, 
»Ocuii cu sprincenele: 
„Că -și'eu trimete-voiu 
„Cei mai mindru pe la noi: 
„Oastea mea cu flamurile, 
„Codrul' și cu: ramurile, 
„Coiful 'malt cu penele, 
„Ochii cu sprincenele. 
„Și să ştii că-s sănătos. 
„Că; mulţămin d li Cristos, 
„Te sărut, Doamnă, frumos“, 

. . - . . . . . . . îi 

De-aşa vremi senvrednicirii eronicarii şi rapsozii... Ă 
Veacul nostru ni-l umplură saltimbuueii și lrozii... 
In izvoadele bătrine pe eroi mai pot să caul — 
Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut | 
Pot săntimpin patrioții ce-au venit de-atunci incolo? 
Inaintea acestora lu ascunde-te, Apolo! IN 
O eroi! care'n trecutul de măriri vă adumbriseţi, 
Aţi ajuns acum de modă de vă scot din Ictopiscţi 
Și, cu voi drapindu-și nula, vă citează toți nerozii, 
Mestecînd veacul de aur în noroiul greu al prozii.... 
Rămiîneţi în umbră sfintă, Basarabi şi voi Muşalini, 
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini, 
Ce cu plugul. și cu spada ați întins moşia voastră 
Dela munte păn' la mare.și la Dunărea albastră!- 

Au prezentul nu ni-i mare? N'o să-mi deie ce-o să cer? 
N'o să aflu între-ai noștri vre-un falnic juvaer? 
Au la Sybaris nu suntem lîngă câpiştea spoelii, 
Nu sc nasc glorii pe slradă şi la ușa cafenelii? 
N'avem oameni ce 'se luptă cu retoricele suliți 
În aplauzele grele a canaliei de uliţi, . 
Panglicari în ale ţării care joacă ca pe funii, 
Măşti cu toate de renume din comedia minciunii? 
Au de patrie, virtute nu vorbeşte liberalul 
De ai crede că viața-i e curată ca cristalul?. 
Nici visezi că înainte-ţi stă un stilp de cafenele, 
Ce îşi ride de-aste vorbe îngînîndu-le pe ele. 
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Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget, 
Cu privirea "mpăroşată şi lu fălci umflat şi buget, 
Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri, 
La: tovarăşii' săi spune veninoasele-i nimicuri — * 
Toţi pe buze au virtute, iar în er monedă calpă, 
Quintesenţă. de mizerii dela creşiet pinâ'n talpă! 
Și d-asupra tuturora oastea "să şi-o recunoască, 
Işi aruncă pocilura, bulbucaţii ochi de broască. 
Dintraceştia ţara noastră își alege astăzi solii! 
Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii 
În cămăşi cu mineci lunge şi pe capete scufie, 
Ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie. 
Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte, 
Unde spumegă desfriul în mișcări şi în cuvinte, 
Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri 
Și aplaudă frenetic schiine, cîntece. şi jocuri... 
Și apoi în sfatul Țării se adun să se admire, 5 
Bulgăroi cu ceata groasă, grecolei cu nas . subţire — 
Toate mutrele, acestea sunt prelinse de Roman, 
Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian! 
Spuma asta 'mveninată, astă plebe, ăst gunoi, 
Să ajung'a îi stăpînă, și pe ţară și pe noi? 
Tot cen ţările vecine e zmintit şi stirpitură, 
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură, 
Tot ce! e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii, 
Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţi, 
Incit. fonfii şi flecarii, găgăuţii şi gușaţii, : 
Bilbîiţi cu gura strimbă, suni stăpînii astei naţii!! 

Voi sunteți urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte famenil 
l-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!, 
Şi această ciumă “n lume și aceste creaturi 
Nici ruşine w'au să ice in zmintitele lor guri 
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară, 

„ Indrăznesc ca să rostească pin" şi* numele tău... țară! 

La Paris, în lupanare de cinizme și de lene, 
Cu femeile-i pierdute şi *n orgiilei obscene, 
Acolo v'aţi pus averea, linerețele la stos; 
Ce a scos din voi Apusul, cînd nimic nu e de scos? 
Ne-aţi venit apoi, drept minte, o sticluță de pomadă, 
Cu monoclu *n ochi, drept armă bețişor de promenadă, 
Vestejiți fără de vreme, dar cu creer de copil, 
-Drept ştiinț'avind în minte vre un vals de Bal-Mabil, 
Iar în schimb cu-averea toată vr'un papuc de curtezană... 
O, te-admir, progenitură de origine romană! 

Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic. rece, 
Vă miraţi, cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece? 
Cind vedem! că toţi aceia, care vorbe mari aruncă... 
Numai banul îl vînează şi cîştigul fără muncă, 
Azi cînd fraza lustruită nu ne poate înșela, 
Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa? 
Prea v'aţi arătat arama, sfişiind această ţară, 
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară, 
Prea v'aţi bătut joc de limbă, de 'străbuni. şi obicei, 
Ca să nu s'arăte-odată, ce sunteţi: nişte mişei? 
Da, ciștigul fără muncă, iată singura pornire; 
Virtutea e-o nerozie, geniul? o. efericire! 

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă'n colb de cronici: 
Din trecutul de mărire var privi cel mult ironici! 
Cum nu vii tu Țepeş-Doamne, ca punînd mîna pe ei, 
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi și în mişei, 
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni, 
Să dai foc la puşcărie și la casa de nebuni! 

  

SATIRA IV 

Stă castelul singuratec, oglindindu-se în lacuri, 
Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri, 
Se înalţă în tăcere dintre rariștea de brazi 
Dind atita întuneric rotitorului lalaz; ! 
Prin ferestrele arcate după geamuri se văd. numa 
Lungi perdele încreţite care scînteie ca bruma. 
Luna - tremură pe codri, se aprinde, se mărește, 

,
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Muchi de stincă, vivt .de arbor ca pe ceruri zugrăvește, 
Iar stejarii par o stajă de giganţi ce-o înconjoară, 
Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainicii comoară. 

Numai lebedele albe, cind plutese încet din trestii, 
Domnitoare peste ape, oaspeţi liniştei 'acestii, 
Cu aripele întinse se mai scutură şi-o tae 
Cînd în cercuri unduioase, cînd în brazde de văpae; 
Papura se mişcă m freamăt de al undelor cutreer, 
lar în iarba intlorită somnoros suspin' un greer— 
E atita vară 'm ac, e atît de dulce zvonul... 

Singur numai cavalerul suspinind privea balconul 
Ce 'ncărcat era cu frunze, de îi spinzură prin ostrețe: 
Rose roşie de Şiras şi liane "n fel de „feţe; 
Respirarea cea de ape îl îmbată, ca şi sara; : 
Peste farmecul naturei dulce-i picură ghilara: 

„O arată-mi-te iară n haina lungă de mălasă, 
„Care pare încărcată de o pulbere-argintoasă. | 
„„Te-aş privi o viaţă întreagă în cununa ta de rază, 
„Pe cind mîna ta cea albă părul galben îl netează. 
ssVinol Joacă-te cu mine... cu norocul meu... mi-aruncă 
„De la sinul tău cel dulce, floarea veştedă de luncă, 
„Ca pe coardele ghilarei răsunind încet să cadă... 
pâht E-atit de albă noaplea, parcar fi căzut zăpadă. 
„Ori în umbra parfumată a budoarului să vin 
„Să mă 'mbete acel miros de la pînzele de in; 
„„Cupidon,” un paj șagalnic, va ascunde cu-a lui mînă 
„Vioriui glob al lampei, mlădioasa mea stăpină!“ 

Şi uscat foșni mătasa pe podele, intre glastre. 
Intre rosele de Șiras şi lianele albastre — ” 
Dintre flori copila ride şi se-"mclină peste gralii, 
Ca un chip ușor de înger c-arălarea adoratii; * - 
Din balcon i-arunc-o roză şi, cu minile la gură, 
Pare că îl dojeneşte cînd şopteşte cu căldură; , 
Apoi iar dispare m luntru, auzi pasuri ce coboară... 
Și eşind pe ușă iute, ci sau prins ue subsuoară; 
Braţ de braţ păşesc alături... le stă bine la olaltă, 
Ea frumoasă şi el tinăr, el înalt şi ca înaltă. 
lar din umbra dela maluri se desface-acum la larg 
Luntrea cu-ale ei vintrele spinzurale de 'catarg 
Și încet înaintează în lovire de lopeii, 
Legănind atîta farmec şi atitea frumuseți... 

Luna, luna iese “ntreagă, se înalț' aşa bălae 
Și din ţerm în ţerm durează o cărare de văpae 
Ce pe-o repede 'mmiire de mici unde o aşterne 
Ea, copila cea de aur, visul negurei eterne; 
Și cu cît lumina-i dulce tot mai mult se lămurește, 
Cu-atit valurile apei, cu-atit ţărmul par'că creşte; | 
Codrul pare tot mai mare, par'că vine mai. aproape 
Dimpreună cu al lunei disc, stăpinilor de ape. 
Iară tei cu umbra lală şi cu flori pinăn pămînt 
Inspre apa 'mtunecată lin se sculură de vint, 
Peste capul blond ai fetei sboară florile șto plouă, 
Ya se prinde de grumazu-i cu minuţele-amiîndouă 

„Si pe spate-şi lasă capul: „MĂ uimești, dacă nu mintui; 
„Ah, ce fioros de dulce de:pe buza ta cuvintu-i! 
„Cit de sus ridici acuma în gîndirea ta pe-o roabă, 
„Cînd durerea ta din snfiet este singura-mi podoabă. 
„Şi cu focul blind de giasu-ţi tu mă dori şi mă culremuri 
„De îmi pare o poveste de amor din alte vremuri; 
„Visurile tale toate, ochiul lău atit de tristu-i, 
„Cu-a lui umed" adincime loată mintea mea o mistui... 
„Dă-mi-i mie, ochii negri... nu privi cu ei în laturi, 
„Căci de noaptea lor cea dulec veșnic n'o să mă mai saturi, 
„Aș orbi privind într'inșii... O, ascullă numa *'ncoace, 
„Cum la vorbă mii do valuri stau cu stelele proroace, 
„Codrii negri aiurează şi izvoarele albastre 

„„Povestesc ele 'n de ele numai dragostele noastre, 
„Și luceferii ce tremur așa reci prin negre ceteni, 
„Tot pămîntul, lacul, cerul, toate, toate ni's pricteni... 
„Ai putea să lepezi cîrma şi lopeţile să lepezi, 
„După propria lor voie să ne ducă unde repezi: 

„Căci ori unde numai ele ar dori ca să pe poarte, 
„„Pretulindeni fericire —de'i viață, de e moarte“. 

Fantazie, fantazie! Cind suntem nuruui. noi singuri, 
Ce ades mă porţi pe lacuri şi pe mare şi prin crînguri! 
Unde ai văzut vr'odată aste țări necunoscute? 
Cind se: petrecur'aceste? La o mie patru sute? 
Azi n'ai chip în toată voia în privirea-i să te pierzi, 
Cum îţi vine, cum' îți place pe copilă s'o desmierzi, 
După git să-i aşezi braţul, gură 'n gură, piept la piept, 
S'o întrebi nuinai cu ochii: Mă iubeşti tu? spune drepti 
Aşi Abia ţi-ai întins mîna, sare ivărul la ușă, ' 
E-un congres de rubedenii, vre-un unchiu, vre-o mătuşă, 
Iute capul într'o parte şi te uiţi în jos smerit... 
Oare nu-i în lumea asta vr'un ungher pentru iubit? 
Şi ca mumii egiptene stau cu toţii n scaun țepeni, 
Tu, cu minile 'mcleștate, mai cu degetele depeni, 
Mai suceşii vre o ţigară, numeri fire de musteţi 
Și "m probleme culinare te încerci a fi isteţ... 
Sunt sătul de-așa tiață... nu sorbind a ci pahară, 
Dar mizeria aceasta, proza asta e amară... 
Să slinţeșii cu mii de lacrimi un instinct atit de van, 
Ce le-abaie și la paseri de vre-o două ori ipe an?.. 
Nu trăiţi voi, ci un altul vă inspiră,—el trăeşte, 
EI cu gura voastră ride, el se 'ncintă, el şopteşte, 
Căci a voastre vieţi cu toate sunt ca undele “te curg, 
Vecinie este numai riul: riul esie Demiurg. ” 
Nu simţiţi c'amorul vostru c-un amor străin? Nebuni! 
Nu simţiţi că "m proaste Jucruri voi vedeţi nwnai minuni! 
Nu vedeţi c'acea iubire serv'o cauză din natură? 
Că ce leagăn unor vicţe “ce semințe sunt de ură? 
Nu vedeți că risul vostru e în fiii voştri plins, 
Că-i ce vină cum că neamul Cain încă nu.s'a stins? 
O teatru de păpușe!... zvon de vorbe omenești! - 
Povestese ca papasalii mii de glume şi poveşti 
Fără ca să le priceapă.... După ele un actor 
Stă de vorbă cu el, însuş, spune zeci de mii de ori 
Ce-a spus veacuri dup'olaltă, ce va spune veacuri încă, 
Pîn” ce soarele s'o stinge în cenunea cea adincă. 
Ce? Cind luna se strecoară printre nouri, prin pustii, 
Tu cu lumea lui de ginduri după ca să te aţii? 
Să aluneci pe poleiu! :de pe ulițele ninse, 
Să priveşti prin lucii geamuri la lumninele aprinse, 
Și so vezi înconjurată de un roi de pierde-vară, 
Cum zimbeşte tuturora cu gindirea ci uşoară; 
Sauzi zornelul de pinteni şi foşnirile de rochii? - 
Pe cind ei sucese mustața, iară ele fac cu ochii? i 
Cînd incheie cu-o privire amoroasele 'mţelezeri, 
Cu ridicula-ți simţire tu la poaria ei să degeri? 
Pătimaș și îndărătnie so iubeşti ca un copil, 
Cind ea-i rece si cu toane ca şi luna lui April? 
incleştind a tate brațe toată imintea să ţi-o pierzi? 
Dela creștet la picioare s'o admiri şi s'o desmerzi 
Ca pe-o marmură de Paros sau o pînză «de Corregio, 
Cind ca-i rece şi cochetă? — Eşti ridicol, înţelegi-n, 

. 
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Da... visam odinioară pe acea ce m'ar iubi, 
Cind as sta perdut pe ginduri, peste umăr mi-ar privi, 
Aş simți-o că-i aproape, şi ar şti c'o înțeleg... 
Din sirmana - noastră viată am dura roman întreg... 
N'o mai caut... Ce să caut? E acelaş cîntec vechi, “4 
Setea liniştei eterne, care "mi sună în urechi; 
Dar organele *s fârmate, și în strisări iresulare 
Vechiul cintec mai pătrunde cum în nop!i izvorul sare. 
P'ici pe colo mai -străbate cite-o rază mai cuată 
Dintrun Carmen. saeculere cc"! visai şi cu odată: 
Altfel şueră și strigă, scapără şi rupt răsună, ș 
Se împing tumultuase și selbatece pe strună, 
Şi în gîndu-mi trece vîntul, capul arde pustiit, 
Aspru, rece sună cîntecul cel elern neisprăvit... 

Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun... 
Ah! organele 's sfărmate și maestrul e nebuni 
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SATIRA.V - : Ar voi în a lui braţe să o ţină 'n veci de veci, 
| ——, A Dezgheţind cu sărutarea-i raza ochilor .ei reci; 

Biblia ne povesteşte de Samson, cumcă muierea Căci de piatră, de-ar fi, încă sa 'ncălzi de-atil amor, 
Cind dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea Cînd căzîndu-i in genunche; lar vorbi tinguitor, 
De l-au prins apoi dușmanii, l-au legat și i-au scos ochii,  ericirea înecindu-l, cl 'ar sta să nnebunească : . 
Ca dovadă de ce suflet stă în piepţii unei rochii... Can furtuna lui de patemi şi mai mult să: o iubească. 
Tinere, ce plin de visuri urmăreșii vre o femce, Ştie oare ca că poate ca să-ţi dea: o. lume ntreagă 
Pe cind luna, scut de aur, străluceşte prin alce C'aruncîndu-se în valuri şi cercînd să le "nţelcagă Şi pătează umbra verde cu misterioase dungi, Ar tunple-a ta adincime cu luceferi luminoşi? 
Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. : Ă îi : : 
Te îmbeţi de feeria unui mândru vis de vară, i Cu zimbiri de curtezană. şi cu ochi bisericoși, 
Caren line se petrece... Ia întreab-ot bunăoară — Sar preface că pricepe. Măgulile toate. sunt 
O să-ţi spue de panglice, de volane şi de mode, De-a fi umbra frumuseţii cei eterne pe: pămînt. 
Pe cind inima ta baten ritmul sfint al unei ode... O femee între flori zi-i şi o floare "ntre femei... 
Cînd cochetă de-al tău umăr ţi se razimă copila, Ș'o să-i placă... Dar o pune să alcagă între trei 
Dacun demon: ai în suflet, te gîndeşte la Dalila. Ce-o *'nconjoară, toţi zicînd că o iubesc —cit de naivă, 
PP e Te Ta e pat ața img oii „Vei vedea că deodată ea. devine pozitivă. 
E frumoasă, semţelege.. Ca copiii are haz, Tu cu inima şi mintea poate eşti un paravan: 
Şi cînd ride, face încă și gropiţe în obraz, : După care ea atrage vre un june curtezan 
Şi gropițe face 'm unghiul ucigaşei sale guri Care intră ca actorii. cu păsciorul mărunţel 
Și la degetele miînei şi la orice încheicturi; | „Lăsînd val de mirodenii și 'de vorbe după cl, . 
Nu e mică, nu e mare, nu-i subțire ci "mplinită, O chioreşte cu lornionul, butonat cu o garofă, 
Incît ai ce strînge 'n braţe — numai bună de iubită; Operă croitorească şi în spirit şi în stofă; 
Tot ce-ar zice, i-se cade, tot ce face-i şade bine, , Poate că-i convin tusputru craii cărţilor de joc 
Și o prinde orice lucru, căci aşa se şi cuvine; Șin cămara inimioarei i-aranjează la-un loc. 
Dacă vorba-i e plăcută, şi tăcerea-i încă place, - Și cînd dama cochetează cu privirele-i” galante, 
Vorba zice: fugi ?ncolo“, risul zice: „vino *ncoace!* Impărțind ale ci vorbe între-un.erai bătrîn șun fante, 
Umblă parcă amintindu-și vre-un cîntec, —aalintată, Nu-i minune ca simţirea-i. să. se poată înșela, 
Parcă i-ar fi tot a-lenc şi s'ar cere sărutată, Să confunde-un crai de pică cu un crai de mahala... 
Și se 'malţă din călciie să-ți ajungă pîn' la gură, Căci. cu dorul" tău! denionic va vorbi călugăreşte, 
Dăruind c'o sărutare acea tainică căldură Pe cînd craiul cel de-pică- de: s'arată pieptu-i creşte, 
Ce n'o are decît numai sufletul unci femei... Ochiul îngheţat i-l umplu gînduri negre de amor 
Cilă fericire crezi tu c'ai găsi în braţul ci! Și de-odată e vioae, 'stă picior peste picior, , 
Te-ai însenina văzîndu-i rumenirea din obraji, ! Ș'acel sec, în judecata-i e ku duh și e frumos... 

„Ea cu toane, o crăiasă, iar tu tînăr ca un paj; ! | i a 
Şi adînc privind în ochii-i, ţi-ar părea cumcă înveţi . A visa că adevărul. sau alt lucru de prisos Ă 
Cum viața preţ să aibă şi cum moariea s'aibă preţ, , E în stare ca să schimbe în natur” un fir de păr, Şi înveninat de-o dulce şi fermecătoare jale, |. Este piedica eternă ce-o: punem la! adevăr. i: Ai vedea în ca crăiasa lumii gîndurilor tale, - ati 
Aşa “că, închipuindu-ţi lăcrămoasele ci gene, 
Ți-ar părea mai mîndră decit. Venus Anadyomene 

- Şi în chaosul uitării, oricum orele alerge, 
Ea din ce în ce mai dragă ţi-ar. cădea pe zi ce merge. 

„cae a . . pi d 

Așa dar cînd plin de visuri urmăreşti vre o femce, 
Pe cînd luna, scut de aur,. străluceşte prin :alee 
Şi pătează umbra, verde. cu , fantasticele-i * dungi, 
Nu uita că doanina arc minte scurtă, haine lungi. 
Te îmbeţi de: feeria unui'mîndru vis de'vâră, 
Caremn line se petrece... Ia" 'întreab-o. bunăoară, 
$'o să-ți spuie de panglice, de volane şi de mode, 
Pe cînd inima „ta batem ritmul sfint; al, unei ode... 
Cînd vezi piatra ce nu' simte, nici durerea şi ici mila — 
De ai inimă şi mitite, feri în lături, e'Dalila! 
e tei 

Ce iluzii! Nu 'nţelegi tu din a ci 'căutătură, 
“Că! deprindere, grimasă este zîmbetul pe gură, 
Că întreaga-i frumuseţe e. în lume de :prisos,- 
Şi că sufletul ţi-l pierde fără de nici un folos? 
Inzădar boltita liră ce din şapte coarde sună, 
Tinguirea: ta de moarte în cadenţeleri adună; 
Inzădar în ochi avea-vei umbre mîndre din poveşti, 
Precum iarna se așează flori de. gheață pe fereşti , ri ea ! 
Cind în inimă; c vară; înzădar o rogi: „„Consacră-mi i STELELE 'N CER 

     

  

a LE Da: 

Creştetul cu-ale lui gînduri, să-l sfinţesc cu-a mele lacrimi!“ , 
* Ea nici poale să'nțeleagă, că nu tu o vreai... că'm tine PR . TR, ati 

F. un demon censetează după dulcile-i lumine, Stel le paz aa | 
*C'acel demon plinge, ride, neputind s'auză plinsu-şi, II: telele . n Cer, +: e : 
Că o vrea... spre a senjelege însfirşit pe sine însuși, | De-asupra: mărilor: :: 
Că se zbate ca un sculptor fără braţe şi că geme : „Ard depărtărilor, . Ca un maistru ce-asurzește în momentele supreme | i i: Pînă ce pier. ii 

, 

  

Pîn'a nu ajunge 'n culmea dulcei muzice de sfere | 
Ce-o aude cum se naşte din rotire și cădere. . i . 
Ea nu ştie c'acel demon vrea.să aibă "de model | După un: semn, -*: UL 

, ez 

Marmura-i cu ochii negri şi cu glas de porumbel. * : „ Clătind catargele, -..- i 
Și că nu-i cere drept jertfă pe-un altar înalt să moară, | Tremură largele 
Precum în vechimea sfintă se junghiau odinioară 
Virginele ce stătură sculptorilor de modăle, - „i: Vase de lemn: 

   

  

Cînd tăiau în marmor: chipul unei zine după ele. . Ra mpi . sti 
ICI su Nişte „cetăți : -ui i 
S'ar pricepe pe cel însuși acel demon... S'ar renaşte, Plutind.:pe marile.:i-.. -: ! » Mistuit de focul propriu, el atunci s'ar recunoaşte, : ecă . a Desciirind a sale patimi şi amoru-i, cu nesaţiu ' i E Și. mişcătoarele ei i! EL ar frînge 'n vers adonic limba lui ca și Horaţiu, , a PRI ustietăţi. po Ar atrage "n visu-i mîndru a izvoarelor murmururi, , a aa aaa ” Umbra umedă din codri, stelele ce ard de-apururi, ae .Stol de 'cocori "i. Şi n acel moment de taină, cînd s'ar crede că-i ferice, . i x ntj e m) Poate-ar învia 'n ochiu-i ochiul lumei cei antice , Apucă'n ntinsele Şi cu patimă adincă ar privi-o s'o adore, : ŞI necuprinsele Dela ochii ei! cei tineri mintuirea 's'o implore, E. Drumuri de nori
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» MIHAIL” EMINESCU | 

* Zboară ce pot 
S'a lor întrecere 
Vecinică trecere — 

- Asta e tot... 

Pînă nu mor, 
Pleacă-te îngerc . 
La trista-mi -plîngere 

Plină de-amor. . 

Nu. e păcat 
Ca să să se lepede 
Clipa cea repede 

Ce ni s'a dat? 

Floare de crîng, 
Astfel vieţile 
Și tinereţile 

"Trec şi se sting, 

Ori-ce noroc 
Şi: 'ntinde-aripele, 
„Gonit de clipele 

„ Stării pe loc. 

  

LUCEAFĂRUL 

A fost odată ca 'n povești, 
A fost ca nici odată 

Din rude mari împărătești | 
O prea frumoasă fată. 

„ŞI era una la părinți 
Și miîndră "n toate, cele, - 

Cum e fecioara între sfinți 
Și luna între stele. . Mă 

Din umbra falnicelor bolți 
Ea pasul și! îndreaptă . 

Lîngă fereastră, unde m colț 
Luceafărul aşteaptă. 

„Privea în zare, cum pe mări 
Răsare și străluce, 

Pe mişcătoarele cărări 
Corăbii negre duce, 

Il vede azi, îl 'vede mini, 
Astfel dorinţa-i gata; 

EI iar privind de săptămini, 
I cade dragă. fata. 

Cum ea pe coate-şi răzima 
Visînd ale ei tîmple, - 

„ De 'dorul lui şi inima 
Şi'sufletu-i se împle. : 

Și cît de viu s'aprinde el 
In ori şi care sară 

Spre umbra negrului castel, . 
Cind ea o să-i apară. 

* 

i | x 

ȘI pas cu pas pe urma ci 
Alunecă “n odaie, 

Țesînd cu recile-i scîntei 
O mreajă de văpace. 

ȘI cînd în pat 'se 'ntinde drept 
Copila să se culce, 

I-atinge mîinile pe piep, 
I “nchide geana dulce. 

-Și din oglindă iuminiş 
Pe trupu-i se revarsă, 

Pe ochii mari, bătînd închiși, 
Pe faţa ci întoarsă. 

Ea îl privea cu un suris, 
El “tremura n oglindă, 

Căci urma adinc în vis 
De suflet: să se prindă. 

lar ea, vorbind cu el în somn, 
“Oftînd din greu, suspină: 

— „O. dulce-al nopţii mele Domn, 
„De ce nu vii tu? Vină! 

„Cobori în jos, luceafăr blind, 
„Alunecind pe-o rază, 

„„Pătrunde n casă și în gind 
„Și viața-mi luminează!“ 

- EI asculta. tremurător, 
Se aprindea mai tare 

Şi s'arunca fulgerător, . 
„Se cufunda în mare; 

- 7 

Și -apa unde-a fost, căzut, 
__ În cercuri se. rotește, 
Și din adînc'necunoscut 

Un mîndru tînăr crește. 

Ușor el trece ca pe prag - 
Pe. marginea ferestii 

Și ţine m mînă un toiag 
Incununat cu trestii. 

Părea un tînăr Voevod 
Cu păr de aur moale: 

Un vînăt giulgiu se "'ncheie nod 
Pe umerele goale... 

Iar umbra feţii străvezii 
“E albă ca de ceară — 

Un mort frumos cu ochii vii 
Ce scînteie 'n afară. 

— „Din sfera mea venii cu greu 
„Ca să-ţi urmez chemarea, 

„lar cerul este tatăl meu, 
„Și mumă-mea e marea. 

„Ca în cămara ta să vin, 
„Să te privesc de-aproape, 

„Am coborit cu-al' meu senin 
„Și m'am născut din ape.
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„O vin” odorul meu nespus, | „— Din sfera mea venii cu greu 
„Și lumea ta o lasă; - „Ca să te-ascult ș'acuma, 

„lu sunt luceafărul de sus, Mi „Și soarele e tatăl meu, 
„lar tu să-mi fii mireasă. ' ” „lar noaptea "mi este numa. <. 

., ” i . Ei - - , »Colo 'n palate de mărgean : „O vin” odorul meu nespus, 
Te-oiu duce veacuri multe Și lumea ta o lasă; » 2 » > 

„ŞI toată lumea 'n ocean: „Eu sunt luceafărul de sus, , 
„De tine o s'asculte.“ i . „lar tu să-mi fii mireasă. Aa 

i . , , , : . : — O ești frumos cum numa n vIS „O vin”, în părul tău bălai 

„Un imger sc arată, , . „S'anin cununi de stele, 
„Dară pe calea ce-ai deschis” 1 Pe-a mele ceruri să răsai 
„Noi merge niciodată; „Mai miîndră decit ele“. 

„Străin la vorbă și la port --»O eşti frumos, cum numa'n vis fi Iu dai L plLuceşti făr' de viaţă, , | „Un demon se arată; 
„Căci cu sunt vie, tu eşti mort, „Dar pe calea ce-ai deschis a. - x >> ze 6t i e Î * „Şi ochiul tău mă: 'ngheaţă“. | „N'oiu merge niciodată! SE 

. 3 z | | . - . e j 

„Mă dor de crudul tău amor : : 
| „A. pieptului meu coarde, | 

“Și iarăș, noaptea, vine ». ” 
Luceafărul. deasupra ei | 3 — „Dar cum ai vrea să mă cobor? Cu razele-i senine; 

_ssAu nu 'nţelegi tu oare, 
„Cum că eu sunt nemuritor Ea trebui de el în somn „Și tu eşti muritoare?“ 

Aminte săși aducă, 
„Și dor de-al valurilor Domn Nu l 

De inim'o apucă: . — „Nu caut vorbe pe ales, A „Nici ştiu cum aș începe; . 
„Deşi vorbești pe înțeles, . 5 

„Eu nu te. pot. pricepe, 
— „Cobori în jos; luceafăr blind, 

„Alunecînd pe-o rază, | 
„Pătrunde 'n casă și în gînd , „ SIR “ȘI viața-mi luminează 1“ | „Dar dacă vrei cu crezămînt 

| „Să te 'mdrăgesc pe tine, 
„Tu te coboară pe pămînt, Cum el din cer o auzi, - az : ae Se stinse de durere „Fii muritor ca: mine“, 

> | , . Iar cerul 'ncepe a roti . | o : In locul unde piere. „—„Tu-mi ceri chiar nemurirea mea 
, | „In schimb pe-o sărutare? 

„Dar voi să ştii asemenea, .. : In' aer rumene văpăi A . p „Cît te iubesc de tare. Se 'ntind pe lumea întreagă 
Și din a chaosului văi | IN a 

Un mândru chip se 'ncheagă. „Da, mă voi naște din păcat 
„Primind o altă lege: , | 

„Cu_ veşnicia sunt” legat, “i Pe viţele-i negre de păr x ! gre de p „Ci voiu să mă deslege“. Coroana-i. arde pare, 
Venea plutind în adevăr, Scăldat în foc de soaze Și se tot duce... S'a tot dus 3 

» De drag'unei copile, 
S'a rupt din locul lui de sus Din negru giulgiu se desfășor Pierind mai multe zile. - Marmoreele braţă, 

El vine trist şi ginditor, . a a Şi palid. e la faţă; - ee aci 

Dar ochii mari și minunaţi In vremea asta Cătălin, i „Lucesc adînc, chimeric, „Viclean copil de casă, Ca două patimi fără saţ Ce umple cupele cu vin ... . Şi pline de 'ntuneric. . „ Mesenilor la masă.



DO 

Un paj ce poartă pas cu pas 
A “mpărătesei rochii, 

Băiat din flori şi de pripas, 
Dar îndrăzneţ cu ochii. 

Cu obrăjei ca doi bujori: 
De rumeni, bată-i vina, 

"Se furişează pînditor 
Privind la Cătălina. 

— Dar:ce frumoasă se făcu 
Și miîndră, arz'o focul! 

Ei, Cătălin! acu-i acu 
“Ca să-ți încerci norocul! 

Și 'n treacăt o cuprinse lin 
Intr'un ungher. de grabă. 

—;Da ce vrei, mări Cătălin! 
„Ia las”, cată-ţi de treabă“. 

MIIAIL 

— „Ce voi?. Aş vrea să nu mai stai” 
Pe" gînduri totdeauna, 

2 “a . . - u . . 

„Să rizi mai bine şi să-mi dai 
„O gură, numai una“. 

— „Dar nici nu știu măcar ce-mi ceri, 
„Dă-mi pace, fugi departe! 

„O, de luceafărul din ceriu 
„Ma prins un dor de moartel 

— „Dacă nu ştii,.ți-aş arăta 
„Din bob în bob amorul, 

„Ci numai nu te mănia, 
„Ci stăi cu binişorul; 

x 

„Cum vînătorul 'ntinde 'n crîng 
„La, păsărele laţul, 

„Cînd ţi-oiu întinde braţul stîng 
„Să mă cuprinzi cu braţul; 

„ȘI ochii tăi nemişcători 
„Sub ochii mei :rămiic; 

„De te înalț de subsuori, 
„Te nalță din călcîie; 

„Cînd faţa mea se “pleacă * n jos, 
„In sus rămii cu fața, 

„Să ne privim nesăţioş 
„ŞI dulce toată viaţa; 

„Și ca să-ți fie pe deplin 
„lubirea cunoscută, 

„Cînd sărutîndu-te mă 'nclin, 
„Tu iarăşi mă sărută“, 

Ea-l asculta pe copilaş 
Uimită și distrasă, 

Și 'rușinos şi drăgălaș 
Mai nu vrea, mai se lasă. 

Și-i zice 'ncet: „Incă de mic 
„Te cunoşteam pe tine, 

„ȘI guraliv şi “de - nimic 
„Te-ai potrivi cu mine... 

  

Il sboară, 

EMINESCU 

„Dar un luceafăr, răsărit 
„Din liniștea uitării, . 

„Dă orizon nemărginit 
„Singurătăţii mării; 

„ȘI tainic. genele le plec, 
„Căci mi le umple plinsul, 

„Cind ale apei valuri trec 
„Călătorind spre dinsul; 

„Luceşte c'un amor nespus 
„Durerea să-mi alunge, - 

„Dar să înalţă tot mai sus _- 
„Ca să nu-l pot ajunge. 

. 

' „Pătrunde trist cu raze reci 
„Din lumea ce-l desparte.... 

„In veci îl voi iubi şi 'n veci 
„Va rămînea departe... 

„De-aceca zilele îmi sunt 
„Pustii ca niște stepe; 

„Dar nopţile 's de-un farmec sfint 
„Ce nu-l mai pot pricepe“. 

— „Tu eşti copilă, asta e... 
„Hai, ș'om fugi în lume, 

„Doar ni s'or pierde urmele 
Și nu ne-or ști de nume; 

„Căci amîndoi vom fi cuminţi, 
_ „Vom, fi voioși şi teferi, 
„Vei pierde dorul de părinţi | 

„ȘI. visul: de luceferi'. 

* 

x X 

Porni, luceafărul. Creşteau 
In. cer a lui aripe, 

"Și căi de mii de ani treceau 
In tot atitea clipe. 

. 

Un cer de stele de desupt, 
De-asupră-i cer de stele, — 

Părea un fulger ne . 'ntrerupt, 
Rătăcitor prin ele. 

Şi din a chaosului văi, 
Jur î împrejur, de sine, 

Vedea, ca n ziua cea d'intăi, 
- Cum izvorau lumine, 

Cum, izvorînd, îl înconjor 
Ca niște mări, de-a 'notul... 

gînd purtat de dor, 
Pin' piere totul, totul; 

Căci unde-ajunge, nu-i hotar, 
Nici ochiu spre a cunoaşte, 

Şi vremea 'ncearcă în zadar 
Din goluri a se naşte.
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Nu e nimic, și totuşe 
O scte care "|, soarbe, 

E un adînc, asemene 
Uitării. celei oarbe. 

— „De greul negrei vecinicii, 
„Părinte, mă desleagă, 

„ȘI lăudat pe veci să fii 
„Pe-a lumii. scară 'ntreagă; 

„O cere-mi, Doamne, ori-ce preţ; 
„Dar dă-mi o altă 'soarte, 

„Căci tu izvor eşti de vieţi 
„Și dătător de moarte; 

„Reia-mi al nemuririi nimb - 
„ȘI focul din privire, 

„ȘI pentru toate dă-mi. în Schimb 
„O oară de iubire... 

„Din chaos, Doamne, aan apăr 
„Şi m'aş întoarce 'n chaos... 

„Și din repaos m'am născut, 
„Mi-e sete de repaos“; 

— „Eyperion ce din genuni 
„lăsai c'o 'ntreagă lume, 

„Nu cere semne' şi minuni 
„Care n'au chip și nume. 

„Lu vreai un om să te. socoți, 
„Cu ei să te asameni?... 

„Dar piară oamenii cu toţi, 
„S'ar naşte iarăși oameni. 

„Ei numai doar durează'n vînt 
„Deşerte idealuri, — 

„Cînd valuri află un mormânt, 
„Răsar în urmă valuri; 

„Ei doar au stele cu noroc 
„Și prigoniri de soarte; 

„Noi nu avem nici timp, nici loc, 
„Și nu cunoaștem moarte. 

„Din sînul vecinicului ieri 
„Trăeşte azi ce moare, 

„Un soare de s'ar stinge 'n ceriu, 
„5 aprinde iarăș soare. 

„Părind- pe veci a răsări, 
„Din urmă: moartea ”] paşte, 

„Căci toţi se nasc spre a muri, 
„ȘI mor spre'a se naşte. 

„lar tu, Hyperion, rămii 
„Ori unde ai apune... 

„Tu eşti din forma cea d'intăi, 
„Eşti vecinică minune. 

„Vrei“să dau glas acelei -guri, 
„Ca dup'a ei cîntare 

„Să se ia munții cu păduri . 
„Și insulele 'n mare? 

„Vrei poatem faptă să. arăţi 
„Dreptate şi tărie? 
„Ti-aş da pământul în bucăţi 

„Să-l faci împărăție. | | 

„Iţi dau catarg lîngă catarg . 
| „Oștiri spre a străbate 
„Pămîntu' n lung şi mărean -larg, 

„Dar moartea, nu se poate... 

„Și pentru cine vrei să mori? 
„Intoarce-te, te "ndreaptă 

Spre-acel pămînt rătăcitor. 
„Și vezi ce te așteaptă“. 

% 
+ + 

In locul lui menit din ceriu: 
Hyperion se 'ntoarsă 

“Şi, ca şi 'n ziua cea de ieri, 
Lumina şi-o revarsă. - 

Căci este sară m asfințit | 
Și noaptea o să 'nceapă, 

Răsare luna liniştit . 
Și tremurînd din apă. 

Și umple cu-ale ei scîntei 
Cărările din crînguri... 

Sub şirul lung de mîndri tei 
Ședeau doi tineri singuri. 

— „O lasă-mi capul -meu pe sin, 
„lubito, să. se culce, 

„Sub raza ochiului. senin . 
„Și negrăit de dulce; 

„Cu fanmecul luminii reci - 
„Gîndirile -străbate-mi,: 

„Revarsă linişte de veci 
„be noaptea mea de patemi. 

„ȘI de asupra mea rămii 
„Durerea mea de-o curmă, 

„Căci eşti iubirea mea diintii 
„ȘI visul meu din urmă“, 

Hyperion vedea de sus 
Uimirea m a lor faţă; 

Abia un braţ pe git i-a pus, 
ȘI ea l'a prins în braţă... 

Miroase florile-argintii 
Și cad, o dulce ploae, 

Pe creştetele- -a doi copii. | 
Cu. plete lungi, bălac. 

Ea îmbătată de amor 
Ridică ochii. Vede 

Luceafărul și 'ncetişor 
Dorinţele-i încrede: * 

! . 
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—„Cobori în jos; luceafăr blind, 
„Alunecînd pe-o rază, 

„Pătrunde 'n codru şi în gînd, 
„Norocu-mi luminează! 

El tremură ca alte dăţi 
În codri și pe dealuri, 

Călăuzind singurătăţi 
De mișcătoare valuri; a

 

Dar nu mai cade ca 'n trecut. 
In mări din tot înaltul: 

— „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, 
„Dac' oi fi eu sau altul? 

„Trăind în cercul vostru strimt, 
„Norocul vă petrece — , 

„Ci eu în lumea mea mă simt 
„Nemuritor și rece“, 

  

GLOSSA 

Vreme trece, vreme: vine, 
Toate-s vechi și nouă toate;: 
Ce e rău şi-ce e bine, 
Tu fe "'ntreabă și socoate; 
Nu spera şi nu ai teamă: 
Ce e val, ca valul trece; 
De te 'ndeamnă, de te chiamă, 
Tu rămii la toate rece. 

Multe trec pe dinainte, 
In auz ne sună multe.: 
Cine ţine toate minte 

„Şi ar sta să le asculte? 
„Tu aşază-te deoparte, 
Regăsindu-te pe tine, 
Cînd cu zgomote deşarte 
Vreme. trece, vreme vine. 

„Nici încline a ei limbă 
Recea cumpăn'a gîndirii 
In spre clipa ce se schimbă 
Purtînd masca fericirii, 
Ce. din moartea ei se naște p 
Și o clipă ţine poate; 
Pentru cine le cunoaște, 
Toate's vechi şi nouă toate. 

Privitor ca la teatru ” 
Tu în lume să t€ 'nchipui: 
Joace unul şi pe patru, 
Totuși tu ghici-vei chipu-i. 
Și de plinge, de se ceartă, 
Tu în colț petreci în tine 
Şi "'nţelegi din a lui artă, 
Ce e rău şi ce e bine. 

Viitorul şi trecutul : 
Sunt a filei două feţe, 
Are 'n capăt începutul, 
Cine știe să le'nveţe. 

x. . 
.- . + 
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Tot ce-a fost ori o să fic, - 
In prezent le-avem pe. toate. 
Dar de-a lor zădărnicie 
Te întreabă și socoate. 

Căci acelorași mijloace 
Se supun cîte există, 
Și de mii de ani încoace 
lumea-i veselă și tristă; 
Alte „măști, aceiaşi piesă, 
Alte guri, aceiași gamă, 
Amăgit atît de-adesă, 
Nu spera şi nu ai teamă. 

Nu speră cînd vezi mișeii 
La izbînzi făcîndu-şi punte, 
Te-or întrece nătării 
De ai fi cu stea în frunte. 
Teamă n'ai; căta-vor iarăș 
Intre dinşii să sc plece, 

„Nu te prinde lor tovarăș: 
Ce e val, ca valul trece, 

Cu un cîntec de sirenă 
Lumea "'ntinde lucii mreje; 
Ca să schimbe-actorii 'n scenă, 
Te momeşte în vîrteje. . 
Tu pe-alături te strecoară, 
Nu băga nici chiar de seamă 
Din cărarea ta afară : 
De te 'ndeamniă, de te chiamă, 

De te-ating, să feri în laturi, 
De hulesc, să taci din gură; 
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, 
Dacă știi a lor măsură?. 
Zică toţi ce vor să zică, 
Treacă în lume cinc-o trece: 
Ca" să nu 'ndrăgești nimică, 
Tu rămii la toate rece. + 

Tu rămii la toate rece, 
De te 'ndeamnă, de te chiamă; 
Ce e val, ca valul trece, 
Nu spera şi nu ai teamă. 
Te întreabă şi socoate, 
Ce e rău şi ce e bine; 

“Toate-s vechi şi nouă toate: 
Vreme frece, vreme vine. 

  

DE VORBIŢI... 

De vorbiţi mă fac că n'aud, 
Nu zic ba şi nu vă laud! 
Dănţuiţi precum vă vine, 
Nici vă şuer, nici v'aplaud; 
Dară nime nu m'a face 
Să mă iau dup'a lui flaut. 
E menirea'mi: adevărul 
Numa'n inimă să-l caut, 

  

“ 
eY



SE BATE MIEZUL-NOPŢII. 

Se. bate miezul nopții în clopotul de-aramă 
ŞI somnul, vameș vieții,nu vrea să-mi iee vamă. 
Pe căi bătute-adesea vrea moartea să mă 

ia poarte 
S'asemăn între-olaltă viață şi cu moarte; 
Ci cumpăna gindiri'mi şi azi nu se mai 

" schimbă, 
Căci între amindouă stă necliutita limbă. 

  

CU MINE ZILELE'ȚI ADAOGI.. 

Cu. mine zilele'ți adaogi 
Cu ieri viața ta o scazi, 
Şi ai cu toate astea 'n față 

:  De-apururi ziua cea de azi. 

Cînd unul trece, altul vine 
In astă lume a-l urma; 
Precum cînd soarele apune, 
EI şi răsare unde-va. 

-Se pare cum că: alte valuri 
Cobor mereu pe-acelaş vad, n 
Se pare cum că-i altă toamnă, 
Și 'n veci aceleași frunze cad. 

“Naintea nopţii noastre umblă 
Crăiasa: dulcei dimineţi; 
Chiar moartea însăși e-o părere 
Și un visternic: de vieţi. 

Din ori-ce clipă trecătoare 
Ast adevăr îl înțeleg, 
Că sprijină vecia 'ntreagă 
Și "mvirte universu 'mtreg. 

De-aceea zboare anu-acesta 
Şi se cufunde în trecut, 
Tu ai şacum comoara 'ntreagă 
Ce "n suflet pururi ai avut.. 

Cu mine zilele-ţi: adaogi, 
Cu ieri viața ta o scazi, 
Avînd cu toate astea n faţă 
De-apururi ziua cea de azi. 

Priveliștele. sclipitoare ; 
Ce !n repezi șiruri se diştern, 

i.  Repaosă :nestrămutate 
Sub raza: gîndului etern, a E 

  

DINTRE SUTE DE CATARGE... 

Dintre sute de catarge, 
Care lasă malurile, 

Cite oare le vor sparge 
Vinturile, valurile? 
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Dintre păsări călătoare 
„Ce străbat pămînturile, 

) A ” v 

Cite-o să le 'nece oare 
Valurile, vînturile? 

De-i goni fie norocul, 
"Fie idealurile, 
Te :urmează în tot locul    

Vinturile, valurile! . 

Ne 'nţeles rămîne gindul 
Ce-ţi străbate cînturile: 

Sboară. vecinic, ;îngînîndu-l 
Valurile, “vînturile! 

. 

  

EU-NU CRED NICI ÎN IEHOVA 

Eu nu cred nici în Iehova 
Nici în Buddha Sakya-Muni, 
Nici în viaţă, nici în moarte, 
Nici în stingere, ca unii. 

Visuri sunt și unul și-altul' 
Și tot una-mi este mie | 
De-oi trăi în veci pe lume 
De-oi muri în vecinicie, 

Toate-aceste taine sfinte, - 
Pentru om frînturi de limbă 
In zadar gindești, căci gindul. 
Zău nimic în lume schimbă. 

Și fiind-că în nimica 
Eu nu cred, o, daţi-mi pace, 
Fac ast-fel cum mie-mi pare - 
Şi faceţi precum vă place. 

Nu mvăluiţi a mea gîndire 
Nici cu stil curat și antic, 
Toate-mi sînt de o potrivă 
Eu rămîn ce-am fost: — romantic, - 

  

CU GINDIRI ȘI CU IMAGINI 

Cu gîndiri și cu imagini 
Inegrit-am multe pagini, 
Ş'ale cărţii ș'ale vieții. 
Chiar din zorii tinereții. 

Nu urmaţi gîndirii mele, 
Căci noianu-i de greşele, 
Urmărind prin întuneric 
Visul, vieţii-mi cel chimeric. 

Ne avînd învăţ și normă, 
Fantazia fără formă, 
Rătăcită-era cu mersul, 
Negru-i gîndul, şchiop e versul. 

*



Și idei, ce altfel simple 
Ard în frunte, bat sub tîmple, 

Tu le-am dat îmbrăcăminte 

Prea bogată, fără minte. 

Ele scamănă, hibride, 

Egiptenei piramide: 
Un mormînt de piatrăn “munte 
Cu icoanele cărunte. 

şi de sfinxuri lungi alee, — 
Monoliţi și propilce, — 

Fac să crezi că după. poartă 

Zace-o 'ntreagă ţară moartă. 

„Intri "'năuntru,. sui pe treaptă, 

Nici nu ştii ce te așteaptă. 

Cînd acolol... Sub o faclă, 

Doarme-un singur om în raclă. 

  

ma. 

CRITICILOR MEI. 

Multe flori sunt, dar puţine 

Rod în lume or.să poarte; 

Toate bat la poarta vieţii, 
Dar se scutur multe moarte. 

..
 

MIHAIL EMINESCU 

E uşor a scrie versuri, 

Cînd nimic nu ai a spune, 
Inşirind cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune. 

Dar cînd inima- ţi frămintă 

Doruri vii și patimi multe, 

Ş'a lor glasuri. a ta minte 

Stă pe toaţe să le-asculte, 

Ca şi flori în poarta. vieţii, 
Bat la. porţile gîndirii, 
Toate cer intrarea 'n lume 
Și veșmintele vorbirii. 

Pentru-a tale proprii patemi, 

Pentru propria “ți viaţă, 

De-unde iei judecătorii, 
Ne 'nduraţii ochi de gheaţă? 

7 

Ah! atuncea ţi se “pare, 
Că. pe cap îţi cade cerul: 
Unde vei găsi cuvintul 
Ce exprimă adevărul? : 

Crițici voi, cu flori deşerte, 

Care roade n'ați adus, — 
E uşor a scrie versuri, 
Cînd nimic nu ai de spus.



INCERCĂRI DIN TINEREȚĂ 

— POEZII -—



- DE-AȘ AVEA... 

De-aş avea şi cu o floare 
Mindră, dulce, răpitoare 

- Ca și florile: din XMlai, 
Fiice dulci -a unui plai, 
Plai rizînd de iarbă verde, 
Ce se leagănă, se. pierde; 
Undoind încetişor, 
Soptind şoapte de amor; 

„De-aș avea o floricică 
Gingaşă și tinerică, 
Ca și floarea crinului, 
Alb ca neaua sinului, 
Amalgam de-o roz'albie 5 

„Şi. de una, purpurie, 
Cîntind -vesel şi ușor, 
Șoptind şoapte de amor; 

De-aș avea -o porumbiță 
„Cu 'chip alb de copiliţă, 

, Gopiliţă blindișoară 
Ca o zi de primăvară; 
Cit îţi ţine ziuliţa 
I-aș „cinta, doina, doiniţa,. e 

-L-aş cînta-o 'ncetişor, 
Şoptind! şoapte de amor. 

  

"O CĂLĂRIRE ÎN ZORI. 

- A nopţii gigantică umbră uşoară 
Purtată de vint, 

Se'ncovoaic tainic, se leagănă, sboară, 
Din aripi bătind. 

Rozalb? auror ă, cu, bucle de aur 
a Sclipinde' n rubin, -.. | 

Sevarsă din ochii-i de lacrimi tesaur 
e-al florilor sin; 

Răspinde suflarea narciselor albe. 
Balsamu-i divin, 

Și; Chloris din roze își pune la salbie 
Pe fruntea-i de crin; 

„Ah! ascultă mîndruliţă, 
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Iar riul 'suspină de blinda-i durere 
Poetic murmur, 

Pe-oglinda-i de unde răsfringem tăcere 
Fantastic purpur; 

Și paserea cîntă suspine-imitîndă 
Un cîntec de-amor, 

Ecou-i răspunde cu vocea-i vuindă 
La plinsu-i de dor. 

Pe cimp se văd două fiinţe uşoare 
Săltînde pe-un cal, - 

Pe care le'ncinge de fatură'n boare 
“Subţire voal; 

Ca Eol ce sboară prin valuri Şi ţipă, 
Fugarul uşor 

Nechează, s'aruncă de spintecă ? n pripă 
- Al negurei flor, ip: 

O dalbă fecioară” adoarme. pe sinul 
De-un june frumos, 

Astfel cum dormită oftare ea,. suspinul 
In cîntul duios; N 

lar talia-i naltă, gingaşă, subțire 
„Se mlădie. 'n: vînt, 

Și negrele-i i bucle ondoală n zefire, 
“ Sclipesc fluturind. 

I-adoarme pe sinu-i, se leagâină'n braţe 
In tandre visări; 

Pe cînd ca profume, pe blinda ei faţă 
Plutesc sărutări., 

lar aeru'n munte, în vale vibrează. 
De 'tainice-oftări: 

Căci junele astfel din pieptu-i oftează 
In dalbe cîntări: , 

Drăguliţă, . 
Şoapta-mi blîndă' de amor, 
Si4i cînt dulce, dulce tainic, 

“Cîntul jalnic | - 
Ce-ţi, cîntam adeseaori.  -.
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De-ai fi, dragă, zefir dulce, 
Care duce 

Cu-al său murmur frunze, flori, 
Aş fi frunză, aş fi floare, 
„AŞ zburare 

Pe-al tău şin gemiînd de dor; 

De-ai fi noapte, aş fi lumină ., 
_ Blîndă, lină, 

Te- -aş cuprinde c'un suspin; 
Și în nunta de iubire, . ! 

În unire - 
Naşte-am zorii de rubin; ” 

De-aş fi, mindră, rîuşorul, 
. Care dorul | 

ȘI-l confie cîmpului, : , i 
“Ți-aş spăla c'o sărutare, 

Murmurare, 
Ctrinii albi ai sinului!.. . 

Ca Eol ce zboară. prin valuri şi ţipă, 
Fugarul uşor! 

Nechează, s'aruncă de spintecă 'n pripă 
Al negurei flor; 

Virgina a stringe pe-amantu-i mai tare 
La sinu-i de crin, 

„Şi. fața-şi ascunde l-a lui sărutare 
In păr ebenin. 

lar. eco îşi ride de blindele plîngeri, - 
De junii amanți, 

Și riul repetă ca cîntul de îngeri 
In repede danț: 

„De-aș fi; «mîndră, 'riușorul, 
Care dorul 

„ȘI-L confie cimpului, 
Ți-aş spăla c'o sărutare, 

Murmurare, 
Crinii albi ai sinului!“ 

  

LA O „ARTISTĂ 

Ca a nopţii poezie, 
Cu 'ntunerecul talar, 
Cînd se 'mbină, se 'mlădie 
C'un glas tainic, lin, amar. 
Tu cîntare întrupată | 
De-al aplauzelor flor, 
Apărînd divinizată, 
Răpişi sufletu-mi în dor, 

Ca +zefirii ce adie 
Cînturi dulci ca un fior, 
Cînd prin flori de iasomie 
Işi sting sufletele lor: 

= Astfel notele. murinde, 
Blinde, palide,. încet, 
Zbor sub mina-ţi tremurînde, 
Ca dulci gînduri de poet. 

EMINESCU 

Sau ca lira sfărămată 
Ce răsgeme 'ngrozitor, 
Cînd o mînă înghețată 
Rumpe coardele 'n fior: 
Astfel mîna-ţi tremurîndă. . 
Bate-un cîntec mort şi viu, 
Ca furtuna descrescîndă 
„Care merge a pustiu. 

Eşti tu nota rătăcită 
„Din cîntarea sferelor, 
Ce eternă, nefinită, 
Ingerii o cîntă 'n cor? 
Eşti ființ' armonioasă 
Ce-o gîndi un Serafin, 
Cînd pe lira-i tînguioasă 

i Mînă cîntecul divin? 

Ah, ca visul ce se 'mbină.- 
Palid, lin, încetişor, 
Cu o rază :'de lumină 
Ce-arde geana ochilor; 
Tu cîntare întrupatăl. 
De-al aplauzelor flor 
Dispărînd divinizată, 
Răpiși sufletu-mi în dor. 
  . 

.. 

AMORUL UNEI _MARMORE 

Oştirile-i alungă în spaimă înghețată, 
Cu sufletu'n ruină un rege-asirian, 
Cum stîncilor aruncă! durerea-i înspumată 

+ Gemiîndul uragan. 

De ce nu suni un rege să sfarm cu-a mea; 
durere, 

De ce nu sunt Satana, de ce nu 's Dumnezeu ? 
Să fac să rump' o' lume ce sfișie 'n. tăcere 

Ziirobit sufletul meu. 

Un leu pustiei rage turbarea lui fugindă, 
Un ocean se 'mbată de-al vînturilor joc; 
Și norii şi spun în tunet durerea lor mugindă, 

Giîndirile de foc. 

Eu singur n'am cui spune cumplita mea 
durere, 

Eu singur n 'am cui spune nebunul meu amor ; - 
Căci mie mi-a dat soarta amară mîngiiere: 

O pietră să ador. 
: ? 

Murindului speranţa, turbării răzbunarea, 
Profetului blestemul, “credinței Dumnezeu, 
La sinucid o umbră ce-i sperie desperarea. 

Nimic, nimica eu. 

Nimica, doar icoana:ţi care 'mă învenină, 
Nimic doar suvenirea surisului tău lin, 

- Nimic decit o rază din faţa ta senină, 
'Din ochiul tău senin..
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“Si te-iubesc copilă, cum repedea junie 

lubeştem ochi de flacări al ziielor-noroc, 

lubesc precum iubeşte pe-o albă vijelie 
- Un ocean de foc. 

Din ochi de-ar soarbe geniu slăbita mea 
" “privire, 

De-ar tremura la sînu-mi gingaşul tău mijloc, 
Ai pune pe-a mea frunte în vise de mărire 

Un diadem de foc. 

Şi-aş pune soarta lumii pe buza-ţi purpurie, 
Aș pune lege lumei rizindul tău delir; 

Aş face al tău zimbet un secol de urgie, 
Și lacrimile-ţi mir. 

Căci te iubesc, copilă, ca zeul nemurirea, 

Ca. preotul altarul, ca spaima un azil; 

Ca sceptrul mîna blindă, ca vulturul mărirea, 

Ca visul pe-un copil. 
. , 

Și pasu'n urmă-ţi zboară c'o tainică minie, 

Ca un smintit ce cată cu ochiu 'ngălbenit, 
Cu fruntea 'nvineţită, cu faţa cenuşie 

Icoana ce-a iubit. 

 



ODE ȘI 

LA MOARTEA LUI ARON PUMNUL 

Imbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, 
Cu cipru verde 'ncinge antică fruntea ta; 
Acuma din pleiada-ţi auroasă și senină 
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, 

Se stinse-o dalbă steal 

Metalica, vibrîndă a clopotelor jale 
Vueşte în cadență şi sună întristat; 
Căci, ah! geniul mare al deşteptării tale. 

„Păși, se duse-acuma pe-a nemuririi cale 
Și-n urmă-i ne-a lăsat! 

: 

geniu "nalt 
şi mare, 

Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor, 
Ce 'ntoană tainic, dulce a sferelor cîntare 

" Și-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare, 
Cununi de albe flori! 

„Te-ai dus, te-ai dus din lume, o 

Te plinge Bucovina, te plinge 'n voce tare; 
Te plinge 'n tinguire şi locul tău natal, 
Căci umbra ta măreaţă în falnica-i sburare 
O urmă 'ncet cu ochiul în tristă lăcrimarc, 

- Ce-i simţ naţional! - 
=. 
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Urmeze încă *'n cale-ţi şi lacrima duioasă 
Ce, junii. toţi o varsă pe trist mormîntul tău, 

* Urmeze-ţi ea prin zboru-ți în cînturi tîn- 
guioase, 

In cînturi răsuninde, suspine-armonioase, - 
Colo, în elizeul 

  

LA HELIADE. 

De mi-ar permite-Apolon s'aleg dintre cunune, 
Ghirlanda n'aș alege-o de flori plăpînde, junc, 
'Ci falnica cunună a bardului. bătrin; 
Lu n'aș alege lira vibrindă de iubire, 
Ci aripa care falnic vuiește de mărire, 
Cu focul albei Veste aprinde al meu sîn. 

ELEGII 

Ghirlanda ce se'nsoară cu silfele uşoare, 
Pe fruntea inspirată, pe fruntea 'nspirătoare 
De bucle 'nconjurată, blondine, undoind; 
Plăcută-i o ghirlandă, sublimă însă este . 
Cununa cea de laur, ce sfintă se'mpleteşte 
Pe fruntea cea umbrită de bucle de argint.! 

Ca visul e cintarea ce-o 'ntoană Eol dulce, 
Cind silfele vin jalnic prin lilii să se culce, 
Să doarmă somn de îngeri pe sînul alb de flori, 
Sublim însă e cîntul cînd ţipă şi ia 'n goană 
“Talazurile negre ce turbă, se răstoarnă, 
Și spumegă ca furii şi urlă 'ngrozitor. 

Astfel îţi e cîntarea, bătrine Heliade, 
Cum curge profeția unei Ieremiade, 
Cum se răzbun'un vifor sburînd din nor n nor. 
Ruga-m'aș la Erato să cînt ca Tine barde, 
De nu în viaţa'mi toată, dar cîntecu-mi de 

| moarte, 
Să fie ca,,Blestemu“-Ţi... să-l cînt,apoi să mor. 

  

_ VISURI TRECUTE. 
. A 

Visuri trecute, uscate flori 
Ce-aţi fost viaţa vieţii mele, - 
Cînd vă urmam căzînde stele, 

Cum ochiul urmă un meteor; 

V'aţi dus cu 'anii-mi, ducă-vă dorul, . 
Precum cu toamna frunzele trec; 
Buza mi-i rece, sufletu-mi sec, , 

Viaţa mea curge uitind isvorul. 

- Candel'a ştersei de-argint icoane 
A lui Apolon, crezului meu, 
Mă topesc tainic, însă mereu 

De ale patimilor orcane. 

Sau ca un nour gonit de vint 
Alerg pe calea vieţii mele: 
O buhi care, ţipînd a jele, 

Bîntue urma unui mormâînt.



Viaţaani | se scurge ca şi murmura, 
Ce-o sufl'un crivăţ printre pustii, 
Mă usc ca crucea pusă n cîmpii 

Și de blesteme mi-i neagră gura. 

N N 

Imi tîrăsc soarta ca un vultur! 
Ce îşi tirăşte aripa frintă; 
Viscolul iernii foame îmi cîntă, 

Moarte îmi ride tot dimprejur. 

Am uitat mamă, am: uitat tată, 
Am uitat lege, am uitat tot; . 
Mintea mi-i seacă, gindul netot, 

Pustiul arde 'm inima-mi beată; - 

Numai prin chaos.tu îmi apari, 
Cum, printre valuri a-navei velă, 
Cum printre nouri galbena stelă, 

Prin neagra noapte cum un fanar. = 

Te văd adesea frunte senină 
Ca şi gindirea lui Dumnezeu, 
Sufletu-ţi arde 'n sufletul meu 

C'o flamă dulce, tainică, lină.. 

Gîndind la tine nu voi să mor, | Ă 
Imi blestem. însuși eu. mintuirea, 
„Orb, nebun, care blastămă firca, 

Ce-ar vrea din frunte-i să sting” un nor. 

Ternava prinsăm galbene maluri 
Şoptia prin unde gîndirea sa 
Pe cînd -primblarea ni rătăcia 

"Visări, speranţe pe frunți de valuri. 

ii minte oare cînd te 'ntrebai 
Ce este omul? Ce-i omenirea? .. 
Ce-i adevărul? Dumnezeirea? *. .: 

Și tu la nouri îmi arătai. i 
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credeam ambii în adevăr 
Sorbiam din acr ca din dreptate 
Priviam în soare cam libertate 

Dar ” 

A fi credeam că-i un drept de fier. 

Un an de lacrimi... şi tot s'a stins 
Nu trec la oameni astfel de glume 
Visuri sînt visuri, lumea e lume . 

Și cu ea cată să te deprinzi. 

tot amice nu voi uita 
Acele doruri .tainice, . sfinte... 
Farmecul vieţii îl ţii tu minte? 

Cum șoptia dulce, de şi minţia 

Dar 

e. . e. . . . . . 

Dar dacă gindul zilelor mele 
Se stinse'n minteatlui Dumnezeu, 
Și dacă pentru sufletul meu 

Nu-i loc aicea, ci numa'n stele: 

Voi, cind mi-or duce îngerii săi 
Palida-mi umbră în albul munte, 
Să-mi pui cununa pe moarta-mi frunte, 

Și să-mi pui 'lira la căpătii | 

LA MOARTEA PRINCIPELUI ȘTIRBEI 

“Turnurile mişcă "m doliu a lor inimi de aramă 
Și un înger cu-aripi negre, cu diademă de spini, 
Cu cintarea plingătoare, lumea mişcă, lumea chiamă, 
Precum mișcă vîntu 'n cîntec faţa mării de senin. 

“Și cu ochiul plin de lacrămi națiunea cea romină, 
Care arc 'n mii de inimi sutletul ei tremurind, 
Vede cum prin nori se stinge stea cu flacără divină 
Și -aude-n ceruri .tunet şi un gemăt pe pămiînl... 

Amtristării neagr'aripă peste lume se întinde, 
“Totul tace, căci durerea este mută ca un gînd, | 
lumea, azi nimic nu vede, -ochiul nimic nu cuvrinide, 

" Decit cursu-acelui astru ce se sparge pe-un mormînt. 

Cine-i acvila ce cade? Cine-i stînca ce se sfarmi? 
Cine-i leul ce închide cu durere ochii săi? 
Cine-i lunelul ce moare umplind lumea de alarmi?,.. 
— Este Domnul Romîniei: Barbu Dimitre Știrbei! 

  

«
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„ CÎNTĂRI PATRIOTICE 

DIN STRĂINĂTATE. 

Cînd tot se'nveseleşte, cînd toțiaci se'mcîntă, 
Cînd toţi își au plăcerea și zile fără nori, 
Un suflet numai plinge, în doru-i se avintă 
L'a patriei dulci plaiuri, la cîmpii-i rizători. 
, , , , « Ei ENDL Se Pta 

00 i 

Şi inima aceea, ce geme de durere, 
Şi sufletul acela ce cîntă amorțit, . 
E inima mea tristă ce n'are-mîngiiere, 
E sufletu-mi ce. arde de dor nemărginit. 

Aș vrea să văd acumă natala mea vălcioară; 
Scăldată în cristalul pirăului de-argint, 
Să văd ce eu atita iubeam odinioară, 
A codrului tenebră, poetic labirint; 

Să mai salut odată colibele din vale, 
Dorminde cu un aer de pace, liniştiri, 
Ce respirau în taină plăceri mai naturale, 
Visări misterioase, poetice şoptiri. — 

Aş vrea să am o casă, tăcută, mititică 
In valea mea natală ce undula în flori, 

"Să tot privesc la munte, în sus cum seridică, 
Pierzîndu-și a sa frunte în negură şi nori. 

Să mai privesc odată cimpia 'nfloritoare, 
Ce zilele-mi copile și albe le-a ţesut, 
Ce auzi odată copila-mi murmurare, 
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut. 

Melodica şoptire a riului ce geme, 
“Concertul. ce-l întoană al paserilor cor, 
Cintarea în cadență a frunzelor ce .freme, 
Născur'acolo'n mine șoptiri d'un gingaș dor. 

Da! dal aş fi ferice, de-aş fi incă odată 
In patria-mi iubită, în locul meu natal; 
Să pot a bine-zice cu mintea'nflăcărată 

- Visările juniei, visări de-un ideal. 

Chiar moartea ce răspinde teroare'n omenire, 
“Prin vinele vibrinde gheţoasele-i fiori, — 
Acolo m'ar adoarme în dulce liniştire, 
In visuri fericite m'ar duce către nori... _ 

  

. Cînt' a nopţii dulce, mistică cîntare, 

. 

LA BUCOVINA. 

N'oi mita vr'odată, dulce Bucovină, 
Geniu-ţi romantic, munții în lumină, 

, Văile în flori, 
Riuri” resăltînde printre stînce nante, 
Apele lucinde'mn dalbe diamante 

Peste cîmpii 'n zori. 

Ale sorții mele plingeri și surise, 
Ingînate 'n cînturi, îngînate 'n vise 

| _ Tainic şi ușor, 
Toate-mi trec prin gîndu-mi, trec pe dinainte, 
Inima mi-o fură şi cu dulci cuvinte 

Imi şoptesc de dor. 

Numai lîngă sinu-ți geniile rele, 
Care îmi descîntă firul vieţei mele, 

Parcă dormita: 
Mă lăsară 'n pace, ca să cînt în lume, 
Să-mi visez o soartă mindră de-al meu nume 

Și de steaua mea. 
4 

Cind pe bolta 'brună tremură Selene, 
Cu un pas melodic, cu un pas a lene, 

Lin în calea sa; 
Eol pe-a sa arpă blind răsunătoare 

Cînt din Valhala. 

Atunci ca și silful ce n'adoarme'n pace, : 
Inima îmi bate,.bate şi nu tace, 

Si , Tremură uşor, 
In fantăsii mindre ea îşi face cale, 
Peste munţi cu codrii, peste deal și vale 

o Miînă al ei dor. 

Miînă doru-i tainic colo în spre tine, 
Ochiul îmi sclipește, genele-mi sunt pline, 

Inima mi-e grea; 
Astfel totdeauna, cînd gindesc la tine,. 

“Sufletul mi-apasă nouri de suspine, 
Bucovina mea! 
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CÎNTĂRI PATRIOTICE - N 63 

CE-ȚI DORESC EU ŢIE, . 
Di "DULCE ROMINIE. 

Ce-ţi doresc eu ție, dulce Romînie, 
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 
Braţele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ţi mare, .mare viitor! 
Fiarbă vinun cupe, spumege pocalul,. 
“Dacă fii-ţi mindri aste le nutresc;, 
Căci rămîne stînca, deși moare valul, 
Dulce Romînie, asta ţi-o doresc. 

Vis de răzbunare negru ca mormîntul, 
Spada ta de sînge duşman fumegind, 
Șt de-asupra idrei fluture cu vintul 
Visul tău de glorii falnic triumfînd, 
Spună lumei large steaguri tricoloare 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 

- Cînd s'aprinde sacru candida-i vilvoare, 
Dulce Rominie, asta ţi-o” doresc. 

+ 
. 

Ingerul iubirei, îngerul de pace, 
Pe altarul Vestei tainic surizînd, . 
Ce pe Martemn glorii să orbească-l face, 

: Cînd: cu lampa-i zboară lumea luminind, 
El pe sinu-ţi virgin încă să coboare, - 3 
Guste fericirea raiului ceresc, 

„Tu îl stringe'n braţe, tu îi fă altare, 
Dulce Rominie, asta ţi-o doresc. 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Rominie, 
Tinără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăţie 
Ca a nopţii stele, ca; a zilei zori, 
Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 
Arme de tărie, suflet rominesc, 
Vis de vitejie, fală. şi mîndrie, 
Dulce Rominie, asta ţi-o doresc. 

  

ne
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POEZII SOCIALE ȘI FILOZOFICE 

JUNII CORUPȚI. 

La voi cobor acuma, voi suflete-amăgite, 
Şi ca să vă ard fierea, o spirite-amcțite, 

_ Blestemul îl invoc; 
Blestemul mizantropic cu vinăta lui gheară, 
Ca să vă scriu pe frunte, ca vita ce se 'nfiară 

“Cu fierul ars în foc. 

Deşi ştiu c'a mea liră de-a surda o să bată 
In preajma minţii-voastre de patimi îmbătată, 

De-al patimilor dor; 
In preajma minţii voastre ucisă de orgie 
Și putredă de spașmuri şi arsă de beţie, 

Și sacă de amor. 

O, fiarbă-vă miînia în vinele stocite, 
In ochii stinși de moarte, pe frunţi învineţite 

| De singe putrezit; | 
Că'n veci nu se va teme Profetul vreodată 
De brăţele slăbite, puterea leşinată | 

SE A junelui cănit. 

am de-alege oare în seaca-vă ființă? 
foc făr' a stinge, ce drept fără să-mi 

i „o minţă 
i O, oameni morţi de vii! 

vă admir curajul în vinure vărsate 
sticle sfărîmate,, hurii nerușinate ” 

„Ce chiue'n orgii?... 

Ce 
Ce 

Să 
In 

Vă văd lungiţi pe patul juneţii ce-aţi spurcat-o, 
Suflind din gură boala vieţii ce-aţi urmat-o, 

Și arşi pînă'n rărunchi; 
Sau bestiilor care pe azi îl ţin în fiară, 
Cum lingușiţi privirea cea stearpă și amară, 

Cum cădeţi în genunchil.... 

Sculaţi-vă!... căci anii trecutului se'nşiră, 
In şiruri triumfale stindardul îl resfiră, - 

. Căci Roma a 'nviat; 
Din nou prin glorii calcă cu faţa-i înzeită, 
Cu faclele-i nestinse, puterea-i împetrită, 

Poporul împărat. 

Sculați-vă!... Arama. de moarte purtătoare 
Cu glasul ci lugubru răcneşte la popoare, 

Ca zimbrul speriat: 
Tot ce respiră-i liber, a tuturor e lumea, | 
Dreptatea, libertatea nu sunt numai un nume 
E Ci-aievea s'au serbat. 

Incingeţi-vă spada la danţul cel de moarte 
Aci vă poarte vintul, cum știe să vă poarte 

A ţopăi în jocl 
Aci curgeţi în valuri de mii batalioane, 
Cum în păduri aprinse, mînat în uragane, 

4 - Diluviul de foc. 

Vedeţi cum urna crapă, cenuşa reînvie, 
Cum murmură trecutul cu glas de bătălie . 

| Poporului roman; 
Cum urmele se 'mbracă în zale ferecate, 

„Și frunţile cărunte le 'nalță de departe 
Un Cezar, un Traian. 

Cad putredele tronuri în marea de urgic, 
Se sfarmă de odată cu lanţul de sclavie 

„_. Şi sceptrele de fier; 
In două părți infernul portalele-şi deschide, 
Spre-a încăpea cu mia răsufletele hide 

, Tiranilor ce pier! 

In darn răsună vocea-mi de. eco iepeţită, 
Vă zgudue arama urechea amorțită 

, Și simțul leșinat; 
Virtutea despletită și Patria-ne zeie 
Nu pot ca să aprinză o singură scînteie, 

In sufletu 'ngheţat. 

“Şi singur .stau și caut ca uliul care cată 
In inima junimei de viața-i desbrăcată, 

2 Un stirv spre a-l sfișia;! 
Ca pasărea de sboru-i din ceruri desmețită, 
Ca muntele ce'n fruntea-i de nouri încreţită 

Un trăznet ar purta. 

Dar cel puţin nu spuneţi că aveţi simţiminte, 
Că 'n veci nu se îmbracă în veştede vestminte 

Misteriul cel sfint; 
Căci vorba voastră sună ca plins la cununie, 
Ca cobea ce îngină un 'cînt de veselie, 

Ca riîsul la mormînt. 

 



POEZII SOCIALE ȘI FILOZOFICE 

SPERANȚA. MISTERELE NOPŢII. 

Cum mîngiie dulce, alină uşor 
“Speranţa pe toţi muritorii 
Tristeţea, durere şi lacrimi, amor, 
Azilul își află în sînu-i de dor 
Și pier, cum de boare pier norii. 

Cînd din stele auroase 
Noaptea vine 'ncetișor 

- Cu-a ei umbre suspinînde, 
Z Cu-a ei silfe șopotinde, 

Cu-a ei vise de amor, 

Precum călătorul, prin munţi rătăcind, 
„Prin umbra pădurei cei dese, Cite! inimi în plăcere 
“La slaba lumină ce-o vede lucind ” Ii resaltă uşurell 

Aleargă purtat ca de vint Dar pe cîte dureroase, 
Din noaptea pădurei de iege: "Cintu-i mistic le apasă, 
Aa , , Cîntu-i blind, încetinel. 
Așa şi' speranța —c'un licur uşor, | 
Cu slaba-i lumină pălindă, . 
Anină 'nc'odată tremîndul picior, Două umbre albicioase 

De uită de sarcini, de uită de nor, " Ca şi fulgii de ninsori, 

Și unde o vede s'avintă. _ E Razele din alba lună 
SN Mi le torc, mi le 'mpreună 

La cel ce în carcere plinge amar, Pentru 'ntregul viitor; 
"Şi blestemă cerul şi soartea, 
La neagra-i durere îi pune hotar, 
Făcînd să-i apară în negru talar” 
A lumei paranimfă — moartea, 

Iar doi îngeri cîntă'n plingeri 
Pling în noapte dureros, 

, Și se sting ca două stele, 
Și maicei ce strînge pruncuţul la sin, . . . Cari'n nuntă, ușurele 
Privirea de lacrime plină, ! Se cunun căzinde jos. 
Văzînd cum geniile morţii se'nclin 
Pe fruntea-i copilă cu spasmuri și chin, , E 
Speranţa durerea-i alină. Intr un cuib, de turturele 

__*Ca şi fluturi de uşor, 
Căci vede surisu-i de graţie plin - , Saltă Eros nebuneşte, 

. Și uită pericolul mare, LL , Il desmeardă, ” încălzeşte 

S'apleacă mai dulce la sînu-i de crin, Cu un vis de tainic dor; * 
Și faţa-i umbreşte cu păr ebenin, - | a 
La pieptu-i îl strînge mai tare. 

picp ge n Iar norul de parfume 
Două suflete de flori 
Le desparte-al nopţii -mire 
Cu. fantastica-i. şoptire, - 
Le resfiră, pînă mor. 

Așa marinarii pe mare umblind, 
„ Izbiţi de talazuri, furtune, 

Izbiţi de orcanul gheţos şi urlind, 
Speranţa îi face de uită de vînt, 
Și speră la timpuri mai bune. 

Așa virtuoşii murind nu deşper, 
Speranța'a lor frunte 'nsenină, | 
Speranța cea dulce de plată în cer, 
[i face de uită de-a morţii dureri, . 
„Pleoapele'n pace li'nchină. 

“Cind pe stele aurie 
Noaptea doarme uşurel, 
Cite inime rizînde,. 
Dar pe cîte suspinînde 
Le delasă 'ncetinel! 

Cum mingiie dulce, alină ușor , Dar aşa -ne e destinul. 
Speranţa pe toţi muritorii! „__ Vitreg prea adese ori, 
Tristeţea, durerea şi lacrămi, -amor, Unui lumea-i acordează, 
Azilul şi-l află în sînu-i de dor lar pe altul îl botează 
Şi pier, cum de boare pier norii. , Cu-a lui rouă de plinsori. 

mea 

65 

ce



SCHIȚE ŞI FRAGMENTE | 

—POEZII-—



CÎNTECE ȘI ROMANŢE. 

DOI ASTRI In mii de lumine ferestrele-i -1 ard, 
. —— | Prin care se văd trecătoare 

Am văzut doi astri Prin tactul cîntărei pierdute de brad 
Strălucind albaştri Cum danţă la umbre ușoare, - 
La un înger pal, . | „Cum danţă uşor ; 
Ma mnecat seninul .. . Dulci vise de-amor, 
S'am privit .divinul . > Palatul plutea în magie 
Lumei ideal. | Aurie, 

Și mi-am zis în mine: „Ca cerbul ce saltă în creştet de stînci, 
Inger cu lumine, „Urmat de săgeat'arzătoare, ” 3 
Ochi cu-adinci noroc; . E » Din căi năruite, din girle adinci. 
Din a vieţii tale - Fugarul în tropot răsare. 

; Inflorită cale | | Cu nara arzind ! 

Cum nu stai în loc? Cu coama pe vînt, 

” îi ai Odat'incă pintenu "mpunge: 
a Ş-ajunge, 

ONDINA ! 

Şi s'umflă mar tare și îinblă mai greu 
Și piepţul se umflă 'mai tare, 
La imima-aleargă tot sîngele :seu 
Și ochii-i se sting de 'nfocare. . 

Sus lingă palat . 
Vezi calul spumat, 

EI cade, 'ngenunche pe-o brâncă, 

L'al orelor zile şirag riîzător 
Se 'nşir cele negre şi mute 
Ce poartă “în suflet mistere de-amor + 
“Pălite, sublime, tăcute. 

Şi noaptea din nori 
Pe-aripi de fiori 

Atinge ușor cu gindul 
Pămintul, Pe stincă. o 

Pe-un cal care soarbe prin nările-i toc lar junele. sare uşor de pe el 
Din ceața pustie. şi rece .  : Sub mantă-i purtind mandolină, 
Un june pe vinturi, cu capul în joc, Frumos ca. din basme şi tras prin inel 
„Cu clipa gîndirei se 'ntrece | „Și nalt ca un brad pe-o “ruină. 

Şi calu-i turbat De grile de fier 
. Sbura necurmat, , . i Al Meu cavaler 

Mînat ca de-a spaimelor zînă S'acaţă  'ntr'un arc pe fereastră 
Bătrînă. | | | Ș adastă: 

Pe aripi de munte din stînci de asfalt Ca ginduri valide din ore dalbe 
Castelul semnalţă, se "ncruntă . Shoară danţindele fiinţe albe, 
Și creștitu-i negru şi creştitu-i nalt Par aromatele suflete line, 
De nouri şi ani se "'ncăruntă, „_Duse de zefirii de prin grădine,: 

Dar astă-zi e viu : | | în coruri nimfele cîntă la hore 
Și 'n ton auriu „Şi gem în lirele blînde, sonore, 

Răsună din umbra cea mare .- | „» Ascunse gîndure de dor de ducă 
Cîntare. > Triste şi palide ca o nălucă



10. MIHAIL EMINESCU 

Apoi în citere ele 'ncordară 
ȘI plin şi limpede încet cîntară 
Glas al isvorului ce însenină 
Mintea cea turbure de gînduri plină 

: i 4 

Pe riul dorului, minat de vînture 
Veni odat' - , 

Pe-un vas cu vislele, mînatem cînture 
Linu-"'mpărat. 

Venit-a regele să calce văile 
Cătind o sor 

Eroi se 'ninimă și pling femeile 
De-a lui amor. : E 

(EL fură minţilor ecouri tinere 
Cintul la dor, 

Răpeşte buzele naivei Vinere 
Vorba d'amor). 

Pe codrii miinţilor 'potici de cremene 
Ela căta 

O dulce pasăre la glas si-i semene 
Șinaaflat, 

Tu eşti simţirilor suroră gemene, 
Sufletul lor. ” Da 

Regele citerei trebue să-ţi semene 
Ca vis cu dor. | . 

In tine vede-se că € în cerure 
Un Dunmezeu,': - 

Purtind simetria ș'a ei misterure 
În gîndul seu. 

Coardele citerei unele 'ntraltele 
Mîne-le lin. ” 

C'a tale cîntece n'auz - iahele 
Regele'Lin. a. 

Cintă cu doliul .ce-l varsă “belele 
Cînd pling de-amor, | 

Să crează lunile, să creazii stelele 
Că-i tactul lor. | a 

Cum din cer “îngerii privesc la stele 
Brazii cu dragoste se uit” la ele 
Dim lungul horelor amestecate 
Barzii ridic a lor glasuri bărbate.. 
Arpele 'n cîntece parcă se sfarmă | 
Cînd gem ca fluviul, cînd zic alarmă. 
Muzica. sferelor serafi adoară - 
Soarele lumilor ce-l 'meonjoară |. 
Dictînd în cîntece de fercire 
Stelelor tactul să le inspire. 
Cum în culorile ce se imbină. 
Naște a soarelui albă lumină, 
Astfel prin vocile răsunătoare | | 
Curge-astă mistică, dulce cîntare: 

Ondină: 
Gu ochi de dulce lumină, . 
Cu bucle ce'nvălue maur 

Tesaur : 

. 

Idee, 
Pierdută 'ntr'o palidă feel! 
Din planul genezei ce-aleargă 

Ne'ntreagă | 

Să'nvii viii 
Și stîncă de care-și rid timpii 
ȘI tot ce mai e 'n nesimţire  - 

In fire. 

Vin” dară , 
Căci ochiu-ţi e viaţă și pară 
Și sufletu-ţi blindă magie 

- “Ce ?nvie. 

Să cînte 
Ce secoli tăcu înainte ' 
Ș-a munţilor creștete 'alte 

Să salte. RI 

Și din amestecul de 'vise dalbe 
Dintre dănţindele fiinţe: albe 
Ese cum cîntecul dintre 'suspine 
Regma, albelor nopţii regine. | 
Păru-i ca aurul fața : ncadrează 
Cunună 'n undele-i: se furișeză - 
Pe-o liră gingașă şi argintie 
Mînuţa coardele: le - 'ncurcă vie 
Şi cum din zilele poetici, june, 
A idealului ese minune, 
Astfel prin notele-i dulce 'de'amor 
Glasul ei tremură dulce ușor. 

Liră spartă n stînce: lume,  , 
Strigăt în pustiu, de dor, 
Plins amar luat de glumă 
Huiduitul vrăjitor. 

E fiinţa-mi tremurîndă, 
Care trece: 'n înfinit, 
Ca un fulger fără ţintă, - 
Ca un cap fără zenit. 

Dintre chinuri ce mă 'nneacă 
Eu sorbeam mirul curat 
Cum o lebedă se pleacă, 
Bind din lacul îngheţat. 

Dar cu moartea cea: adîncă 
Am schimbat al vieţii gind, 
Am fost vultur pe o stîncă 
Sunt o cruce pe mormânt. 

Care-i scopul vieţii mele? 
(Intreb sufletu '"'npetrit. . 
Ochiu-i stins, buzele mele 
De durere-au 'nvineţit). 

Crucea'mi, pară &înditoare, ' * 
„Parcă arde-a vieți-mi tort, - 
Căci prin neguri mormîntare 
Privesc fața mea de mort.
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Dar atunci cînd albe zine : „*  De-acolo cu ochiul uimit S'or privi 2n sufletul meu, ! * Eu caut colom răsărit A! gindiţi, gîndiţi la mine, . 7 Și caut cu sufletul dus Că am lost în lume cu. a „* La cerul perdut în apus. 
o -Cobor apoi stînca în jos, | Un murmur feeric desmiardă duios Mă culc între flori cu : miros, A salei tăcere senină i Ascult la a valului cînt Din bolta ferestrei, arcată pompos, + La gemătul dulce de vint. Un eco vibrînd mandolină, a. o Natura de jur împrejur. Un eco uşor, . i o Pe sus e o boltă de-azur, . | N Setos de amor, e Pe jos ce un. verde covor. Semcurcă “ntr'a mandolei strune „.“Ţesut cu mii tinere flori „Nebume. | Aa „Văd apa ce tremură lin “ a Cum vintul o "ncruntă n suspin, “" Şi toată viaţa lui, tot ce-a cules - Simt zefiri :cu aripi de, fiori . Din unde, din munte, din vale, - Muiate în miros! de flori... Tot sufletu-i june, tot -Scunapu-i eres „Văd lebăda, barcă de vînt,.-- .. II perde în coardele sale. „ Prin unde din ăripe dînd,: : Vărsind cu dor, | Văd fluturi albaștri uşori Plingind rizător | II Roind și bînd miere din flori... "EI cîntă cu buze de miere A „.„ De ce nu am ăripi în zbor Durere; a - M'aș face un flutur uşor, 

” Un flutur uşor şi gentil. De ce nu-s o floare uscată de vint Cu suflet voios de copil. Și pală ca fruntea pe moarte, . M'aș pune pe-o floare de crin'- Ce mila o prinde .prin cruci de mormint „Să-i, beau suflețelul din sîn, Cu miros strivit, fără -soarte „Căci am eu pe-o floare necaz, C'atunci m'ai lua E „ Frumoasă-i ca ziua de azi. La mine-ai căta - ! Gîndind cum e trecătoare a _ ” O floare. E i REPLICI 

Dar cu nu-s, copilă, decit un amor - | Poetul : Ce arde 'n o inimă jună, E E — Tu ești o.undă, eu sînt o zare. Un glas de pe-buze aprinse de dor - „Eu sînt un flutur, tu ești o floare, O minte pustie nebună | „Tu eşti o noapte, eu sînt op stea, Şi dulce descînt „Iubita mea. . „i Pe coarde d'argint, | - Iubita 
Cind palida mea nebunie —. Tu eşti. o ziuă, cu sînt: un soare, ' nvie. Sa 

Eu sînt un ostrov, tu eşti o'maăre, | , | „Eu sînt un templu, tu eşti 'un zeu Dar am o cîmpie. ce undoe n flori: Iubitul meu. ă Cîmpia speranţelor mele, . iii Acolo te-aşteaptă rîzîndele. zori 
Pletindu-ţi coroana de : stele, 

S'aduci prin amor 
- De viaţă fior, 

. MI 

— Tu eşti un rege, cu siut. regină 
Eu sîrit un chaos, tu o lumină, 
"Eu sînt o harfă muiătă 'n vînt, 

“Tu eşti un cît." 

  

Pe-a cieții „pustiuri îmi vină, 7 i | Poetul | E 
A Tu -eşti o frunte, cu sînt o stemă, 

— i Eu sînt un geniu, tu.o problemă: 
i LL Privesc în ochi-ţi să te ghicesc FRUMOASA-I Și te iubesc, e 

“Iubita... : : i 
— Îţi par o noapte, îţi par o taină, 
Muiată'n pala. a. umbrei: haină, : 
Îţi par un cîntec, sublim, încet. - 

Iubit poet? - 

In lacui. cel verde şi lin 
Resfrînge-se cerul senin - 
Cu norii cei'albi de argint, 
Cu soarele nori sfăşiind. | 
Dumbrava cea verde pe mal 
S'oglindă în umedul .val, 
O stincă stirpită de ger 
Innalţ-a ei frunte spre cer. 
Pe stinca sfărmată mă sui,. 
Gindirilor aripi le pui . 

O, tot ce-i. mistie, sublim şi mare 
- "In acest suflet ce lin tresare, .... 

Fluture, rază,- regele meu: .. 
E tot al tău. 
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Credeam cri că steaua-ţi c-un suflet de înger 
Ce tremură'm ceruri, un cuget de aur 
Ce-arunc'a lui razen o luncă de laur 

Cu-al cintului dar. 

lar tu iuterprelă-a cereștilor plinger 
Credeam că eşti 'chipul ce palida stel: 
Aruncă pe-u frunte de undă rebele 

Pe valul amar. » 

Dar astăzi poetul “cu ;inimam ceruri 
Răpit d'a la voce în rai de misterur» 
S-aduce aminte cămn cerul deschis 
Văzut-a un geniu cintind reveria! 
Ș-o arpă de aur c-un: Ave-Mariu . - 
Șin tine revede sublimul său vis. 

IM 
. Ea - : ” .. 

Cum lebiida vieaţa ci toată viseazii un "cîntec divin 
Nu  cîntecul undei murinde pe luciul miărei senin 
Cum galbena luncă visează o iarnă întreagă de-un cint 
Nu cîntecul iernci cel aspru, nu arpa lui Eol în vint, 
Ci Vebăda cintecul morţii, al morţii cu chipul ei drag 
lar lunca visează de doina voinicului “celui pribeag 
Astfel Romiînia uitată m Carpatul cel ars şi bătrîn 
"Vinat-a «le glasul tău dulce, de cîntu-ţi de dorure plin 
Cum lebăda ştie; că slasul ce. iesă din luciul adinc 

„Sînt înimi de lcbesle stinse cem valuri eterne se pliug 
Asifei Tomiînia ea ştie că glasul tău dulce divin 
Italia, sora ci numai: pulut-a să-l, aibă în sin 
Ea dară acum te salută, cam visul ci te-a presupus 
Tu vii ca uu cîntec de soră, la sora cc'n lume s'a dus. 

LEBADA 

Cine printre valuri ce SaeA 
Pe. baltă ... 

În ritmu ușor . 
„Lebăda albă cu cînturi 

„În vinturi 
_Se leagănă 'n dor,. 
Aripe albe în apa cea caldă 

Le scaldă, 
Din ele bătind, 

Ş'apoi pe luciu, pe unde d'oglinde 
Se 'mtinde: | 

Q barcă de vint. 

STEAUA MĂRII 

Norul ţipă, marea latră | 
Plioscăind de stinci în veci 
Si scheletele de piatră, 
In “natura cea! maratră | 
Stau 'bătrîne; slabe, seci 

„ In castelul trist şi mare 
Ce se nalţă rece, sur 
Cu fantasticul lui mur 
Printre stânci. cu poala *n: mare 
Și cu fruntea n cer ' de-azur. 

EMINESCU _ 

In castel cu fruntea m nouri 
Stă "m fereastră ca un arc 
Intr'a mării lungi ecouri 
Faţa m văl de gînd şi nouri 
AL seraphilor monarc. 

Un monarc cu faţa pală 
Şi cu păr de-un aur blind 
lar în ochiu-i rătăcind 
Vezi lumina matinală, 
Stele-albastre strălucind. 

Cine-i ingerul pe maluri 
Ce visează în castel 
Cind al mării vis rebel 
Sfarmă lumile-i. de valuri 
De pămîntul eternel. 

Cire-i palida minune 
Ce priveşte parcă'n veci 
Printre stînci de piatră seci 
Cum se scutură de spume 
Ale mării unde reci? 

L IDA 

Marea-i tristă 'n m vintul serii 
Pe ruini ce se deșir 
Lida vede icoana mării 
Şi pe față-i pling gîndiri. 

Blonda Lid'amor gîndeşte 
Marea vede chipu-i pal 
Șin adîncu-i zugrăvește 

“- Prin ruine un ideal. 

Un pescar pe țărmuri trece 
Și din placa de argint 
Vede zina tristă, rece 
Prin risipe rătăcind. 

Un 'an trece, se strecoară 
Si pe valul vagabond : 
Cu pescarum luntre zboară 
Al ruinei geniu blond. 

CINTECUL LĂUTARULUI. 

Ca povestea cea sermană 
Care nimeni n-o-a 'nţe! es 
-Trec prin lumea, tristă, vană 
Cum prin secoli un eres. 

Sînt ca lira spartă 'n stincă 
Sint ca glasul din pustii! 
Sint ca marea cea adîncă 
Sint ca moartea între vii. 

Dintre chinuri ce:mă 'meacă 
Eu sorbiam mirul curat 
Cum o lebădă se pleacă 
Bind din lacul - îngheţat.



Dar cu moartea cea adincă 
Azi eu schimb al vicţi-mi gind 
Am fost vultur pe o stîncă: 
„Fire-aş cruce pe-un mormint. 

Care-i scopul vieţii melc 
De ce gîndu-mi e proroc 
De ce ştiu ce-i scris în stele 
Cînd în van lumea o'nvoc.. 

Crucea-mi pară ginditoare 
Parcă arza vieţi-mi tort 
Căci prin neguri mormintare : 
Voi să-mi văd faţa-mi de mort. 

Doar atuncia cînd din lume 
Moi sui la Dumnezeu 
Veţi gîndi şi voi la mine 
Cum am fost în lume eu. 

STEAUA VIEŢII 

Cînd nori palate: fantastice negre 
Cu geamuri prin cari se vede zaphir 
“Ascuit'ale mării lungi cîntece-alegre 

Cind stele se imir 

Atunci printr'o geană de nouri, deschisă 
-Din -ochiu-i albastru se vede o stea 
Ce-mi miue fruntea c-o rază de vise 

_C-o rază de nea. 

Bi 

O, steuă iubită ce- abiă stai prin stele, 
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LOCUL. ARIPELOR : 

Strecor degetele mele. printre bucleleți de aur 
Haze cari cad în valuri pe un sin ce m'am văzut 
Căci corselul ce li-ascunde ce o strajă la tesaur 
Iară ochi-ţi gardianii mă „opresc şi mă nemut. 

tăi, inșelătorii! A "ghici nu-i pot vr- -odată 
Căci cu "două înțelesuri mă atrag şi mă resping 
Mă atrag cînd stau ca ghiața cu privirea desperată, 

- Mă resping cînd plin de flacări cu de sînul tău m'ating. 

Un sfint ochiu de aur ce tremuri 'ntre nori, 
Ai milă, și stînge lungi zilele mele 

Cobori, o cobori! 

PRIN NOPȚI TĂCUTE 

Prin: nopți tăcute 
Prin lunce. mute 

,-- Prin vintul: iute 
Aud un glas 
Din nori ce trece 
Din luna rece 
Din visuri sece A 

- Mă scutur treaz, 

» Lumea senină 
Luna cea plină 

Și marea lină 
Icoană-i sînt - 
Ochiu-mi o cată 
In lumea lată 
Cu mintea beată 
Eu pling și cint, 

=, Pentru una ce-am iubit, 4 

O, aluuci mina la-i lare şi respinge « cu putere 
Mina mea care profană ar intra în. santuar 
Şi se-ascundă'n sini-ţi tineri, pe cînd eu plin de plăcere 
Să uil lumea'n sărutarea-ți și în ochii tăi de jar. 

Astăzi însă nu-s ca flama cea profauă şi avară . 
Inima mi-e sfintă astăzi, cald şi dulce-i pieptul mieu 
Azi sint cast ca rugăciunea şi limid ca primăvara 
Azi iubeșe a ta fiinţă cum iubesc pe Dumnezeu. 

Tu surizi cu nencrezare?... Cit 'de rea eşti tu copilă! 
Insă ca sub gazul rosa eu la sinu-ţi să pătrund, 
Să deschei corsetul ăsta... Inroşind să' rizi gcutilă 
Tu s-apăs fruntea-mi arzîndă intre. piepţii albi, rotunzi. 

Şi să strecor a inea mină după gilu-ţi de zăpadă! 
Tu roşeşti... tu nu vreai Marto?... O, de-ai şti ce caut eu. 
Ai suride și-al tău umăr ai lăsa ca să se vadă 
Să-ţi privesc în ochi cu capul rezemat pe pieptul tiu. 

Cungiurinul cun braţ molatee uîlul tău cel alb ca zarea 
Apăsînd faţa-ți roşită pe-al micu piept Dătind mereu 

Eu cu ceea-l'altă mină pe-ai tăi umeri de ninsoare : 
Locul aripelor albe le-aș călan delirul micu. 

Locul ciunt unde. aripa se'nalţa albă cargintu 
Cînd tu înger încăn ceruri plutiai dulce, fericit 
Locul de-unde apoi căzură cînd tu visitind pământul 
Te-ai uitat... şin lumea asta ca copilă te-ai trezit, 

CÎNTECE (FRAGMENTE). 
a. 

Căci un cintec cît'de mindru 
Ce cu glasul se'mpreună 
El din gură de femeie 
Inzecit de dulce sună. 

pa 

Cintec de zori . 
„Deşteptarea plăcerilor - 
Cintec de dor 
Amorţirea duretilor. 

% 

8 gi 

Risipească-se tot „trupul 
Să se facă pral și vînt 
'Aruncat în toată lumea 
In văzduh şi pre pămînt 

Iu şi-atunci în neființă 
Voi îi încă norocit a 
“Că le sufăr aste toate



Pilomela cîntă n dor. 

MINA. 

VISUL UNEI FLORI. 

Cind în lumea. 'ngălbenită 

Viorica  vestejită | | 
Doarme 'm valea fără flori. 

Și „visează vis de aur 
Văi de umbre și miros 
Unde'mn. luncile de aur 
Vîntul cîntă răcoros. 

SAM IN FEREASTRA... 

Stan în fereastra susă 
- ŞI isvorau în taină 
"Cu-a lor de aur haină 
A nopţii stele mari. 

Se umflă inainte-mi 
De vint deschisa. carte 
Şi literele:i mioarte 
In lună joacă clar. 

Un riu vezi mișcă unda-i' 
„Cea visător — bolnavă = | 
Un cîntec în dumbravă 
O floare văd pe lan. 

O stea în cer albastru 
Ce-arunc'a sa icoanii 
Pe-oglinda albă, plană 
A lacului Meran. 

Și sună'mn noaptea tristă 
Un cîntec de copilă 
ȘI vîntirntoarce-o filă 
Din cartea ce-am deschis 

De ce mi-a întors foaia 
Unde'mvățatul zice: | 
„Că 'n lume nu-i ferice * 
„Că viata este vis? 

p- 

  

AH, NOROC, NOROACL. 

Ah, noroc, noroace 
Lasă-mă în pace, 
Nu mai pot trăi Pa 
A ta” răutate i 
Sufletul nu pvate 

A mai suferi: 

Căci cu pentru tin 
Sufăr în suspine. 
Cite le. priveşti. 

"Ah cu ce cuvinte. 
Te-am rugat fierbinuu 
Să mi-o dăruieşti 

Să văd, ah ;noroace. 
Pe cea care-mi place 

EMINESCa: 

« 

Care m'au pătruns. 
Să-i arăt durerea . : 
Să-și vază puterea 
Să-mi deie răspuns. 

Ah, noroc noroace 
Nu mai am ce-ţi face 
Să, te imblinzesc. 
Rogu-mă deci. foarte 
Trimete-mi o moarte 
Să mă săvirșesc. 
Căci mort se numeşte 
Ori-cine trăeşte . 

„„-Cu nădejdea 'n vint, 
De cit-pe vecie 
Supus la urgie 
Mai bine mormint. 

FRAGMENTE. 

limi spunea. gura iubirii 
Cu un glas mîngiietor: 
„Nu temcrede fericirii 
„Că c vis miîngiietor“, 

Vis îmi pare fericirea 
Cea trecută, cînd gindesc 
Că o clipă a fost ceasul 
Pentru care pătimesc. 

“te Ei 

Mă lepăd de.toată lumea 
Mă cernesc, mă'mstrăinez 
Mă cufund în întuneric 
Lumină să nu mai văz, 

- Ochii -facă-se-.isvoară 
Şi curgă necontenit 
Despică-se inimioara 
In bucăţi ca de cuţit. 

Ea 

ge 
Un. luceafăr, 'un luceafăr înzestrat cu mii de raze In -viața-mi de'ntuneric a făcut ca să se vază Eu privind acea lumină ca din visuri mă deştept 
Și cu brațele “amindouă, călră diînsa mă îndrept Ca o zină din poveste ea e naltă şi uşoară - E subțire și gingaşă şi din ochi revarsă pară 
lar la faţă ce bălaie, părul galben cade'n creț 
Trandafiri are pe faţă și cn zîmbetul: isteţ. 

  

DORMI. 

De ce te temi? Au nu eşti tu cu mine? 
Las' ploaia doar” să bată în fereşti, 
Las” vîntul trist prin arbori să suspine — 
Fii liniştită tu! Cu mine ești, 

Ce te-ai sculat și cauţi în podele? 
Uimită pari și pari. a aștepta. 
Nu poți vedea cu ochii printre ele, 
Vrei să-ți aduci aminte de ceva? 

] IN 1 ” i ' i i - 

Lasă-te n perini — cu îţi voi da pace, 
Dormi tu —și lasă să rămîn deștept.



CiNTECE ȘI ROMANȚE 

Pe cind citesc, la tine-atunci îmi place 
„Din cînd în cînd privirea să-mi îndrept, 

Să văd cum dormi, să te-admir cu drag, 
Cu gura'abia deschisă cum: respiri, 
Eu de pe carte mîna mi-o retrag, 
Pătrunde pacea, tristele-mi gândiri. 

Odorul meu... 0, prea frumoasă fată, 
Ca marmura de albă-i a ta aţă, * 
Imi vine să alerg la tine 'ndată 
Ş'ast-iel cum: dormi să te cuprind în braţă. 

„Dar ţe-ai trezit! Păcat! Și nu mii'ndur — 
Dormi liniştit cun braţ pe după cap. 
Din cînd în cînd cu ochiul eu te fur 
Din cind în cînd din mînă cartea scap. 

Și-s iericit... Pulsează-a nopţii vreme 
In orologiu cu' paşii uniformi. ” 
De ce te temi?. Cu mine nu te teme! 
De nu te culci, te culc cu sila... Dormi! 

  

DE CITE ORI, IUBITO... | 
De cite ori iubito, mă uit în ochii tăi 
Mi-aduc aminte ceasul, cînd te-am văzut întîi. Sa 
Ca marmora de albă, cu mîni subţiri şi reci 
Strîngeai o mantă neagră pe sinul tău... In veci 
Nu. voi uita, cum tîmpla c'o mină netezind 
Și laţa ta spre umăr în laturi întorcînd 
Știind că nimeni nu e- în lume să te vadă 
Ai fost lăsat în valuri frumosul păr să cadă 
In orbitele-adînce frumoşii ochi ce'ncîntă 
Picrduţi în visuri miîndre, priveau fără de ţintă 
Și tm zîmbeai c'un* zîmbet, cum, e numai al tău, 
Nu te-a mai văzut nimeni, cum te văzusem eu. 
Și plini îți erau ochii de lacrimi şi de foc. 
De-al genei tale tremur purtînd atit noroc. 
De ce zimbeai tu oare? Vr'un cîntec blînd de jale 
Au deşteptat în taină glasul siudirei tale... | 
Pluteai cai o uşoară crăiasă din “poveşti 
„Dintr'o zîmbire 'n treacăt simțiam ce dulce eşti... 
Și fața visătoare spre umăr întorcînd 
Iu ochii fericirii-mi eu mă uitam plingind 
„O nu fusi, răpită“ — strigam cu doru-mi tot-—  ,» 
Din valurile vremii mă lasă să te scot! 
Şacum cînd eşti de faţă, eu nu şliu ce să crez, 
fe ţin aeveam braţe, sau poate că visez — 
Să crod că-i putință aşa minuni să stee? 
Dar tu eşti prea mult înger şi prea puţin femee.. 
Dacâ visez, tendură, rămii ast-fel pe piept. 
Şi fa ca 'pe vecie să nu mă mai deştept. 

  

——.... 

O! VIN PE MARE.. 

-O vin pe marea 'ce-o cuprinde 
Un cer înnalt de stele pliu, 

Și vîntul serii va întinde | 
A luntrei pînză în senin, 

Cu-a tale reci și albe braţe 
Tu la grumazu-mi să rămii 

Şi „luna-ţi bată drept în faţă, 
"ţi cază părul.la călcii. 

  

Mă voi pleca. încet spre tine 
Să-ţi beau tot sufietul iubit, 

C”o lungă, lungă sărutare, 
Uimită, fără 'de sfîrșit! - 

  

OCHIUL TĂU IUBIT. 

Ochiul! tău iubit, ! 
Plin de mîngiieri, 
Dulce mi-au lucit 
Pînă ieri, 

Oare te perdui, 
Pe acest pămint, 
Fără ca să-mi spui 

Un: cuvînt? 

Cum: de te înduri” 
Tu ca să mă lași, 
Geniu de păduri 

Drăgălaș? 

Luna în zadar! 
Bate în fereşti - 
Și mă "treabă iar 

Unde ești, 

Ar luci pe zid 
Pină ce te culci, 
Pînă ţi se 'nchid 

_Ochii dulci. 

“Şi ar tremura 
Tainic în  frunziș : 
Și te-ar săruta 

Pc furiș, 

Dar ca zi cu zi 
E în 'ori-ce loc 
Și te va găsi 

- Cu noroc. 

1 .? 

“u nu pot'să plec 
Peste nori şi vînt, 
i -se te petrec, 
” De-unde sînt. 

Cum nu sînt ca ea 
Ca să mă strecor + 
Drept oglinda ta * 

Să cobor. 

Chipul tău frumos: 
Să-l privesc întreg, 
Cu atit folos 

Să m'aleg. . 

„Vă apar ca "n vis 
- Acelei vederi, 
Zare mi-a suris - 

Pină ieri. 

  

-t
 

Ră
i
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OCHIUL TAU IUBIT... 
, — Variantă — 

Ochiul tău iubit, 
Plin de mingiieri 
Dulce mi-a lucit 

Pînă ieri. a 

l/am iubit cu mii ... 
Lacrime fierbinți 
Și cu atit de vii 

Rugăminți. 

Și nu suferiam.. 
De al lui amor, 
Cît de mult doriam 

Ca să mor. 

Pururi te căutam 
Pe ori-ce pămînt, 
Căci a-ţi spune am 

Un cuvînt. 

Cămăruţa, ta | ! 
Sara să-mi deschizi, | 
Că te-oi 'desmierda 

Ca să rizi. 

Să-ţi închid îndat' 
Pe cînd tu te culci, 
Cu un sărutat, | 

Ochii dulci. 

Să măsor mereu _ 
Cît de mult crescuși, 
Să sărut al tău 

Picioruş, 

Sinul rotunjor 
Cînd pe braţ îl porți, 
Li s'ar lace dor 

Şi la morţi. - 
. 

De te-i potrivi 
„" Astei rugăminţi 

Fericiţi vom fi, . 
Și cuminţi. 

  

TERȚINE. 
Tinzîndu-ţi mîna, o priveai cuminte, 
Mişcai zimbind a tale roșii buze, 
Șoptind încet, ca 'n vis, la dulci cuvinte. 

LD A pd psd Urechea mea pîndea să le auză, —- 
Abia 'nţelese, pline de 'nţeles, — 
Cum ascultau poeţii vechi de muză. 

Și, 'n ochii tăi citeam atît eres, 
Atita dulce-a patimii durere, 
Că 'n'al meu suflet toată-o am cules. 

. 
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A vorbei tale lamură.de miere, 
Al sîndurilor visătorul chaos, 
Al.tău suris, precum ş'a ta tăcere, 

"Şi chipul tău în voluptos repaos, — 
Pătruns-au toate limpede 'n cîtare-mi, 
Cînd al tău suflet mie l-ai adaos. 

Stăpînă ești pe gindu-mi şi suflare-mi, 
Și acesta cînt, ce gata-acum vedemu.l, 
Tu poţi să-l ţii, şi numai tu să-l sfaremi. 

De 'mgădui tu, ca eu să 'nchin -poemul, 
Precum viaţa mea ţi-am închinat-o, —- 
Dispreţuiu hula ori-și-cărui! emul. , 

Primește-l dar, c'un zîmbet —- adorato! 

ALTE TERȚINE. 

Ce s'alegea de doi nebuni, iubito, 
De ne'ntilncam de mult și nu pierdea 
O tinereţe, care-am  risipit-o?. 

De dragul tău de mult înnebunean, 
Sau că muream de-atita fericire, 
Dar numai: viaţa lungă n'ajungeam. 

Era de zgomot plină, de 'nflorirc, 
lar ochii tăi cei tineri de copil 
Mar îi ţinut de-a: pururea "n uimire. 

lar graiul tău, cînd blînd şi cînd ostil 
Făcea singurătatea-mi sgomotoasă, 
Cum e cu zgomot: hina lui April. 

Și în necazul tău, și. mai frumoasă, 
Te cuprindean să nu te mai retragi. 

„Să-mi plingi la piept de dragoste geloasă. 

Și ne-am! fi fost atit... atît de dragi. 
Ca oicrăiasă mi-ai [i fost, cu toane, 
Tu lacom de-al tău farmec ca “un pa)... 

Dar, azi, loviți de alc sorții goane, 
Viaţa-mi pare un istovit isvor 
Și plină de-ale toamnei reci icoane. 

A noastre visuri cad pe rind şi mor, 
Precum în vînt rotiri de frunze-uscate... 
Statornic nu-i de cît al nostru-amor... 

Renunţ silit la el, căci nu se poate... 
Și lungi iluzii, ca un înţelept, 
Naintea 'mea le văd căzînd pe toate. 

. . . ' 3 

„Nu cer nimic, nimic nu mai aştept, 
Și nici întreb la ce o mai simţesc 
Sărmana inimă bătind în piept. 

La ce? Ca viaţa mea s'o risipesc 
Intr'o 'ndelungă, tristă văduvire, 
lipsită . de-al tău chip dumnezeesc, 

Să-l cat în veci, să nu fii nicăire,. 

 



VRE-O SGITIE DE FATA 

Vre-o sgiție de fată, 
Cărei gura nu-i mai tace, 
Ca stigleţi-'ntoarce - capul, 
Cînd încolo, cînd încoace. 

Sau o altă visătoare, 
Care lină şi măreaţă, 
Are 'n ochi-i întuneric 
-Şi mîndrie are'n faţă. 

Ori cum fie... mici, plinuţe, 
Sau mai svelte și mai slabe, | 
Toate peste-un sfert de secol, 
Vail vor fi aproape babe. 

Şi zimbesc aşa de dulce, 
Ca şi cînd ar fi de-apururi; 
Toate grațiile de-astăzi 
Vai! or fi atunci cusururil| 

  

EA URMĂ CĂRAREA 'N CODRU... 

: Ea'şi urma 'cărarea'n codru, 
Eu mă iau tiptil pe urmă. 
Cînd ajung cu ea alături, 
Simt suflarea-mi că se curmă. 

“ Mai răsuflu înc'odată, 
Zic o vorbă, —ea tresare 
Şi se uită 'ntr'altă parte, 
Şi răspuns de loc nu are.. 

Dar mereu de ea m'apropii! . 
„Şi-i vorbesc cu dulce sfaturi, — 
Ea se apără c'o mînă, - 
Şi se uită tot în laturi. 

Cînd pe. talie-i pun braţul, 
Ea se frînge, va:.să: scape, — 
Dar o ţin mereu spre mine, 
Mai aproape, mai aproape. - 

Mai nu vrea, şi mai se lasă, 
Capul ei mi-l pun pe umăr, 
Pun pe ochii 'nchişi,. pe gură, 
Sărutări fără de număr. 

Şi la piept o string mai tare, 
Răsuflarea-mi se sfirşeşte. . 
O întreb de-i duice ast-fel, 
O întreb de mă iubește? 

N 

lar ea ochii şi-i deschide, . ; 
Mari, puternici,. plutitori: j 
„Tu-mi eşti drag şi-mi placi, dar. numai 
„Eşti obraznic une-oril“ î 

2 JR 
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SBOAR'AL NOPȚII NEGRU FLUTUR... 
Sboar” al nopţii negru flutur 
Cu-a lui aripi ostenite, 
Pe cînd crengile se scutur 
Pe cărări înţelenite. . 

, îs 

Iară bolta cea senină 
Printre ramuri, printre frunză, 
Aruncînd dungi de lumină 
Cearcă tainic să pătrunză. 

„”
 

Prin a ramurilor mreajă 
Sună jalnic în urechi 
Cintec dulce ca de vrajă 
De sub teiul nalt și vechiu. 

7 
Iară - sunetele sfinte ' | 
Mişcă jalnic al tău piept, 
Nu mai cugeţi înainte, 
Nici nu cauţi îndărăpt. . 

Ci-asculţi mii de păserele 
Ciripind în verde cring 
Cum de-amoru-ne 'ntre ele 
Sfătuindu-se se pling, : 

AH, CERUT-AM DE LA ZODII: 

Ah cerut-am de la zodii, 
De lal sorții mele faur, 
-Dulcii sînului. tău rodii 
„Ş'al tău cap scăldat: în aur. 

Ş-ale tale mini de ceară, 
Fruntea-mi rece să desmerzi 
Faţa albă 'n părul galbăn 
Și "ndărătnici ochii verzi. . 

Ş-astăzi tu de bună-voie.. 
Fericită 'n braţe cazi-mi, 
Capul tău. scăldat în aur 
De-al meu (umăr) tu îl razimi. 

Ri | A 

Astăzi. tu de bună-voie 
Imi întinzi dulcea ta gură, — 
Soartea mi le-a dat pe toate 

: Cu asupra de măsură. 

  

DE PE OCHI RIDICI INCHISA +. 
v? 

+ 
De pe ochi ridici închisă 
Languroasa, lunga gieană, 
De citesc prin văl de vise 
A ta tainică ;dojană. 

Şi-ţi pui degetul pe gură, 
Sfătueşti și. ameninţi,! 
Şi îmi dai învăţătură. 
Să ne facem mai cuminţi. 

:] 
|
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“ Atunci brațul meu' cuprinde 
Mlădiosul tău grumaz: 
„Mini vom fi cum vei pretinde 
Dar cum sînt mă lasă azi“. 

Astfel lupt cu-a ta mustrare 
Ceasuri, zile, săptămîni 
Şi mereu a mea 'ndreptare 
O amîn de azi pe mini. 

e 
N 

DE-AR FI MIJLOACE... 

„ De-ar fi mijloace Un vint m'aş face, : 
Și-ar fi putință, Ce lin şi 'n taină 
Cum m'aş mai face Pe piept desface 
După dorinţă. Uşoara haină. 

“Ori somn m'aș face, 
Dulce de vară. 
Să-ţi închiz ochii 
“În ori-ce seară. 4 

M'aş face-oglindă 
Strălucitoare, 
Să te cuprindă 
Pîn' la picioare. 

Dar nu-s mijloace 
Nici e putință, 
De a mă face 
După dorinţă. 

Piepten de aur, 
Ce 'n mîngiiere 
Părul netează 
Fără durere. 

NOI 'AMINDOI AVEM ACELAȘ DASCAL - 

Noi amindoi avem acelaş dascăl 
Şcolari sîntem aceleiaşi păreri, — 
Unitul gînd ori-cine recunoască-l 
Ce ştii tu azi, eu am știut de eri. 
De aceleași plingem noi și ridem | 
Non idem est si.duo dicunt idem. 

Tu zici că patimă e și cădere 
“De ris și de ocări că am ajuns. 
Cînd cine-va opinia ne-ar cere 
El ar primi tot astfel de răspuns, 
Ca .de rușine ochii să-i închidem:. 
Non idem est si duo dicunt idem. 

Căci din adincul gindurilor “tale 
Răsare ură, din al meu amor, 
Tu ai vrea tot să mergi pe a ta:cale 
Eu celui slab îi sunt un ajutor. 
Cu acelaș gînd noi totuși ne desfidem. 
Non 'idem est si duo dicunt idern. 

Pe mine răul deşiiiad mă doare 
Mă ţine liniştea vieţii întregi 
lar. tu te uiţi la'raza de splendoare 
Ce-o varsă-asupra ta a lumii regi 
Şi-ai vrea cu propii mîni să ne: ucidem: 
Non idem est si duo dicunt idem. 

E greu a spune ce deosebire 
Ne-a despărțit, dg .nu mergeam de-avalma 
Şi s'ar vedea atunci fără 'ndoială 
Cînd noi ne-am.|scoate sufletele în palmă 
Ca 'mtregul lor cuprins noi să-l deschidem: 
Non idem est si iduo dicunt idem. 

  

CINTEC DE SIRENĂ 

Vin” iubite, 'nconjura-voi 
Cu-al meu braț al tău grumaz 
Şi lipi-voi a mea faţă 
De-arzătorul tău obraz. 

Vin” iubite, multe nume 
Mîngăioase îţi păstrez, 
Visul vieţii mele este . 
Ca ferice să te vezi. 

De ce 'ntorci tu ochi 'n lături, 
De cuvîntul meu gonit? 
Nici visezi cît poţi în lume . 
Tu să fii de fericit.. 

Zi şi noapte stă la tine 
Al meu gind nemiîngiiet, 
Căci tot sufletu-mi te cere, 
Și în gînd te chem încet. 

Vin iubite să te legăn 
Pe-al meu sin, să te desmierd 
Şi în ochii tăi cei negri 
Toată viaţa să mi-o pierd. 

Şi în şoapte: abia "'mţelese 
Eu să-ți spun că te iubesc 
„Că de drag ce-mi eşti copile 
Eu din ochi te prăpădesc. 

VENIN ȘI FARMEC. 
o 3 
Ii , 

Venin şi farmec port în suflet, ' 
Cu al tău zimbet trist mă pierzi, 
Căci. fermecat sînt de zimbirea-ţi 
Și 'nveninat de ochii-ţi verzi. 

Și nu 'nţelegi căm al meu suflet 
Dureri de moarte tu ai pus— 

Cit de frumoasă ești, pot spune, 
Cit te iubesc nu e de spus. 

SE ȚIN ÎNCĂ ODATA 

Să ţin încă odată 
Miînuţa ta la piept 
Și-n ochii tăi să caut 
Intrebător şi drept. , 

O strinsă 'mbrăţișare, 
Vis dureros de foc 
Ş'apoi să plec în lume, 
Copil făr' de noroc. 

Să nu se mai aleagă 
De viața mea nimic, 
Să mor uitat de: oameni — 
E soarta ce-mi prezic.  _; 

i



. ODATĂ TE VĂZUSEM. 

Odată te văzusem 
Ş'am stat inmărmurit, 
Şi crud'a fost durerea 
Cu cate te-am iubit. 

Te văd de-a doua oară 
Şi glasul ţi-l ascult, 
Și ştiu numai atfta 
Că am trăit prea mult. 

Al anilor iubirei 
Inveninat necaz, | 
E numai o părere - 
Pe lingă cel. de azi. 

"ATIT DE DULCE... 

Atit de dulce ești nebuno, 
Că le eşti dragă tuturor: 

“ Cunosc femei ce după ochii 
Şi după zimbetul tău mor. 

Femei frumoase şi copile 
Te-ar îndrăgi, te-ar săruta; 
Tu ai iubirea tuturora — 
Şi numai eu iubirea ta. 

De dragul tău şi flori şi oameni 
Şi stele să trăiască vor; 
Pe mine mă iubeşti tu numai 
Și numai eu voiesc să mor... 

LUNA CODRII Îl PĂTRUNDE 

Luna codrii îi pătrunde 
Varsă apelor văpaie, . 

__ Team văzut intrind în unde, , 
“Dulce dragoste bălaie. 

O arată-mi-te 'm taină 
"Şi colanul să-l descingi, 
Ca să cadă a ta haină, 
Fără chiar ca s'o atingi. 

Cum încet, femeie dragă, 
De pe umere-o să cadă,. 

„O să văd odată 'ntreagă 
Arătarea de zăpadă. 

A eşit de sub o daltă 
Marmură strălucitoare, 
Aşa plină și înnaltă 
De la creştet la picioare. 

Atunci luna se roşeşte 
De ămor şi de mirare, 
Numai lacul: te priveşte “ - 
Răminind în nemişcare.. 
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Faţa apei sperioasă 
Cu piciorul ai atins, 
Să încerci c'un virf de deget 

“Pîn' să intri dinadins. 

laiă părul se desface 
Și în valuri cade-a lene... 
Lacul scînteie şi 'tace: 
Venus Anadyomene! 

    

să în ne pemnrae 

FRUMOASĂ ȘI JUNĂ. 

Frumoasă și” jună, ol dragă-mi mai eştil 
Eu caut şi caut în ochii-ți cereşti, : 
Şi-n veci nu mă satur, şi-n veci aș căta... 
lubită, dorită, o gură... —aşal a 

Tu tremuri, tu cauţi, tu murmuri, tu rizi, 
Cu .glasul tău dulce tu raiu-mi deschizi, 
Cu părul tău moale tu viaţa mi-o legi, 

„O ştii, şi te faci că nu-o înţelegi. 

Şireată şi dulce, — copil vinovat, 
De ce nu mă'mbii 'cu-al tău sărutat, . 
De ce-aştepţi să-l fur de pe ochii-ţi profunzi, 
Și-n blondele plete tu capu-ţi : ascunzi. 

a. ; Zi a, 9 IE i” t a oii 

Cu mina-ţi acoperi tu ochii. tăi dragi, . 
Prin degete cauţi; nu ride, ci tacil 
Pedeapsa ce meriţi, columbă a. mea, 
O gură-i... Ol dă-mi-o.— Ai dat-o? — Așal 
Doe oa Dre Ia A —————— rara. 

x 
.. 

PRIN A RAMURILOR MREAJA > 

“Prin a ramurilor mreajă 
Sună cîntec ca de vrajă 
Şi mingiie în urechi, 

- De sub teiul nalt și vechiu. - 

Printre ramuri, printre frunză, 
Cearcă luna să pătrunză, 
Ce, frumoasă şi. senină, 
Vars'o dungă de lumină. 

Numai buciumele sună, 
Pe cînd discul blindei lune 
Trece rariștea de fag, 
Sună buciumul cu drag, 

Şi-i răspunde codrul verde, 
Iară sufletu-mi se pierde, 
Fermecat și dureros, 
După chipul tău frumos. 

“Şi cum cîntă păserele 
De amoru-ne 'ntre ele 
Ciripind în verde crîng | 
Ne mai rid... și ne mai pling. - 

1 
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CU PENETUL CA SIDEFUL. 

Cu penetul ca sideful 
Străluceşte-o porumbiţă, 
Cu căpșorul sub aripă, 
„Adormită pe o viţă... 

Și tăcere e afară, 
Luminează aer, stele, 

-- Mută-i noaptea, — numai rîul 
"Se frămîntă 'n pietricele. 

Sa DONA SOL. 

Ades cînd frunzele pe eracă 
Șoptesc ca zgomotul de“ guri, 
Ce se sărută și se 'mpacă 
In umbr'adîncă de păduri, 
Eu stau. unde pătrunde luna 
Pe alb izvor, sunînd domol, 
De cîntă pasările 'ntr'una... 
De tine-mi cîntă, dona Sol. 

Şi pe oglinda mişcătoare 
Stau de privesc un straniu joc: 
E apa pururi călătoare 
Pe chipu-mi ce rămîne 'n loc. 

-S'a desprimăvărat pădurea, 
Suspină pasările 'n stol. 
Și numai eu gîndesc aiurea.. 
Gîndesc la tine, dona Sol. 

Să văz cum mina ta îndoaie 
In arc o ramură de fag 
Şi ca Diana cea bălaie,. 
Iţi faci în codru mândru prag. - 
Săgeţi de aur pe- -al tău umăr 
Gonești vînatul tău în stol. 

„Dar peste frunze făr' de număr 
Nu-mi lași o urmă, dona Sol. 

Chiar de luceafărul de seară 
Te temi, căci dulce arde el 
Cînd treci, frumoasă şi uşoară, 
In umbra negrului castel... 
De aș zăcea rănit de moarte, 

“Intr'un genunchi, cu tot mă scol, 
Tinzindu-mi dreapta de departe, - 
Mă "chin la tine, dona Sol. 

Cînd luna trece în uimire 
Spre-a face al mărilor -ocol 
Ea luminind a mea iubire 
“Te luminează dona Sol. 
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PRIN BOLTA ÎNNALTĂ. ȘI 'NGUSTA. 

Prin bolta înnaltă și 'ngustă 
Mă uit într'al văilor rai 
Cum codru in sboru-i supune 
Furtuna, copilă de crai. 

Prin păru-i de aur coroană 
Cu colţuri de: fulger şi jar, 
Ea apele n cale-i aplană 
Și 'ndoaie bătrinul stejar. 

Prin poarta cea'ngustă din murii 
Grădinei cetăţii de stinci 
Cobor în adîncul pădurii, 
Isvoarele murmur” adînci. 

Prin nourii rupţi trece luna 
Și 'n sufletu-mi dor a pătruns 
Și părul mi-l umflă furtuna 
ŞI ochii-'mi-se 'neacă de plins... 

In codru o creangă se 'ndoaie 
O poartă prin frunze şin prag: 
Un chip cu ochi mari se iveşte. 
Oh! Cum mi-ar putea fi de dragi 

C-ATIT DE DULCE-I URA TA. 

Că mă urăști de mult e sigur 
Că m'ai iubit nu pot să crez 
M'ai nebunit cu a ta._iubire 
Cu ură ta .mă'nveninez. 

Tot una mi-e ori-ce.simţire 
Destul c'a mea să fii de tot, 
De te-oi uri cu înverșunare 
De te-oi iubi atit cît pot. 

De mult viața mea a'ta e 
Cu dinsa fă ce tu vei vra 
Ce dulce e a ta iubire. 
Dar şi mai dulce-i ura ta. 

4 

CATRENURI. 

Ah mai bine să mă'nşele 
Chiar de zece ori amorul 
De cît ne'nșelat de dinsul 
Nici să-l ştiu şi să-i duc dorul. 

= | 
Chiar sărac, de ai drăgută 
Ai mulțimi de daraveri, 
Căci primeşti şi dai şimbrie 
In necazuri şi plăceri. 

:% 

Că amorul e zadarnic, 
Nu vei şti numai de cît,— 
Ci atunci numai copile . 
Cînd de el te-i fi topit. 

*
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Ce-mi scoţi uchii cu mândria Căci aș trece-o suvenire 
Şi-mi vorbeşti că o să-mi treacă; Vis de fericire PI 

„Fie omul cit de mindru, Ă Peste-o mare de misteruri 
Tot la dragoste se pleacă. Ce cuprinde ceruri, 

x 

De poftiţi la nemurirea 
Cită am, —o dau acuși, 
Ca să cumpăr dragii mele 
O pereche de mănuși. 

Printre visele amare 
A. copilei” care 
„O ador, o cînt cum cîntă 
„Harfa pe o sfîntă. 

  

  CE VOIU? 

Aş vrea să am pămîntul întreg în stăpinire, CATRENE. 
De vorba mea s'asculte supusa omenire, —— 
Să am_ multe palate, grădini, comori, cetăţi, , , a a. 
In aur” să lucească * împărătescu-mi jeţ. Cind te pierzi în valul vieții 

„Tot ce încîntă ochii cu mii de frumuseți, Trist la țărm doar eu rămîn: 
Tot ce pămîntul are, şi marea, mai de preţ, “Braţe fără de nădejde; ! 
Grămadă să stea toate la mine, în comori, Taur far pa ! 
Să trec prin ele mîndru, puternic,” zîmbitoriu Navă fără de stăpin. 
Să fiu frumos ca ziua, stăpin al lumii'ntregi : 
Xemuritor ca rîul; şi-un soare printre regi. 
Şi raze să reverse din fruntea mea coroană, Cum se tulbură izvorul 
Apoi să cad: nainte-ţi aşa... ca la icoană, Cînd din el drumeţul bea, 
Şi arălindu-ţi ă fără seamă, * Sf onmă Şi arălindu-ți toată averea fără seamă, „Astfel mă 'nfioară dorul 
Să-ţi zic: Ia-le pe toate, dar şi pe mine eia-mă. > A 

RN A Cînd răsai în calea mea. 
hc 

UNDA SPUMA. 
= | Mă Tu ești aerul, eu harpa E 

Unda spumă, vîntul trece Care tremură în vînt 
Cu suflarea-i rece „Tu te mişti, eu mă cutremur 
Peste marea ce suspină Cu tot sufletul în cînt. 
Tristă, dar senină. 

! 

Cum nu-s vîntul ce aleargă. - Eu sunt trubadurul. Lira 
Pe oglinda largă, Este sufletul din tine. 
Luciul apei de-l încruntă - Am să cînt din al tău suflet 
Cu: undă măruntă? | „Să fac lumea să suspine.



ODE SI FELEGII 

NU E STELUȚA... 

Nu e steluță tremurătoare 
Să nu 'gîndească în drum de nor 
La altă steauă strălucitoare 

La alt amor.:- 

Numai o viață pe gind de moarte 
Numai o frunte ce-a 'ngălbenit 
Numai un atom fără de soarte 

: Nu e iubit. 

Galbenă steauă fără lumină 
Altar să n-aibă un Dumnezeu 

„Este -al meu suflet care deciină 
Sufletul mieu. 

  

"DIN LIRA SPARTĂ. : 

Din lira spartă a mea; cîntare 
Sboar'amorţită un glas de vint 
Să se oprească. tinguitoare 

„Pe un mormint! 

Oare femeia pe care mie 
Dumnezeu sfîntul o-a destinat 
In patu- -acela de cununie 

Sa mfășuraț? 

O caut, gindu-mi şi-o nchipuicşte 
Dar n'am văzut-o de cind eu sînt,. 
Oare amorul ce îmi zîmbeșşte 

„E în mormînt? 
—   

CIND PRIVEȘTI OGLINDA MĂRII.! 

Cind priveşti oglinda mării 
__ Vezi în ea 

Țărmuri verzi şi cerul sărei 
Nori şi stea 

Unda plesnetul ei geme 
Și Eol 

Suflă n papură ce freme 
„Barcarol. ” 

Să miîngiie: 

Un minut dacă te-ai pierde 
- Tu măcar 

Sub noianul mării : verde 
Și amar. 

Colo n umeda-i pustie 
Ca'n sicriu 

Te-ai simţi pe veşnicie 
Mort de viu. 

Vezi pe buza mea pălită 
"Un suris | 

Vezi pe fruntea-mi liniştită 
| Duice vis 

Şi al luncei vint de vară 
Călduros 

Cîntă'n lira mea amară 
“Lănguros. 

De-ai pătrunde c'o privire 
„Al mieu sîn 

Să vezi marea-i de mîhnire 
„Și venin. 

Ai cunoaște-atuncia bine 
Traiul mieu: 
zimbiri senine 

Iată eu. 

Suflet mort, 

  

  

CARE-O FI ÎN LUME... 

„Care-o fi în ame și al imieu amor“ 
“Sufletul întreabă inima cu dor. 

„Va fi mănăstirea cu zidiri cernite | 
Cu icoane sfinte şi îngălbenite 

„Va fi vitejia cu coif de aramă 
Iale cărei flamuri patria te chiamă 

„Ori va fi o dulce 'inimă de înger 
blîindă ale mele plingeri?* 

Lam cătat în lume. Unde o să fie 
Ingerul cu risul de-albă veselie? 

Unde o să-l caut mare Dumnezeu 
Poate-i v-o fantasm'a sufletului mieu?



Ba nu, nu! Oglinda sufletului micu 
Imi arată adesea dulce chipul său. 

Căci oglinda rece îmi arată o zece 
Cu suflet de înger, cu chip de femeie 

Dulce și iubită, sfintă şi frumoasă 
Vergină curată, steauă radioasă. - 

Și să mă iubească, s'o iubesc şi eu 
Să-i închin viața sufletului mieu. 

Dar ce ride lumea? Ce.rîde şi spunc?: 
„Femeia nu este ce crezi tu nebune, 

Faţa ei e-o mască ce-ascunde-un infern 
Și inima-i este blestemul etern. 

Buza ei e 'dulce, însă-i de .venin 
„Ochiu-i te omoară, cînd e mai senin. 

Ș'apoi ce-i amorul? visu-i şi părere 
Haină strălucită pusă pe durere. 

Dar dacă ea-i astfel unde-i a mea zină 
Cu chipul de înger mauiat în lumină? 

— Na fost nici odată. De-a fost vre-odată” 
Atunci în mormîntul cel rece o cată. . 

De n-a fost imagină-ţi singur în. tine 
Un înger din ceruri cu aripi senine 

Pe care de-odată cu sufletul tău | 
Pe lume-l trimise de sus Dumnezeu. 

Și care nainte de-a'l întălni tu 
In sufletul morţii ființa-şi pierdu. 

Şi cîntă pe-ăst înger de dulce amor 
Şi plinge-l cu jale și plinge-l cu dor. > pling ] ŞI ping 

Din sufletu- ţi rece tu fă o grădină 
„Cu mii de cînturi, cu flori de lumină. 

Colo 'n cimitirul cu cruci risipite 
Te primblă adese cu gînduri uimite. . 

Alege-ți o cruce, alege: -un mormânt 
Și zi: Atci doarme amorul meu sfint. 

Și. cîntă la capu-i și cîntă mereu: 
„Dormi dulce şi dusă tu sufletul mieu“. 

LA MOARTEA LUI NEAMŢU. : 

Lăsaţi clopotul să plingă cu-a lui voce de aramă, 
Lăsaţi lurnul. ca să mişte cu a lui inimă de fier, 
Căci de stele rai aproupe el ie dă acuma samă 
Că un suflet bun $i nobil se îndreaplă către cer. 

  

Clopote, tu simţi- durerea şi urmezi cu-a ta cîntare 
Cînd din stea în stea se sue sufletul întrun avînt, 
Pe cînd noi urmăm cu pasul cel rărit de întristare 
Lutul palid, fără suflet, să-l depunem în pămînt. 

Ochii? Cite dulci imagini au sorbit a lor. lumine! 
Capul? O, de cite ginduri el'a fost impopulat, 
Inima? Cită simțire frămînta-ta ea în sine? 
Sufletul? Cite speranţe, cîte visuri a păstrat? 

_Şi-azi nimic. Lumea giadirei ce 
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V lume stirimată 
De lemnoasa mina morţii inima e stoars'acuni 
Și imaginele's șterse, ce prin el treceau odată 
Sufletul (dacă există) printre nori îşi face drum. 

N 

Ai ştiut tu, scumpe frate, că pămîntu-i o ruină? 
Că-i. o sarcină viaţa? Că-i martiriu să trăești? 
si Ştiut lu, cum că moartea e un cuos de lumină, 
Că la finea  veciniciei te-aşleaplă stele cereşti? 

De a vieţii grea enigmă ţie-acuma nu-ţi mai pasă 
Pe cind nouă mcă viața ni-e o cifră ne'nţeleasă 
Șin zădar cătăm răspunsul la *ntrebarea ce ne-am pus. 

In. zădar ne batem capul! triste -firi visionare, 
Să citim din cartea lumei semne ce noi nu le-am scris, 

Polrivim şirul de ginduri pe-o: sistemă oare-care, 
Măsurăm maşina lumei cu acea “măsurăloare 
Şi gindirile *s fantome şi viaţa este vis. 

HORIA: 

Să priveasc! Ardealul lunei i-e rușine 
C-a robit copii-i pe sub mini străine, 
Ci 'ntr'un nor de abur, într-un văl de ceaţi 
Iși ascunde tristă galbena ei faţă. 

„ Horia. pe munte falnic stă călare, 
O coroană sură munţilor se pare. 
lar Carpaţii ţepeni, îngropaţi în nor, 

"Își vuiau prin tunet gindurile lor. 

Eu am, zise-un tunct, suflet mare greu, 
Dar mai' mare suflet bate m peptul său. 
Fruntea-mi este albă ca de ani o mie. 
Dară a lui nume mai mult o să ţie. 

Nalţi sîntem noi munţii, zise-un vechiu Carpat, 
Dar el e mai mare, că ni-i Împărat. 

Atunci luna iese, norilor regină, 
Fruntea lui cea pală roșu o 'nsenină 
Galbenele-i raze: încing fruntea-i rece 
Că părea din munte diadem de rege. 

Și un stol de-vulturi muntele 'mconjor 
Cugetînd că-i Joe, Dumnezeul lor. 
Cînd în miezul nopţii, cununat cu nimb, 
Fulgere aruncă sus de pe Olimp. 

| | 7 

DE CE SĂ MORI TU?. 

Tu” nu ești: frumoasă, Marta, însă capul tău cel blond 
Cind se lasă cu dulceaţă peste pieplu-ţi. ce suspină, 
Tu îmi pari a fi un înger ce se plinge pe-o ruină, 
Ori o lună ginditoare pe un nour vagabond. 

N 

Asifel treci şi tu prin lume... ca un basmu de proroc, 
Eşli săracă, dar bogată, eşti imihnită, dar senină! 
Ce să plîngi? De ce să mori tu? Ce poţi oare fi de vină, 
Dacă faţa ţi-e urită, pe cînd anii-ţi sint de foc: 

Cind ai şti tu cit simţirea-ți și privirea 'mduioşală, 
Cit te face de plăculă şi de demnă de iubit, 
Tu ai ride printre lacrimi ai ascunde negreşit 
In cosița ta de aur fața- ți dulce, înseninată.
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Altele sint mai frumoase, mult mai mîndre, mai bogate 
Dar ca marmura cea rece nu au inimă de fel, 
De cind tu... eşti numai suflel, cşii ca îngerul fidel, 
Ce pe cel care iubeşte ar veghia 'n cternităte, 

Ștergeţi ochii, blondă Martă, ochii-ţi negri, două slele 
Mari, profunzi ca vecinicia, și ca sufletu-ți senin, 
O, nu ştii cît e de dulce, de duios şi de divin. 
De-a te pierde'n ochii-aceșlia, înnecaţi de lacrimi grele. 

O surizi, surizi odală! Să te pot vedea... o sfintă, 
O mastiră ce suride printra lumei dor şi chin, 
Pe cînd ochiul ei cel dulce şi de lacrimi încă plin 
Se ridică pentru-o rugă către bolta înstelată, 

Ai suris? O, eşti frumoasă, eşti un înger, eşti un vis 
“Și mă tem, privind la tine... căci ț-o jur: nu m'aș mira 
_Duc'ai prinde aripi albe şi la ceruri ai sbura, 
Privind lumea cea profană cum se perde în abis. 

  

DE-AȘ MURI, ORI DE-AL MURI. 

C'o bucurie tristă te țin acum în braţe 
Privire în privire 'şi sîn la sîn trăim 
Şi gura ta-mi suride și ochii tăi mă nvaţă 
Cînd ţinem fericirea pe sîn cum s'o iubim. 

Dar de-oi muri vre-odată, copilă gînditoare, 
Crezi c'o să 'ncet din stele ma: multa te iubi? 
Și-o să petrec în pace prin lumile de soare: 

In care-oi dăinui? 

Nu, mu, copilă scumpăl... De-i auzi în noapte, : 
" Cînd vei veghia în rusă la candela de-argint, 
De-i auzi cura trista aripa unei şoapte 

* Te-atinge aiurind, 

De-i auzi o arpă sfărmată, plingătoare 
Vuind ca jalea neagră, ce gene prin ruini,— 
Să știi că prin a nopţii de întuneric mare. 

DE La tine, dragă, vin... 

Și să-mi deschizi fercastra, să trec, o boare 
. sfintă 

Prin oalele uitate de veștejite flori 
Să mîngii cu suflarea-mi a ta față pălindă 

| Și ochii-ţi gînditori. 

Dar de-ai muri tu înger de palidă lumină, 
O ce nu-aș face-atuncia mărite Dumnezeu? 
O să te pling cu vîntul ce flueră'n ruină, 

In rece zborul său? 
+ , 

Inger venit din ceruri, oi plinge al tău nume, 
L.'oi sămăna'n flori palizi şi 'n stelele de foc, 
Cînta-te-voi ca rîul cel scuturat de spume 

a In nopţi ce stau pe loc. 

Şi aş primbla durerea-mi pe mări necunoscute 
Prin stînci ce stau în aer, prin munţi cu 

cap de fier 
prin pustii tăcute — 

Prin nourii din cer. 

Prin stelele bătrine și 

_Pm'ce bătrîn şi palid cu cap pleșuv ca stînca 
Aș rumpe de pe liră-mi coarde ce nu mai sun 
Și aş culca în peatră inima mea adincă 

Cu dorul ei nebun. 
A 

  

„Ş-aruncă prin nori a ei rază de nea 

= CIND... 

Cînd luna prin: nouri pe lume veghiază. 
Cînd -fie-ce undă: se 'mbracă c'o rază 
Cind cîntă ai somnului genii nătingi 

Tu tremuri şi plingi. 

Cînd luna aruncă o pală lumină 
Prin merii în floare 'nşiraţi în grădină 
La trunchiul unuia pe tine te-aștept 

Visînd de deştept. 

Cind soarele arde și ceru-i văpaie 
Pe-a lacului valuri profunde, bălaie, 
Pe-o barcă împinsă de valuri ce merg 

La tine alerg. 

Cind vîntul c-o taină, cînd frunza c mută 
Misterul suride prin lumea tăcută 

„Culeg pe-a ta frunte sublime visări:, 
Pe ochi sărutări. | _ 

Amorul își moaie aripele-i stinse, . 
Tu 'nchizi surizindă lungi genele-ţi. plinse 
Și fruntea mea pală pe peptu-ţi așezi, 

Surizi şi veghezi. 

ce-amesteci plăcerea . 
Cu lacrimi pe care le naște durerea, 
Nebună copilă cu-amorul ceresc — 

O, cît te iubesc! 

Nebună copilă 

  

! CÎND MAREA. 

Cînd marea turbează de valuri împinsă 
. “ 9 . A Și-și scutură coama de spume şi vînt, 

Cind nori-alung” ziua din lumea cea plinsă, 
Cind tunete cînt, , 

Atunci printre nouri, prin vînt şi prin unde 
O rază de aur se toarce uşor 
Și-n fundul sălbatec al mărei pătrunde 

Prin vînt şi prin nor. 

Ce caută raza din ceruri venită 
Din galbena steauă -ce-aleargă prin cer, 
Ce caută 'n nare, în noaptea-i cernită 

- Und” razele per? 

In fundul cel umed al mării turbate 
În lumea-i noptoasă, în sînu-i de-amar 
Luceşte o steauă în peatră schimbată 

In mărgăritar. 

"E-amantul, a stelei ce palidă trece 

E-amantul căzut dintre stele, ce rece 
În marea murea. 
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VIAȚA MEA FU ZIUA 

Viaţa mea fu ziuă şi ceru-mi un senin, 
“Speranţa, steaua de-aur, mie-mi lucea. în sin 
Pină ce'ntr'al- meu suflet d'odat-ai apărut, 

O, îngere căzut. 

“Şi două Stele negre luciră'n negru foc 
Pe cerul vieţii mele;—iar “geniul: noroc 
Mă lasă'n lume singur, dispare în abis 

De nour și de v Vis, , 

O rază din privire- ți viaţa mi-a mnegrit, 
Din sinul meu speranța divină a fugit 
Norocul şi-a stins steaua... De m'ai iubi măcar, 

O înger de amar. 

7 

Dar nul.. Din lumea- -mi neagră tu sbori în. 
| calea ta. . 
Sub pasul tău de-arenă de-aur vei călca, 
Cînd eu perdut în noaptea-mi nimic nu mai 

sperez 
7 Ci vecinic te visez. 

  

POVESTE DULCE'MI ERA VIAŢA. 

Poveste dulce "mi era viaţa 
Spusă de gura-ţi de copil, 
De lună plină şi 'nflorită 
Cum este luna lui April. 

" Acum ca'n toamna cea tirzie 
Un singuratec trist isvor, 
Și ca şi frunzele uscate 
A mele visuri cad şi mor. > . i 

Azi de nimica rău nu-mi pare, 
Nimic în lume nu aştept, 
Mă mir, la ce mai bate încă 
Sărmana inimă din. piept. 

SPRE - MORMINT. 

In liră-mi geme şi “suspin” un cînt, 
Căci eu îmi vărs acum veninu-n vînt, 
Prin minte-un stol de negre gînduri trec, 
Spre casa cea din patru scînduri trec, 
Gemînd, plingînd eu fruntea-mi pun pe mîni, 
Se rumpe suflet, mi se rumpe sîn, 
Scăpare caut în zadar de.chin, ... 
Să sting un dor, ce 'n sînu-mi arde,viu. 
. . .. . [teii . . . . . 

Cînd te doresc, eu cînt încet-încet, 
Plec capul la pămînt, încet-încet 
Și glasul meu 'răsună tînguiri 
Ca tristul glas de vînt, încet-încet, 
Și ori-ce vis, ori:ce dorinț! a -mea 
Eu singur: le-am înfrînt, încet-încet, 

| Se scutur frunzele din vii. 

Săgeata doar al -crudului amor. 
In suflet mi-a intrat, încet-încet, 
Și simt veninul pătrunzind adînc 
Cu sîngele-l frămînt,. încet, încet,. 
Și nu-mi rămîne de cît să pornesc 
Spre al meu trist mormint, încet-încet. 

  

DE CE NU VII? 

Prin codru jalnic trece vînt, 
Și pleacă ramuri la pămînt, 

, 

De ce nu vii, de ce nu vii? 

Și multe flori au fost în tei 
Şi-i plină lumea de femei 
De seama ta, pe cît văzui, 
Nici una nui, nici una nu-i. 

7 

Văzut-am lucii- ochi de foc, 
Prevestitori de mult: noroc, 
Dar ca ai tăi de crezămiînt 
Ai lor nu sînt, ai lor nu sînt. 

Văzut-am mîini subțiri şi reci 
Ce promiteau amor pe veci. 
Dar nu sînt dulci, nu sînt așa 
Ca mira ta, ca mîna ta. 

De ce nu vii să străluceşti, 
Cu ochii mari şi îngerești, 

„Au nu ne e atit de dor 
„Amînduror, amînduror? 

  

SCRISORI. 

Ca nişte martori mincinoşi, 
Ai dragostilor stinse, 
Cuvintele scrisorilor 
Stau înainte-mi prinse. 

Deşi se uit'atît de trist 
Că nu voi a le rumpe, 
Tot nu mă 'ndur s'arunc în foe 
A lor iluzii scumpe. | | 

Norocu-mi tot em aste foi 
Plăcerea-mi dureroasă, 
Tot recitindu-mă 'nnapoi 
In pierderea-mi duioasă. 

Doâr foaia 'veştedă, un semn: 
Al morţii, le-am” adaos; . 

“Căci moartea vindec'ori-ce rău, 
L-a patimi. de repaos, 
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E TRIST. 

E trist ca nimeni să te ştie, 
Dar şi mai trist să-ți zici mereu 
Că te-a pătruns nimicnicic, 
Deși ai fost ca Dumnezeu. 

Unde sînteți zîmbiri' deșarte, 
Ochi mari ce nu mai pot uita... 
O fugi departe, fugi departe, 
La ce mă'ngîni cu faţa ta. 

In viața lumii aceștie, 
Ce-i fără capăt .şi "'nceput, 
In. toată nedgra vecinicie, 

"O clipă numai te-am avut. 

De-atunci te chiem din întuneric 
Şi amintirea ta diesmierd, 
Pîn ce răsai... un vis chimeric, 
Abia răsai... și iar te pierd. 

Ca la un zvon ce lin adie 
Urechia ţin, mereu ascult... 
Tot mai puţină armonie... 
Pustiu din :ce în ce mai mult. 

Și din comoara-mi de suspinuri 
Cu amintiri, cu dor îmbrac 
Acest amor bogat în chinuri 
"Şi-n mîngiieri de tot sărac. 

Ş'ACELE DULCI PĂRERI DE RĂU. 

Ş'acele dulci păreri. de rău 
Ş'a dragostelor certe... 
Dar poate fi vr'un Dumnezeu 
In stare să le ierte? 

De vom fi una tu și eu 
Pămîntului asemeni, 
Trădarea ta, blestemul meu 
Rămîn 'de-apururi gemeni. 

Și toate vremile ce vin 
Afla-vor de la mine, 
Ce suflet ai avut în sin, 
Ce inimă în tine. ” 

In. largul negrei vecinicii 
Blestemu-mi s'o renaşte 
Ce numai tu n'ai vrut să ştii 
O lume va cunoaşte. 

  

DACĂ IUBEȘTI FARA SE SPERI. 
Dacă iubeşti fără să speri 
De-a fi iubit vr'odată, 
Se 'ntunecă seninul cer 
De-asupră-ţi viaţa toată. 

Zadarnic apelor stăpîn 
Lumină discul zarea, 
In al tău suflet se îngin' 
Pustiul, moartea, marea. 

"MIHAIL EMINESCU. 

Zadarnic vremea ce-a trecut 
O chemi să se întîmple, 
De al ei farmec străbătut h 
Din nou—viaţa să-ţi imple. 

O nu, mai crede în minuni 
Pe cînd te-alungă soartea, + 

«- Spre cele trei deşertăciuni, : 
Pustiul, marea, moartea. 

O STRADĂ PREA ÎNGUSTĂ 

O stradă prea îngustă 
Părea că se făcea 
Şi case lungi și negre : 
Pe două părți era. 

. 

Pe dinsa nu luceşte 
Un singur felinar, 
Eu trec încet şi fluer, 
În suflet cu amar. 

De-odată simt în urmă-mi 
" Venind tiptil, tiptil, 
“Pas sfiicios de fată 
Uşor ca de copil. 

Și simt cum că de braţu-mi 
Un braț uşor s'anină - 
Și simt că mina-mi strînge 
O mînă dulce, fină. 

Răsună miază noaptea 
Din turla neagră veche 
Sintem atit de singuri 
Și sîntem o păreche. 

„Căci tu eşti, tu, iubită. 
Şi am dorit 'ah citl 
Să fim odată singuri 
Și iată-ne 'n sfirșit. 

Nici știi copilă dulce, 
Cîte pe suflet am, . 
De cînd te întîlniră 
Ochii mci, te iubeam. 

Mi-erai atit de dragă 
Mi-era atit de dor, 
În cît credeam adesea 
Că trebue să mor. 

O, în sfirşiti Copilă 
Și ai venit chiar tu 
Am aşteptat norocul. 
Norocu-acesta nu. 

Cum dete- peste mine? 
Cum de-ai gindit să vi; 
Să simt suflarea-ţi cald: 
“D'ureche-mi c'apropii. . 

 



ÎN VAN  CĂTA-VEŢI. 

In.van căta-veţi ramuri de laur azi, 
In van căta-veţi ' mîndre simţiri în piept 

Toate trecură 
Viermele vremilor roade 'n noi. 

Căci nu-i iubire, ură de-asemeni nu-i 
Și ce rămase,. umbra simţirei e 

Marmura lumei : 
_Netedă, palidă ca şi ea. 

Nu e antica furia 'lui Achile E 
Nu este Nestor, blindul cuv întător 

Aprigul Ajax. 
“TPărină-i -i azi şi nimic mai mult. 

Și unde-i Roma, doamna lumei întregi? 
Și unde-s astă-zi vechii și marii Cezari 

Tibrule galbăn, 
Unde ce astă-zi mărirea ta? 

Chiar Papii mîndri cu trei coroane 'n cap 
* Păstori de naţii, cu strimba cîrjă 'n mini 

Pulbere-s astăzi, | 
Pulbere sunt chiar vii fiind. 

n "A 

Căci nu rezistă regii piciorului lor. 
Căci nu se 'nchină lumea la glas de, sfint 

_ Semnele tainei 
“Mute rămîn şi se fac de rîs. NR 

Chiar tronul. Papei azi ca o scenă ce 
Și E) îşi face mutrele lui plingind. , 

" Hohotul lumei, 
L.umei întregi îi răspunde atunci. 

Căci nu-i s'ardice bolile de granit: 
Un 'Michel-Angelo nu-i să facă iar. 

| Ziua din urmă! . ” 
Templele vechie pustie: rămîn. 

Să 'mvie pinza Rafael -astă-zi nu-i, 
Nu 'nvic dalta 'n miînile cele noi, 

Moartă : rămine : 
Marmora grea sub. ochiul mort. 

“In van căta- -veți ramuri de laur azi 
In van cătă-veți “mîndre simţiri în piept: 

Toate trecură 
Viermele Da roade în noi. 

"CUM. PE, DULCEAX LIRĂ, 
Inginetrira antic . „ 

Cum pe dulceari liră Horaţ cîntat-au, 
Ast-fel eu cercai să te .cînt pe tinc, 
Incordind „un. vers tinguios . în graiul 

- Traco-romanic. 

  

Ție-ţi dete al Semiramidei zinbet, 
“Ție-ţi dete braţele-i albe Iuno, - 
Numai ochii turburători ai tăi''sint 

„i Marmură rece, 1 

„ Stînci, 
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Căci în umbra. gindurilor de noapte 
Suferinţa chiar voluptoasă-i,.dulce.i, 
Viața mea era ca un vis: de vară; 

Visul o, Viaţă. 

Suflete al meu, te-ai: înfrățit, cu. dînsa, 
Ea prooroc fu alcărării tale, 
Ție ţi-a fost soră "'ndelung, cum umbra-i 

:-Soră luminei.! .: . 

Trist am fost şi adînc, dară trist prin sine-mi 
Nu de-ale astei. lumi pătimiri și: lacrimi, 
Mă doream doar încununat. de. laurul : 

Pururea verde. 
, 

Am așteptat ram să se'ncingă mindru 
Ram .glorios, sfint, cum îl poartă Apollo 
Umbră pe veci dind întristării-mi laurul 

Pururea verde. 

Și de nimic nu mă mirai în viaţă: 
Nu .piramizi vechi, împrejur de-a căror 

am - văzut cum apăru din. veacuri 
Iupiter Ammon. 

Sau din Nord etern îmi venea suflarea, 
Vînt geniea adinc purtător de ghiaţă 
Şi de: veci zăpezi, ca gindirea tristă-a 

* Zeului Vuotan. 

N'admiram nimic... Fericit ca zeii, | 
Doară singur eu mă .miram de mine 
Pi înă cînd trezit: din - uimirea-adîncă: 

Singur rămas-am, 

ŞI din nou privii în .acea oglindă, 
: În Oceanul sfînt -ce: îşi mişcă 'apa-i 
Indrăzneaţă, trist clocotind şi mare 

/ Indiferentă. , 

Nici credeam. că pot ca să nor vr "odată, 
Falnic, mîndru înfășurat în manta- -mi, 
Coboriiu cu ochii nemişcaţi în gloată, 

Cutreniurind- -o. 
a 

Dar sătul de ca şi: de mine însu- mi 
“Am să urc din nou părăsita treaptă, 
Ochii: nemișcaţi - ridicînd la steaua-mi 

Nemurițoare: 

AZI E ZI DE MAI ir 

  

„Azi. e zi: de, Mai întîi, 
Azi e ziua de Armindeni.:: 
Eu.te cat, drăguța mea, 
Eu te caut pretutindeni. . ..;..-. 

/ 

Eu te cer.de la izvor, i | 

De la codrul:cel de brazi, : 
De' la vintul ce lovi,.-.. Pa 
Balsamînd al „meu : obraz..:; i,
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Intreb munţii cei înalţi, 
De la riuri eu te cer, - 
De-au văzut cum-va ascuns 
AL vieţii-mi giuvaer. 

Cu-al tău zimbet răsfățat 
Și cu dulcile-ți cusururi, 
Te-am iubit, copil drăguţ, , 
Te-oi iubi de-acum și pururi. 

Te iubesc făr' de 'mputări (2), 
Fără urmă de căire. -: 
Dară vai! nu te găsesc, 
Nicăire, nicăire. 

  

DIN CIND ÎN: CÎND 

Eu te-am iubit îmi pure-un veac, tu nici măcar din cînd 
- i în cînd 

Și nici ai vrul să alinczi al meu amar din cînd în cînd. 
Erai frumoasă cum nu e nimic în cer şi pe pămînt, 
Azi nu mai eşii precum ai fost, frumoasă doar din cînd 

| „în cînd. 
Și ochii tăi ce străluceau mistuitor şi înfocat 
Sint osteniţi şi se aprind cu mult mai rar," din cînd 

în cînd. 
O, spune-mi suflet dulce tu, pe care-atita l-am iubit, 
Dac'ai aflat în calea ta vr'un solitar din cînd în cînd 
Care de-adincul meu amar alita de nemărginit 
Măcar ca'n vis să-ți fi adus aminte iar, din cînd în cînd? 
Nu! ai 'trecut din mini în mini, prin toți acei oameni 

- „de rînd, 
Tu lrupul tău cel dulce plin l-ai dat în dar din cînd 

în cînd... — 

IN OCHII TAI CITISEM. 

  

In ochii tăi citisem iubire dinadins 
Și 'n calea vremii steaua mea 

O clipă s'a aprins. 
| , 

Apoi ca foi uscate, văzduhul coperind, 
Văzui nădejdi şi fericiri 

Naintea mea perind.: 

Dup' acea dulce clipă ce-atita mă uimea, 
Nainte chiar de-a răsări, | 

, Se stinse steaua mea. 

  

VI. 

Ce vis ciudat avui, dar visuri 
Sint ale somnului făpturi, 
A nopţii minte le scorneşte, 
Le spun a nopţii negre guri. 

Pluteam pe-un rîu. Sclipiri bolnave 
Fantastic trec din val în val, | 
In urmă-mi noaptea de dumbrave, 
Nainte-mi domul cel regal; 

„Căci pe o insulă în farmec | 
„Se 'mnalţă negre, sfinte bolți, 

Şi luna murii lungi albeşte, : 
Cu umbră umple ori-ce colţ. 

Mă urc pe scări, intru'năuntru —- 
Tăcere-adincă ' la-al meu -pas. 
Prin întuneric văd înalte e 
Chipuri de sfinți pe-iconostas, 

Sub bolta mare doar străluce 
Un singur simbure de foc; 
In dreptul lui s'arată-o cruce 
Și "'ntunecime "n ori-ce loc. 

Acum din sus, din chor, apasă 
Un cîntec trist pe ziduri reci, — 

“Ca o cerșire tinguioasă 
Pentru repaosul de veci. 

Prin tristul sgomot se arată, 
Incet sub văl, un chip can somn, 
Cu o făclie mîna-i slabă, 
In albă mantie de Domn 

Și ochii mei în .cap înghiaţă, 
Și spaima-mi seacă glasul meu, — 
Eu îi rup vălul de pe faţă.. 
Tresar... încremenesc... sînt eu. 

De-atunci: cam somn eu umblu ziua. 
Şi uit ce spun adesc-ori, 
“-Şoptesc cuvinte ne'nțelese” 
Și par'c'aștept ceva... Să mor? 

  

O ARFĂ PE-UN MORMINT 
: . 

Prin  gindurile'mi triste şi negre treci frumoasă, 
Ca marmura de albă, 'în haine de argint, 
Cu ochi mari, albaștri în bolți întunecoase 
Şi desfăcut ţi-e părul. în valuri de-aur moale, 
De-asupra Irunţii tale: e-un mindru cere de 
Astfel treci tu copilă, făptura minţii mele, 
AMinune-a creaţiunei ş-o singură gîndire 
Te face ca să tremuri: (0 arfă pe-un 

stele; 

mormint). 

Da, da! In viaţa-mi tristă tu treci cu-a tale stele 
(Albastre) şi în sborurţi tu murmuri surizînd.. 
E-amor? Copilăric?... Sint versurile mele 
Ce-ocupă a ta minte de murmurezi visînd?, 
Surizi! Nu plinge numai la finele poemei 

(C'o arfă pe-un mormint). 

Ah, de-aș muri... tu inger, fără a şti  vre-odată 
Că te-a iubit acela ce zace în pămînt, . 
C'un raiu 'nireg de visuri, cerimea instelață 
De cugetări înalte cu dinsu-i îngropată... 
Tu inocentă, albă ai trece surizînd... 
Dar luna'n cer atuncea sar indoi în liră 
Ș-ar suspina în noaple: o arfă pe mormint. 

  

IAR FAȚA TA E STRĂVEZIE. 

Iar faţa ta e străvezie 
Ca suprafaţa albei ceri 
Şi numai ochii mei sinţ tulburi 
De umbra, negrelor dureri.
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Tu chip alinător de dulce, 
Tu ideal în ochii mei, 
Tu ce-o femeie între flori ești 
Ș'o dulce floare'ntre femei! | . 

De-ai rămiînea pe veci frumoasă, 
* Precum te simt, precum te văz 
Șin părul tău cel. lung şi galbăn 
Eu flori de-a 'verii să aşăz... 

Dar în curind -—și nici o umbră 
Din frumuseţea ta n'a fi, 
Trei zile încă vei fi ast-fel 
Apoi... apoi vei putrezi. 

Pămînt nesimţitor și rece, 
De ce iluziile. sfermi, 
De ce ne-arăţi că adorarăm >» 
Un vas de lut, cu suc de' vermi?... 

“ PINĂ NU TE VĂZUȘEAI... 

_Pină nu te văzusem, 
Nici nu ştiam că sînt. 

Dar te-am privit 
Și am simţit 

„Că de cît fără tine, mai bine în mormiînt. 

r- 
Și totuşi pin “acum, ” 
N'am spus nici un cuvînt, 

La ce mi-i bun 
„Să ţi-o mai spun, 

Că de cît fără tine, mai bine în mormint, 

N'am voe să spun tare 
Iubitu-ţi nume :sfînt, 

Ci nestiut, 
- Nepriceput, 

L'oi repeta în mine, mai bine în mormint. 

Veni-le-va la preoţi: 
Cum-va de aiure-un gînd, 

Să-mi sufle abia 
Pe fața mea, 

Yericele tău nume, cînd m'or lăsa 'n mormînt. 

Ș'apoi poate să piară, 
Şi urma'mi pe pămînt... 

- Uitării reci | ” 
Chiar tu pe veci 

Să-l dai pe -acel nemernic, ce doarme în 
mormînt. 

. 

AUZI PRIN FRUNZI USCATE. 

Auzi prin frunzi-uscate 
'recind un-rece vint; 
El duce vieţile toate : 
In mormînt, în adincul mormînt. 

Auzi sub bolți de peatră 
Un trist și rece cînt; 
EI duce vieţile noastre 
In mormiînt, în adîncul mormînt. - 

tu 

„Ea geme trist un singur 
Și dureros cuvînt; 

„Cu el pe buze m'oi duce. 
In mormânt, în 'adincul mormiînt. 

De-asupra-mi 'să şoptească 
Iubitu- ţi nume sfînt, -: 
Cînd m'or lua mn “întuneric. - 
În mormânt, în' adincul mormînt. 

Pînă nu te văzusem 
Nici nu simțeam că sînt, 
Ș-acum știu ce bun este somnul: 
In mormînt, în adincul mormiînt. 

Ca frunzele uscate, 
Căzind de-un rece vînt, 
S'au dus nădejdile toate ” 
In mormînt, 

Şi par'că sub bolți de pustie 
Aud un rece cînt; : 
Ce-atinge vieţile noastre 
În. mormânt, în rece mormint. 

  

Văzindu- te atît de des - 
Frumoasa mea amică, 
Din toată viaţa n'am ales” 

Nimică 

Şi pentru tine am pierăst 
„Noroc „şi idealuri, 
Cu vasul vieții străbătut - 

;. De valuri , 
n. 

Și ochiul azi îmi este sec, 
Şi cad a mele cînturi, 
.Ca frunze veştede ce. trec * 

Pe vinturi. 

Şi din amoru-mi n'a rămas, 
Ce: cît adînca milă, ! 

7 

în adîncul mormînt. 

- VĂZINDU-TE ATIT DE DES... 

Că te- -am, iubit. că-atît” estaz, 
- Copilăl. 

Tu ai ca "n ziua'cea d” întii, 
Priviri de lacrimi pline... | 
Dar ce să-ți zic de cit: Răm 

„Cu bine! 

a: 
3 
4 

  

CUM Al PUTUT... 

Cum ai.putut a-ţi bate joc. 
De patimele mele, 

De dulci petreceri la un loc 
Din ceasuri ca acele? 

Cum le-ai menit pe toate rău, 
De s'au ales: deșerte? 

Dar care-i acel Dumnezeu 
In stare,să-te ierte? 

Şi 

89



Cînd amîndoi. vom fi pămînt, 
: Căci el pe, toți ne-adună, 

S'o stinge dor .şi jurămînt, 
Cu vieţile 'mpreună, 

Ci 'n lungul negrei vecinicii 
Cîntarea-mi se va naşte, 

"Ce numai tu n'ai vrut să știi 
O .lume va cunoaşte. 

In mintea vremilor ce vin 
Va răsări cuvîntu-mi, 

Cu 'ntreg al sufletului chin, 
Ca iarba pe mormiîntu-mi. 

Şi-n versul meu ce va trăi 
Infamă apăre-vei, 

Cum n'a fost alta, nici va fi 
În neamu 'ntreg al Evei. 

  

CE ȘOPTEȘTI... 

Ce şopteşti. atit de tainic, 
Tu isvor de cînturi dulci, 
Repezind bălaia undă 

“Floarea finului o smulgi? 

Și 'o duci, o duci cu tine, . 
Vijiind încet pe prund, - 
Ale tale unde floarea ' 
Cine ştie unde-o-ascund. 

Ast-fel trece și viaţa-mi, 
Dar ca floarea n valu-i nu e, 
Nici nu spun ca tine doru-mi 
Nimănuie, nimănuie. 

Numai colo unde teiul : 
Lasă floarea-i la pămînt, 

- “Eu încep să mișc din buze 
Și” trimit cuvinte: 'n vint. “ 

Vis nebun, deșarte vorbe, 
Floarea cade, rece. vîntu-i, 
Şi eu ştiu. numai atita, 
C'aș dori odat' să mîntui! 

  

CIND TE-AM VAZUT VENERA... 
Cînd te-am văzut Vencră, atunci am zis în sine-mii 

Zăvor voi :pune _vieţii-mi, simțirii mele lacăt, 
Să nu pătrundă dulce zimbirea la din treacăt - 
Prin ușile gîndirii, cămara tristei inemi. 

Căci nu voiam să ardă pe al patimilor rug 
Al gîndurilor sînge şi sufletu "n cintare-mi; 
Și nu voiam! a vieţii iluzie. s'o sfaremi 
Cu ochii tăi de-un dulce, puternic vicleșug. 

Te miri 
Eu idolului mîndru scol ochii blînzi de şerpe, 
La rodul gurii tale gîndirilemi sunt sterpe, 
De cărnurile albe eu fălcile-ți disbrac, 

Şi pielea de -d'asupra şi buzele le tai, 
Hidoasa căpățină de păru-i despoiată 
Din sînge şi din flegmă scîrbos e inchegată... 
0, ce rămase atuncia 'naintea minţii-mi? vai! 

„Să "mpedec 

atunci crăiasă, cind tu: zîmbeşti, că tac. 

MIHAIL EMINESCU 

Nu-mi mâsurai (?) gîndirea cu perii. tăi cei deși, 
Nu-mi. pălrundea-i, lu idol, în gind  vre-odinioară. 
Pentru că porţi pe oase'un obrăjor de ceară 
Păreai a fi 'nceputul frumos al unui leş. 

Ori-cit fii wilădioasă, ori-cum fic-al tău port 
Şi blîndă ca un înyer de-ai fi cintat tu psalme, 
Sau dacă, o hateră, jucind băteai din palme 
Priveam de o polrivă cun rece ochiu de mort. 

- De dulcea iscodire, cu ină feream în 
In “veci cătam în suflet mînia s'o întărt 
Ca lumea ş-a ei chipuri să-mi pară vis deşert 
De mucreşti cuvinte și lunecoase sfaturi. 

laturi 
> 

Uşor te birueşte poflirea frumuseţii, 
Ziceam — și o privire din urcul cel cu gene 
Te 'mvaţă cind durerea fiinţei pămâîntene 
Și "n inimă îi bagă el viermele vieţii. 

Venin e sărutarea păpînei ziîne Vineri 
Care aruncă “n inimi săgețile "'ndulcirii, 
Dezburbătează” mintea cu vălul amăgirii, 
Deci în zadar ţi-i gura frumoasă, ochii lineri. 

De cil să 'ntind privirea-mi, ca mini fără de trup, 
Să caut cu ei dulcea a ochilor tăi vrajă, 
In porţile aceste mi-oi pune mina strajă — 
De nu — atunci din frunte-mi mai bine să mii rup. 

  

NU MĂ ÎNŢELEGI 

In ochii mei nimica acum nu are preţ. ÎN 
De cit duioasa! laină a mîndrei frumuseți, ai 
Căci ce-ar mai fi şi alta în lume de cit tu 
Să facă să-mi pierd viața în vremea de acu 
Pe basme, pe nimicuri, cuvinte cumpănind, 
In peritorul sunet al lor să le cuprind? . 
Să "'ncere visul cel mindru în sunele (să-l) ferce, 

umbra-i dulce de-u merge 'm întunerec? 

Și azi cînd a mea minte, a farmecului roabă, - 
Din ori şi ce durere iţi face o podoabă, 
Azi cind ești pentru mine ca marmura de clară, 
Cînd ochiul tău. cel mîndru străluce 'în afară, 
Intunecînd privirea-mi de nu pol să văd încă 
Ce-adincă-i . suferința din , noaptea lui adîncă, 

Azi cind a mea iubire e-alîta de curată, 
Ca farmecul de care tu eşti impresurată, - 
Ca setea cea: eternă ce-o au după o lallă 
Lumina de *ntuneric şi marmura de daltă, 
Cînd dorul (meu) e mare, nemărginit de sfint 
Cum numai e nimica în cer şi pe pămint, 
Acea înamorare de tot ce e al tău 
De-un zimbet, de-un cuiremur, de bine și de rău 
Enigma şi 'mţelesul fiind al lumii 'ntregi, — 
Să văz din a ta vorbă că nu (mă) înţelegi! 

Să scuturemflorirea un vînt al recei ierne? 
Să 'nceţi a fi icoana iubirii cei eterne? 
Cu marmura cea albă să nu le mai asameni 
Să fii ca toată lumea o [loare între oameni, 
Să 'ncele acel“ farmec ce te-a făcul o zee 
Să fii... [rumoasă încă, dar numai o femee 
Și-atunci să-mi zici: Privirea ce-atit ai adoral-o 
E încă lot frumoasă, fermecăloare... Iat-o! 

E încă” tot?.. Avea-vei în ochii-mi acel preț 
„Ce azi ţi-l dă sfială sărmanei mele vieţi? 
Voiu fi supus duioasei, ne mai simţite _ munci 

"Din toata mea putere să te iubese Ș'alunci? 

Au nu știi tu ce suntem? Copii nimicnicici, 
Nelfericiri svirlite în brazdele veciei. 
Hotiri strălucitoare—a undelor albastre? 
tîndirea noastră-i spumă nimicniciei . noastre, 
lar visuri și iluzii pe marginea uitării 
Trec şi se pierd în zare cu pasările mării, 
Şi ce rămîne “n urmă nu e de cit obscură 
Şi oarbă suferință, ce bîntuie 'n natură?
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Şi azi cînd am puterea ce-o are numai Domnul 
Din chaosul uitării s'alung pe-o clipă somnul, 
Pe schela lumii noastre, urite şi miruna chip 
Cu vorbe "mpestrițată, zidită din nisip, 
Eu să ridic o lume mai mare, mai senină 
Precum a fost odată a raiului grădină, , 
Azi, cînd eşti prea mult înger şi prea puţin femee 
Yrumoasă cum nici Venus nu a putut să stee, 
In Joc de-a îi un goare al ustei lumi întregi, 
Tu îmi ucizi gîndireu, căci nu mă înţelegi. 

“ . 

CINE EȘTI? 

Nici luna plutitoare, 1 nici stelele din cer 
N'or să pătrunză 'n umbra trecutelor dureri, 
N'or să - pătrunză-amarul  pierdutei tinereți 
Chiar de-aş avea de-acuma şi-o sută de vieţi 
Căci sufletu-mi de-atuncea c-atit de 'ntunecat, 
“Doar ochii tăi de inger în visul meu străbat. 

Ca toamna cea tirzie e viața mea şi cad 
Iluzii ca şi frunze pe undele de vad 
Şi nici o bucurie în cale-mi nu culeg, 
Nimic de care 'n lume iubirea să mi-o leg; 
Pustiul și uritul de-apururi mă cuprind — 
Doar brațele-ţi de marmur în visul meu se 

'ntind| 

- Precum corăbii negre se Jeagănă de vînt 
Cu pînzele- -atîrnate, departe de pămînt, 
Cum între cer şi mare trec păsările stol 
Plutesc a mele gînduri pe-a sufletului gol, 
Se 'ntind ale lor aripi spre negre depărtări: 
Tu eşti în visu-mi negru luceafărul pe mări! 

Am! blestemat în haos întîiul vieţii colț 
„Pe care se 'nălțară a cerurilor bolți 
El fu începătorul eternelor dureri 
El e eternul astă-zi şi-a fost eternul eri. 
Am blestemat viaţa în însuș al ei miez 
Ci tu, întrînd în visu:mi, te binecuvintez. 

de ginduri ce 
gindesc 

Pustiul se întinde, păduri îmbătrinesc. 
De-aspra viscolire-a sălbatecului vint 
Işi scutură copacii frunzişul la pămînt, 
Căci. sufletu-mi copil al viscolelor reci... 
Tu, ramură "nflorită, pe visul meu te pleci. 

De noaptea cugetării-mi, 
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Dar cine eşti tu oare cu ochii:de mă minţi, 
Ai căror raze lucii sunt dulci făgăduinţi, 
De-amor fără de margini, de drage fericiri, 
Care nu sînt în lumea aceasta nicăiri? 
De ce cu arătareacţi îngreui al meu gînd, 
Cu farmecul în visul vieții-mi străbătind? 

De ce? E iarăși umbra iubirii cei de veci, 
Ce trece cu întregul ei farmec pe cind treci, 
Căci e biruitorul amor atît de trist 
Ce-a luminat în umbra durerilor lui Crist. 
Ori unde fug a tale priviri tot mă ajung: 
Din cadrul de 'ntuneric nu pot să te  alung. 

TOT MAI DEPARTE, MAI DEPARTE... 

1 

Cimpii şi dealuri de zăpadă 
La nord plutesc pe mare'mn sus... 

- De-asupra lor. un pilc de paseri 
Mereu coboară 'spre apus. ; 

In urmă vine încă una 
Aripa ei abia mişcînd 
Intinde' giîtul și priveşte, 
Privind ca cade la pămînt. 

Ghețarul rece: dus de ape 
Mercu o mină îndărăt... 
Tot mai departe. vede pilcul . 
Plutind pe lanuri de omăt. 

Tot înainte a ci tovarăși 
lar ea rămase înnapoi... 
Tot mai departe, mai dearte 
Sîntem deolaltă: amindoi. 

Și eu din ce în ce mai singur 
Mă tot întunec și îngheţ 

„Cînd tu te perzi în zarea dulce 
'A nesfirşitei diminețţi. -



, POEME 

UN ROMAN. aa Pelinii suri c'argintul cu dulcile miroase . 
Implu adormitoare tot acrul -cel cald, 

Viginii-s cu crengi grele de boabe 'ntunecoase, 
In van oglinzi frumoase şi florile-împlu sala : Lanul călătoreşte cu valuri de smarald. 

Cun aer plin de miros, molatec, de argint, | | 
în sufletu-unui tînăr e noapte şi răceală: ' A_ierburilor spice stau sure-verzi în soare, Lumini pină în gîndu-i. cel negru nu se'ntind. Crescute-ajung la brîul unei copile. Lin [ada SR Prin iarba mare trece, şaminte-luătoare” In van tineri de-o. vîrstă ciocnesc vesel pahare Pliveşte flori de aur și lire de pelin. 
Și Vale lor petreceri pe dinsul îl învit'; i 
Ei nu vor să'mnțeleagă zimbirile-i amare, E mia » Cunună-şi în și-o *ncaeră sălbat Dup'o perdea stascunde în! visuri adincit. : uună-şi Împleleşte şi-o 'ncaeră sălbatec In pletele îmflate, în părul încălcit 

Și ochii-i rîd în capu-i, şi faţa-i e jăratec — Au unde mergem gîndu-i?.. In valea .lui "natală, 4 Janurilor zînă cu chip .frumos, răstil 
In codrii plini de umbră, prin ripe ce s'atund, 
Unde isvoarele-albe murmiire dulci esală 
Şi scapăr” argintoase lovindu-se de prund. | . „Şapoi în codru trece Si cîntii doina dragă, 

| Sălbatec. este glasu-i, răstit, copilăros, 
Ar vrea ca să revadă colibeld "de paie; i, E) sună 'n codru Verde,“ în lumea lui întreagă, , 

Dormind cuiburi de vultur: pe stinci, ce 'se. prăval, Albele ei picioare indoaie [lori pe jos. ! 
Cînd luna printre nouri, regina cea bălaie, -: ! : ” 
Se ridica prin codrii din fruntea unui deal. | „âh! de aș fi—ea "strigă —o  pasere snăiastră 

„Cu penele de aur, ca pasăile n rai, 
Să aib' ar vrea „colibă de trestii :militică, : La Sfinta-loi m'aș duce ş'aş bate în fereastră 

In ea! un pat de scînduri, mușchiu verde drepl covor, Cu ciocul — şi i-ași zice cu rugălorul grai: 
Din pragu-i să se. uite-la munte 'cum:! s'ardică | a e ' i : 
Cu fruntea lui cea stearpă vîrîndu-se în nori... Să-mi dea un măr, în care închis-să fie-a lume, 

Palat de-argini în lunce şi 'n codri înfundat, - 
* .. EU 

Ar vrea să rătăciască cîmpii înfloritoare, - sun Făt-trumos de mire, înnalt, cu dulce nume, Unde ale lui zile din. raze Je-a țesut, „în singe-și din lapte fecior de Impărat...“ Unde *'nvăţa din. rîuri murmurul de "ncîntare - 

Și pricepea din codri misterul lor tăcut, Ea cîntă şi pocnește în crengi co vargă lungă; — 
O ploaie de îlori albe se scutură pe ea, 
Un flulur roș și vinăt se 'mnalţă, eu-l alungă; 
De pasu-i crengi se 'mdoaie și glasu-i răsuna... 

O babă, ce atitea povești ştia, cîte fuse . A 
Torsese în viaţă-i, pe: el l'a învăţat .. 
Să tăleniască graiul şa păsărilor spuse 
Și murmura cuminte a rîului curat. 

Apoi ş'aduce-aminte — cra! o zi frumoasă... In curgerea de ape, pe-a fruizelor sunare, | [Ei s'a trezil în luncă sub ochii ei de foc,» In dulcele “miitul al păserilor grai, „Ea păru'şi dă. într'o parle din faţa ruşinoasă, 
In murmurul de vespii, ce'n mii de chilioare: -i «Isi pleacă ochii timizi şi el a stat pe loc. 
Zidesc o mînăstire de ceară pentru trai, a , - . 

-. Ce sa 'ntimplat de-atuncea nu vrea să ție minte De spînzură prin ramuri de sălcii argintoase Destul că: nu mai este—și chipul ei cel blînd, 
O 'ntreagă "mpărăţie în cuib legănător; — . Surisul ei sfielnic şi ochiul ei cuminte 

„A firii dulce limbă, de cl era 'nțeleasă Sunt duse fără urme de pe acest pămînt. 
Și îl împlea de cîntec, cum il împlea de dor, | ; . 

Su stins. De-aceea însă el ar vrea înc'odată - 
Să vadă lunca verde, valea pierdută 'n flori, 
Unde ades de braţu-i în noaplea înstelată 
Ședea pe slînca stearpă, spuindu-i ghicitori... 

Visa copilul... Frunteu-i de-u slincă răzimată, 
Privea uimil în rîul ce spumega amar : 
Și asvirlea vre-o piatră în apa 'mvolburaltă... 
Ridea, cînta de geuba — plîngea chiar în zădar. 

1 hi .. . . - . . . . * i . - "Vedea în zarea văii nuci mari. cu Irunza lală - Da, ghicitori... enigme! Ah, ce ştia pe-atunce Ș'o lume de [lori ulbe pe şiruri de cireşi, De-a vieţii grea enigmă, de anii furtanoşi? Și iarba de pe pajiști e imoale-amestecală „În laeu-adine și neted din mijlocu-unei lunce 
Cu flori galbene ș'albe, pici colo măcieşi. EI vedea zine albe cu părul de-aur roș. „i 

*
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Şi trestia cea naltă de vuia n vânt mai lare 
EI asculta la glasu-i ca nişte basme dulci, 
Cind rațele sălbatici încrețeau upe clare 
Scăldindu-se prin papuri cu ciucaliii de fulgi. 

Trecură ani. E noaple. In camera bogală 
Pe-uun pat alb ca zăpada stă una copil măreţ,, a 
O candelă de uur c'un punct de foc arată - ! 
Prin luminoasa umbră tablouri pe pereți. 

Culcală jumătate, . copila cu tristeţe 
- Zimbeşte. Plete blonde'pe umeri-i cobor” 

Și cad pe albe “perini. Iar buzele ci. creţe 
Arată nu amorul, ci setea de amor. 

Ochi. suri “și mari iar faţa-i de- -acea albeaţă sură, 
Brumată ca lucirca unui mărgăritar, 
Pe 'braţe de zăpadă, pe sinii albi ce fură 
A candelei lumină mai rar... şi tot mai rar. 

Picioarele ci mice ating covorul moale 
„Și chinuie papucii de-atlas care stau jos. . 
la „patului ei margini, cu fruntea m a ei poale 
E în genunche dinsul... se uită "'ntunecos. ” 

Sub umerii-unei: "feţe ca marmura de . .rece 
Sunt umbrele. 'ntristării adinci ce-arată slab. 
Prin ochii mari şi negri o îndoială lrece 
Ce fulgereuză "m taină spre-a se ascunde “n grab”. 

Şi imina-i tremurindă boţeşt” involuntară 
Gazu-argiutos din haină, din creţi ce se deşiri, 
În: jurul gurei sale e o trăsură-amară 
Şi o zimbire crudă. pe buzele-i subțiri. 

_ . . 

— „Nu le iubesc? zici, crudo — ce zici îți pare-o şagă... 
Nu te iubesc atîta cit ştiu ca să,iubesc. - 
Să store din oceane amiărăciunea 'ntreagă 
Și într'o picătură s'o beau... să 'nebunesc? 

O vrei? A crea unul din visurile tale ! 
Aș trebui să fiu eu de trei ori Dumnezeu, 
Și 'n clipa mea —ce'secoli ai veciniciei sale: 
Abia putură face — aceea să fac eu. t 

; . . . . 

Nisipul din pustie cu să'l arunc c'o mină 
In cer... şi diusul negru deşert să fie iar, 
Ca sus piimint să fie întins fără lumină 

Şi ale lui întinderi cu gîndul meu să le-ar. 

lar jos-să cobor mândru a cerului. grădină, 
Cu sori nălțați pe lugeri, cu lune. 
lar tu să treci—un înger — încinsă cu 
Şi în a ta privire eu mințile să'mi pierz. 

'n Grenge 
hunină 

verzi; 

) 

Şi Lu cind apărea-vei ziua 'să pară noaple, 
Ast-fel de strălucită să fie faţa ta, 
Incet numai pîraie să se nimească 'n şoaple; 
Din crengi de arbori! mîndre să cadă rodii coapte 
Şi pasul tău să calce pe un covor de nea. 

"De ai dori în gînduţi lu un palat de ghiaţă! 
Să se coboare: Nordul cu munții plutitori 
Şi vînturi uriașe cu lungele lor braţe 
Să sue stînci pe stînce... şi-un munte să înalțe! 

» Cu codri-i să-l aşeze pe virtul lui de nori... 

Și de-ai muri, iubito — căci contra! 
Nici D-zeu pulere... atuncea cu amar 
Aş stinge c'o gindire sistemele solare, 
Aș grămădi din ele o piramidă mare, 
Puind în ea al vieţii “frumos mărgăritar: 

morții n'are 2 | 

Tigura-ți de minune... Și “m noaptea cea pustie 
In caos fără stele, în vecinicul nimie - 
Maș arunca în doliu să cad o vecinicie,. “ 
Cu viața mea, sfirmată de-o lungă nebunie, 
Etern, etern cu doru-mi deşertul să-l despic. 

şi. dacă vre- odată: lumea”  destiinţuită 
Ar reintra în viaţă şi "n" vechile ei: legi, DI 
Viinţele ci: nouă' cu mintea lor uimită - 
Cometul să-l privească în calea - lui: greșită 
Neliniștind în Sboru-i evii vecii. 'ntregi. 

Sacel comet puternice cu coama lui “zburlită, 2 
Ce exilat din ceruri e prin blestemul seu, 
Eteru' anomalie în lumea „liniștită, , 
Sburînd cu-a lui durere adincă-neghicită, „i 

Acela să fiu eul — . 

* 
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O candelă subțire sub bolta: cea înnaltă E 
lumină peste regii cei dacici la olaltă, 
Cari tăiaţi în marmur cu steme și blamide 
Se înşirau în sală sub negrele firide. e 
lar colo m fruntea Sălei e-un tron” acoperit ” 
C'un negru văl de: jale, căci Sarmis i murit. 
lar chipu-i,—cel din urmă în lungul şir de: regi, — 
Sub vălu-i. ca pe-o umbră, abia îl înţelegi. - 
De-odată crișcă fierul în dosu-unei firide, 
A unei tainiți scunde intrare se deschide, 
De sub (o) mantă lungă se "nlinde:o albă mînă, 
Ce ţine o făclie aprinsă: de răşină, 
Care îi bate în față și-i luminează chipul... 
Pe-un stilp tăiat orlogiul. își picură nisipul. .* 

Brigbelu ” ce cu Sarmis e “frate” mic! de-a gemeni — 
Ca umbra cu fiinţa "sînt ainîndoi asemeni — 
Incet înaintează, făclia și-o ridică 
Ş'urechea aţiind-o el ascultă: „Nimică[... 
„Un ceas mai am şi iată că voi ajunge 'n fine 
s„Atit de sus în lumea creată pentru bine. 
„Creată pentru bine, ne spun cărţile vechi, 
„De mii de ani ne- sună legenda în urechi... 
„Şi am văzul virtutea găsind a ci răsplată, 
„te nu numai. de oameni, — de zei e ''nvidiată, 
„Răsplată prea frumoasă: un giulgiu 'și patru scânduri, 
„De cînd văzui aceasta, am stat mereu pe gînduri 
„Să-mi stimpăr 1ăcomia? 'be lîngă Taulci 'isvoară ! 
„SĂ trec murind de sete “pentru aşă comoară? 
„Pe cînd c'un om în ianțuri—de-i frate chiar, 'ce-mi pasă!" 
„Dacă-l împing - în” laturi, o cale luminoasă * 
„Nainte-mi se deschide? Lam dat" deci la''0 parte,— 
„De-ale „virtuţii bunuri să aibă siugur parte. . 
AD zi! lumea-i împărţită în proşti și în şireţi!.. 
„lar patimelor rele viclenii le dau preţ, 
„Sămînţă roditoare se cade ca să sameni 
„Ca să fii domn, se cade să-i ici adînc pe oameni. 
A Voieşti ca să se 'nchine cu toţi“l-a lale oase, 
„Atunci învie 'mtr'înşii pornirea dușmănoasă. 
„Invidii şi ura botează-le . virtuţi. 

„Numește-erou' pe-un gide cu fierul să-i ascuţi i, 
„Pe cel viclean și neted numește-l înțelept; 
„Nebun zi-i “celui nobil! şi simplu celui drept, 
„Din patima “mulţimii fă scară la mărire 
„Şi te-or urma cu toţii în" vecinică orbire, 
„Cu laude mîngiie deşertăciunea lor, 
„Din roiuri risipite vei face un popor 
„Şi Sigur fii la .rele do-apururea urma-vor, 
„Cu sînge “Şi cenușă pămîntul : presura-vor... 
„Fereşte-te de una, să te păzească cerul, pn 
„„Să nu te'mping'un demon a'spune adevărul, 
mă spune. că' nu-s vrednici .de cit de- adînc dispreț 

    

  

A 

  

„Că ”pentru-o vorbă goală jertieşti a lor vieţi, 
„Că tine nici îţi pasă măcar de-ale lor :păsuri, 
„Căicu a lor micime de suflet tu;îi măsuri, 
„Ci lauda cu care-i, încarci: e o ocară, 

„Că tot ce e ca dînșii e vrednic ca să piară“. 

De-odată iar ascultă... Se umilă a lui nări. 
Aude glasuri multe şi;paşi urcind.pe scări, 
lar uşa de la: mijloc dă aripele'n laturi .. 
De intră voievozii de. țări și de olaluri, 
in fruntea lor c'un preot bătrin... Iară moşneagul 
Cu laur vecinic verde în părui alb, toiagul
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, EI , . ” , : De aur şi-l ridică: „„Brigbelu, iată ora | | II. | 
„Cămn numele mulțimii şin fața tuturora, , | | 
»Venii” să chiem de lrei ori pe regen gura mare. Brigbelu, rege linăr din vremea cea căruntă, 
„Și dacă nici acuma din umbră-i nu răsare Pe zeii vechii Dacii i-a fost chemat la nuntă 
„Să-ţi oferim coroana, căci legea ne prescrie Frumos ardea in [lăcări prinosul de pe valră. „Ca peste-ua an nici tronul deşert să nu rămiie. : . Cind intră oaspii falnici sub bolţile-i de piatră. 

În capul mesei şade Zamolxe, zeul getic, | 
Ce lesne urcă lumea pe umărur-i atletic. 
In dreapta lui sub vălul de ceață mindrul soare, 
in stinga-i şude luna sfioasă, zîmbiloare... 

„Nici văduvă . coroana de lîmpla cuvenită“. 

îi : ia 

Pe un tripord s'aduce căţuea aurită. -. 
Cu facle stinsen mină "n. genunche cul oșlenii, 
lar preotul aprinde un vraf de mirodenii, ” la mijlocul de masă pe tronu-i şade el De fumul lor albastru se împle bolta'naltă . Cu plete lungi şi negre, intunecos, Brigbel, S'acopere mulţimea, iar flăcările saltă. - Incolo voevozii, boiarii după treaptă N Toţi în genunchi cu groază uscultă în tăcere, „"Şoplesc cu admirare în burba înţeleaplă, Iar preotul începe cu glas plin de durere: Cînd spune cintărețul poveşti din alte vremuri, „In numele Celuia, al cărui vecinic nume De regi de-a ciiror fapte le miri şi te cutremuri. „De a-l rosti “nu-i vrednic un muritor pe lume, - si ind A lă.chi PRI id 
„Cînd limba-i neclintită la cumpenile vremii, & be Cm loți Să iar regii din fii PAI | 

„Regeşti, şi pentru dînsa le chem dacă trăieşti, i Liriie iciorul finindi-se FĂ seat e taun, 
„O Sarmis, Sarmis, Sarmis! răsai” de unde eşti! Ş Me p - “ o 
Pe ochi ţiind o mină ăcliile-şi întind . De-odală “m fundul sălii, apare sub ua arc, la sfintul foc din mijloc cu toţii și le-aprind. Cu stinga rezemală de spada-i de monare, Prin arcurilemalte trecu un jalnic vaer, : . Nebunul Sarmis — care-i cu craiul rate geamăn, — lar brațele ridică făcliile în aer, Ca umbra cu fiinţa-i ei umîndoi s'aseaumăn. - . lar preolul smunceşte c'o mînă pînza fină . Dar galben e la faţă şi ochiici ard în friguri Ce-acopore statua de marmură senină | , Şi vinătă e gura. EL vine cu paşi siguri Și țesătura neagră de-un fin şi gingaş tort : Și pe pumnaru-şi scapă Brigbel mina regală. lăsînd să cadăn flacări. șopleşte-adine: - „E mori!” Din tron pe jumătate cu furie sc scoală..: . i . Nebun "'nalță dreapla, se uită fix la el: 

Cu mina pe pumnaru-i încremeni Brigbel. ; 
Și ca să înțeleagă nainte-i ce se, *ntîmplă 
Nebunu-şi irece mîna la ochi, apoi la timplă. 
Se uită turbur, pare că şi-ar aduce-aminte 
De-o veche povestire, cu jalnice cuvinte. 
Cu glasul lui ce sună: adînc ca din aramă 
EI noaplea cea eternă din evii-i o rechiamă 

. . Arată cum din neguri. cu umeri ca de munte e 
. a Zamolxe, zeul vecinic, ridică.a sa frunte 

Şi de cit toată lumea, de două ori mai mare, 
„Îşi pierde “m ceruri capul, — în jos a lui picioare, 

  

- Brigbelu se repede fereastră şi priveşte. 
O.mare de lumină pe-o clipă îl orbește, 
EI" vede mii de facle lucind şi mii de suliţi, 
„Mulțimea şi ostaşii se'mping vuind pe uliţi, 
Iar negre tac de-asupra a capiștelor bolți, 
Ș'ale cetăţii ziduri c'un turn la ori-ce colț. 

x 

S'a strecurat mulțimeu şi salaci iar pustie 

Maine top sii MEcap meri eciii Cum Sulcul 1ă eee” Vana din neagra ed 
Orlogiul în intrare de mult: şi-a scurs nisipul Cuni din adinc ridică el universu n braţă, Cind iată o femeie mai albă ca omătul i Cum cerul sus se ndoaie şi stejele-şi aşterne, «i , . Xăsă ă Eşind încet din umbră, o'ntoarce .de-a'ndârătul o boltă răsărită din negure cterne, Priveşte cum din discul de aur ese, fum ” - Și decit toată lumea de două ori mat mare 
Şi zice rar şi rece: Eşti mulţumit acum 2“ Ia In propria lui umbră Zamolxe redispare. Pa " a : „mPrisiţi-l cum” stă mindru şi alb pe naltu-i jeț. Atuncea el tresare şi ochii învirteşte Ă EI imită răsuflarea vul lui mă Cum stă 'nainte-i naltă, privind o mistuește: iii - Ei daaa ay icanului măreț, , — Dar lasă-mă — ea strigă. — Ce galben eşti la faţă „Dacă deschide *'n evii-i cl buza cu mânie 
„Suflarea ta mă arde şi ochiul tău . mă'nghiaţă „Și stelele „Se spulber ca frunzele de vie, "Ce mă priveşti ătita? A fa căulătură 5, | EI mină în uitare a veacurilor turmă 
„MA - doare cum mă doare suflarea ia din gură „ăi Sorii îi negreşte de pier fără de urmă, „Ce ochiu urit de ne ru!. Cum e.de 'stins ; nori „„Dacă se uită în mare, ea tremură și seacă, "Inchide-l ah înce rivirea 1a mo 5 ort »De-și pleacă a sa frunte, lot ceru-atunci se pleacă. » Dar_:mă iube ti Tomirii tu mă îub E atâl. „Ci “n evii tăi Zamolxe lu n'ai creat vre-odată 
Precum pe al A eu frata nici cînd nu tai iubit? . „Un chip mai blind, mai gingaş, decit ăst chip de fată, - Da, simt că în puterea ta sînt, că tuimi eşti Domn „Gindirea ta, divine, abia putu s'adune şi te uribez ca umbra dar le urmez ca "n somn ' “Din mii minuni din lume o singură minune 

"Simt că l'a ta” rivire voinţele-imi sia sterpe „Căci numai fie singur îţi fuse cu putință "M'atragi precum Patra e un rece ochiu d erpe „Suneşti atita farmec cu-alita necredinţă... | "izugi fugi în lumea iara! Mă taci să nebunese p „Dar. nu ţi-o cer,-tot darul ţi-l sviri iar la picioare, “Caci” i tot E ai Het le ă o „De-a lumii tale bunuri privirea azi mă doare, „aer te urmez ŞI otuși din suflet te urăsc. . „Nici vin să-mi cer coroana, nici ţara mea. O dărui : . „Fişii s'o rup'or, cine şi cum îi place-ori cărui... EL o cuprinde:.. Faţa ei albă-atuncea piere. „„Strămoşi pierduţi în veacuri, rindurilor de ceţe i Sr, ei se stringe a stranie durere. ! IN ngoroana mea şa voastră e plină azi de pete; a ar țipa, și glasul în gât i se îngaimă.. - „0 voevozi ai țărei, frîngeţi a voastre săbii Ea îl sorbea cu ochii de şi murea de spaimă..: „Şi ciuma în limanuri să intre pe corăbii, Și cum stau mînă 'n mînă... tresar, tot mai aproape „Puteţi de-acum să rupeți bucăţi a mele flamuri Se string şi:.peste ochi își lasă a ei pleoape | „Mînjit pe ele-i' zimbrul adunător de neamuri Din tainiţa adincă părea caud un vaer, . „De azi al vostru rege cu drag o să îngroape De-asupra ci Brigbelu, 'nălțind făclia 'n aer, ! „Domnia-i peste "plaiuri, puterea-i peste ape. li zice: „O iubito, din nou ți. se. năzare...* „_* „Și-acum la tine, frate, cuvintul o sa 'ndrept, lar ca mereu ascultă, C'aude i se pare: LI „Căci voi să “nuălbenească și sufletu-ţi din piept („Se clatin visătorii copaci de chiparos „„Și ochii “n cap săi sece, pe tron să te usuci “Cu ramurile negre uitîndu-se în jos, - „Să sameni unei slabe şi străvezii năluci “lar tei cu umbra! lată, cu fiori pîn' în pămînt „Cuvintul gurii proprii, auzi-l tu pe dos „Spre marea *'ntunecată se scutură. de vint...) „Și spaima morţii între-ți în fie-care os . ' pi 4 .. -



„De propria ta faţă rebel, să-ţi fie teamă 
„Şi somnul— vameş vieţii —să nu-ţi mai ice vamă, 
„Te miră de gindirea-ţi, tresai la al. tău glas, 
„„lucremeneşte galben” la propriul tău pas, 
„>t propria ta umbră urmînd prin ziduri vechi, 

„Cu minele-ți astupă sperioasele urechi . 4 
„Și strigă după dinsa plingînd, mușcind din unghii 

„Și cînd vei vrea să 'njunghii, pe tine să te njung, 
- îi 
„Le-a$ blestema pe tine Zamolxe, dară vai! 
„De tronul tău se sfarmă  blăstămul ce visai. 
„Durerile "mpreună a lumii uriașe 
„Fe-ating ca şi suspinul copilului din faşe, 

__ssÎnvaţă-mă dar vorba de care tu să tremuri, 

„Semănăter de stele . și "'ncepător de vremuri“. 

i, JL. 
Prin salele pustie un om în neagră haină 
Temindu-se de paşi-i, se .strecură în taină. 
Sub mantia lui lungă ascunde un pumnar,. 

„Tot îndărăt priveşte cu spaimă şi amar. 
"El ride... Se repede spre umbra-i... Umbra - sare 
Din dreptul unor ziduri, încel ea iar apare... 
Asupra-i se repede şi iar dă înnapoi: 
— 0 Sarmis! luptă lungă, grozavă e 'nire noi! 
„Ce fugi? Ce fugi? Nu vezi lu la luptă că te chiem? 
„Nu crede cum că tremur, nu crede că mă tem“! 
Ș'atuncea iar răsare şi fața-i slabă piere, 
Și ochiul fix se uită, cu spaimă şi durere: 

„O înima mea laşă, de ce "nlemnești în sin, 
„Sfirşește! Şi pumnarul îmi scap'acum din miini... 
„Dar îl voi stringe bine... Stai —stai, nebun mișel!... 

Loveșie crud odată şi cade mort... Brigbel. 

DIAMANT DIN NORD 

"Prin mîndre grădine, de laur dumbrave 
Castelul se. 'nnalță cu arcuri suave, 
Cu stilpi ca zăpada, fereșşti sticlitoare 
Ce par poleite cu aur din soare. 

Prin lungi şi umbroase cărări nisipite 
Umbla cavalerul cu pasuri pripite. 

"Și stele revarsă lumina lor clară 
Pe-aleele lungi, în boschete de vară. 

S'aude murmurul isvoarelor “sumbre, 
Pe lac se ivesc dintre stuf şi din umbre 
Inaltele lebezi, ce apele-i taie 
In cercuri murinde şi brazde bălaie. 

Și dealuri departe 'pe-o linie clară 
Inseamnă-a lor umeri pe cerul de sară, 
Cu stincele negre ruine strivite 
Cu muchile 'n lună frumos zugrăvite. 

Și par urieși ce'ntr'un cuib de balaur 
Păzesc. o .măreaţă. comoară de aur, 
Căci luna, ce'n dosul lor roșă răsare 
Comoară arzindă în noapte se pare. 

Unit Cavalerul priveşte la lună 
Dumbrava șopteşte, izvoarele sună, 
Aruncă toiege de raze de neauă 
Și albăm ferestre e ori ce perdeauă. 

Incet cavalerul s'apropie: m svonul 
Al undelor palizi... zăreşte balconul . 
Cu frunze 'ncurcatu-i, prin grile-în glastre 
Cu roze de Șiras, liane albastre, ” 
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lar papura sună de-al undelor .treer 
Și 'n earba innaltă. suspină un greer, 
Şi vinătă-i umbra, și rumenă e sara 

„Și 'm dulcea tăcere răsună ghitara... - 

„Văzut-am în visul junie-mi bogată. 
Un înger—o taină în alb îmbrăcată 
Și fruntea-i încunjur'o boltă de stele 
ŞI ochii ei limpezi ca moi viorele. * . 

„Apari cu-a ta haină de scumpă mătasă 
Ce pare'ncărcată de brumă-argintoasă, 
Să văd'a ta umbră de lună 'nmuietă 
In păru-i de 'aur înnalt-mlădietă'. 

S'aude'm balconu-i foşnirea uscată 
A hainelor lungi de mătasă bogată, 
Ș'apare prin flori aplecată -pe grile: 
Frumoas'arătare a dulcei copile. 

Ghitara lui tace. Ea dulce îi spune: 
„E vană 'iubirea-ţi, frumosul meu june, 
De-o vrajă-i legată întreaga mea fire, . 
lubirea-mi eternă de-a ei împlinire.. 

„In Marea de Nord diamantu-acel zace 
Ce noaptea cea neagră în zi o preface. . 
Şi cine-l va scoate din neagra-adincime 
Mi-e mire. Afară de el însă nime. 

„Ori cît te-aş iubi şi mă jur că te-ador 
Durere şi griţă e tristu-mi amor, 
_De-aceea cu -spaimă, frumos cavalere, 
De tine-am fugit, deși doru-mi te cere. 

„Fugi dar, adorate! Te pierde în lume . . 
Și uită, ah uită chiar tristul meu nume, : 
Eu numai, eu singur'amor pe vecie 
Păstra-voi în pieptu-mi, în viața-mi pustie“, 

7 

„O înger! el zice cu vocea muiată 
D'iubire şi grijă — copil” adorată, 
Sigur de iubirea-ţi — m'aştepte: 'perzare 
Tot scoate-voi piatra luminei din. mare“. 

Din Spania mîndră. pe căile lunge 
E! pleacă în lume, în Nord: pin'ajunge 
Ș-or unde în juru-i femei se constelă, . 
Tot inima'm sînu-i remîne fidelă... . 

Ş-ori unde întreabă diamant'-unde zace, 
“Ca noaptea cea neagră în zi o preface 
Ș-un moș bătrin numai în minte'că ţine 
De calea la peatra eternei lumine.. 

li sprijină anii o sută toiagul, : 
E girbov ca iarna. l'arată moşneagul , 
Stincoasa lui cale şi-i spune: „copile, 
Voieşti tu în mare să mori chiar cu zile? 

Iţi spun: nu te duce. Prin codru vei trece 
Cu negrii “balauri, cu negură rece 
De nu-ți vei perde acolo viaţa 
Sfirmate-va marea cu sloiu de ghiaţă,
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De n'asculţi de mine, a vremilor strajă 
De mergi ori cum, fie... temvaţ astă vrajă 
S'o strigi lingă mare: „A soarelui soră 
Răsai ș'umple lumea de mîndră-auroră!“. 

EI pleacă. Șim codrii cu verzile bolte 
Aude niurmure c'a mării revolte 
Şi şerpi pe trupine, dinţoșii bălauri 
Cu ochi de' jăratec și solzii de aur. 

S'aud urlări de sălbatece feară” 
Ce dinţii-şi arată prin frunza cea-rară, 
Și scorpii flămînde 'se 'malţă n inele, 
Pe trunchii uscați ele șueră grele. ! 

O rază nu este în neagra pădure, 
Doar ochii de, șarpe prin ceţele sure 
Sclipesc ca cărbunii, ţișnind cu mgrozire, 
De spaimă îi vine să-și iasă din fire. 

Cu inima n dinţi mai departe aleargă... 
De-odată se schimbă în noaptea cea largă 
Tabloul... N'ainte'i o lume-i deschisă 
Cu aer de vară, cu lunce de vise; 

3 + pia 
Castele se 'nalţ'argintoase, senine, 
Pe maluri, de rîuri cu-oglinzi cristaline 
De marmură albă-s, pierdute dumbrave, 
Și 'n cer mișcă norii auritele nave. 

bă N 

O muzică dulce, adinc-voluptoasă 
Pătrunde-acea : lume se mișcă în lună 
Şi verzile lanuri se mișcă în lună 
Șim lacuri cadență: cîntări ce răsună. 

S'acopere lumea cu lungi pînzărie 
De-o brumă-argintoasă . lucind viorie 
Și florile toate sub ea 'mcremenite 
Respiră miroase adinc adormite. 

Din nori curge-o bură de colb de diamante 
Ce văile umple şi dealuri înante 
In față-le-i luna s'aud mii de şoapte, 
Pe cer se ridic curcubee de noapte. 

Pe-o mindră cărare cu argint risipită - 
S'apropie-o naltă femee iubită, ! 
Din creştetu-i părul cel negru cascadă 
Pe sîni străluciți de virgină zăpadă. 

Și haina-i albastră, bogată şi lungă, 
In razele  lunei creți splendizi aruncă 
Și umerii-i goi strălucesc ca și neaua 
Și ochiul ei mare lumină ca steaua. 

Ea vine spre dinsul: „lubit: cavalere, 
Nu merge la mare, căci mor de durere 
De mult te aştept eu şi dulceaţţi iubire 
De mult ești menit ca să fii al meu mire“. 

Ea miinile albe la el și le 'ntinde 
“Și părul ei negru încet: se desprinde, : 
Vărsindu-se 'n valuri de 'neagră mătasă 

    

  

MIHAIL EMINESCU 

Și plins este graiu-i... Cu miinile-unite 
ka'i roagă să-oprească din pasuri pripite 
Se "mpartă cu dînsa, ce vede... tot raiul 
De dor şi de grijă îi tremură graiul. - 

„Fugi, fugi! —cl îi zise — frumoasă ispită' 
In van este ruga-ţi“... De-odată-i perită 
Cimpia cea verde. cu blinda dumbravă 

"ŞI marea'ngheţată vuește grozavă. 

In fluvii ea mișc'a ei stanuri de ghiaţă, 
Sfărmindu-le'n vuiet ea strigă măreaţă 
Și stincă pe stincă înnalță, zideşte, 
Bolți -mindre ridică şi iar risipește. 

JI inimă'şi face șin mare s'aruncă 
Un vuet puternic, furtună mdelungă... 
El strigă în apă: A soarelui soră 
Răsai umplind lumea c'o mindră auroră! 

In mină el simte o piâtră frumoasă . 
In juru-i e ziuă... Cimpiile-auroase 
Grădina din ţara-i... cu lacu-i, castelu-i 
Cam vis de-odată îi se arătă lui. 
Da 

Grădina-i străluce flori felurite 
Ce tremur cam soare frumoase, topite, 
Alcele scutur de rouă o ploaie 
Și soarele'nalță-al lui disc de văpaie. 

El intră'n castel cu a lui piatră în mînă 
Pe scări îl așteaptă. frumoasa stăpînă' 
De, gitu-i S'atîrhă, zimbind ca îi spune: : 
„Adincul tău dor se'mplini prin minune. 

Am vrut să. tencerc... căci şi fără această 
Puteam ca să-ţi dau eu guriţi... pe fereastră 
Și totuș, te asigur, ştiam dinainte: 
Ca tu să mă'nșeli nici îţi trece prin minte. 

Căci de-aş fi știut c'ar putea să mă'nşele 
Ăști ochi... aste mîni să'mi fie'nfidele: 
Lasat-aş fi eu ca să mergi... și să-mi iee 
Pe-amantul meu dulce o altă femee? . 

O peatră mai scumpă și cea adevărată 
Iubirea mea este... nestinsă, curată... 
Aceasta ţ-o dau... și aceasta mi-o ţine“... 

Apţil!.... Cavalere să-i fie de bine! - - 

Aohl... Cine cască?... ce? chiar cavalerul... 
In somnul lui dulce visat-a el cerul, 
Căci biet adormit el a fost cu ghitara 
Sub naltul balcon, unde urlase asară. 

E drept că'mainte el vede chiar raiul 
Alevea'n grădină... Dar vai, guturaiul - 
Urit îl cuprinse de-a nopţii răceală, 

Pe bustu-i de marmor... Divină... frumoasă...;;* Pe ochi s'a pus brumă şi'n git răcuşeală. . | : 5 oh



Ah, vrut-ar fi dînsul, cîntind din ghitară, 
Cu-amor se deştepte copila cea: rară, 
Dar vai, auzindu-l: ar face-o să creadă 
Că strigă cucoşii în verdea livadă. 

De fără. e plină frumoasa lui haină, 
El putina spală prin huciu cam în taină, 
Ca nu grădinarul pe lingă-acea rană 
Ce'n inimă are, să-i. scuture blana. 

În urmă o uşăn balcon se deschide, 
"Prin flori se arată un cap care ride, . 
O blondă cu părul de aur—şireată 
De amoru-i prostatec rizînd se desfată. 

  

MIRODONIS. 

Mirodonis avea palat de stînci, 
Drept streșini avea un codru vechiu 
Şi colonadele erau de munți în şir, 

"Ce negri de bazalt se înșirau, 
Pe cînd de- -asupra streşina antica 
Codrul cel vechiu fremea umflat de vînt. 

-O vale-adincă ce 'ngropa în codri 
Vechi ca pămintul jumătă (?) din munte, 

Mîncînd cu trunchii rupți scările negre 
De stînci, care duceau sus în palat 
O vale adîncă şi întinsă, largă, 
Tăiată de un fluviu adînc, bătrin, 
Ce pe-a lui spate văluroase părea 
A duce insulele ce le are n el— 
O vale cît o ţeară e grădina - 
Castelului Mirodonis. 
lar în castel de treci prin colonade. 
Dai de înalte hale cu plafondul 
Lor negru strălucit. și păduri 
De flori. Păduri cu florile 
Ca arborii de mari. Roze -ca sorii 
Și crini urnele antice de argint 
Se leagănă pe lugerii cei nalți 
In aerul roşatec, “dulce și moale. 
Ca stele sînt musculițele prin frunze 
Și umplu aerul cel cald cu.o lumină 
Verzuie, clară, aromată. Fluturi 
Copile sunt cu ochi rotunzi şi negri, 
Cu părul de-aur și cu aripioare 
De curcubeu, —în haine de argint 
Din floare m floare filfiiesc și 'şi moaie 
Guriţele umede şi roşii în potirul ă 
Mirositor şi plin de miere a florilor. 
Tufe de roze sînt dumbrăvi umbrite 
Şi verzi întunecoase și presărate 
Cu nori dulci înfoieți, mirositori' 
E o florărie de giganţi. Intr'un loc 
Crăpată-i bolta de granit, de cauţi 
Prin streșina de codru pînă sus, 
„Unde în ceruri lin pluteşte. luna. 
Ea-i o regină tînără şi blondă 
In mantia-i albastra instelată 
Cu miînile 'mainte pe-al ei pept 
De neauă... Trece luminînd cu ochii 
Albaștri, mari, prin straturi înflorite 
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_Trece-argintoasă cîte-o 

De nori, ce îi oferă. 
Roze de purpur, crinii de argint; 
Din cînd îr cînd cu mînaii argintoasă, 
Ea rupe cîte-o floare șo aruncă. 
Jos pe pămint... 
Colo un nor se 'nnalţă sfînt şi sur: 
Se încheagă, se formează — 'ncremenește, 
Devine ca un templu grec și plin de umbra 
Columnelor ce-l înconjor — şi prin columne 

'rază-a lunci. 
Ea drumul ia spre-acel. castel. Diadema.-i 
De diamante în stele contopită - 
Brilează *n noapte — tăriile negre 
A domei se 'nsenină și ea intră 
In el. — Columnele cad sub clara ei lumină 
“Şi-aruncă: umbra una 'ntralta. 
Ea intră 'n domă... stelele-o urmează. 
Și noaptea riul plinu-i de "'ntuneric... 

Pe riul- sfint curgem valea mare 
Care-i grădina cea din codri vechi 
A lui Mirodonis. — Insule sfinte 
Se 'nalţă m el ca arbori de tămiie 
Cu flori de aur, de smarald—cu stînci 

„De smirnă risipită și sfarmate 
In bulgări mari. Pe mindrele cărări, 
Ce trec prin verzile şi. mîndrele plaiuri 
E pulbere de-argint. Pe drumuri 
Cireşi în floare scutură zăpada 
Trandafirie a înflorirei lor, 
Vîntul le mînă, văluros. le 'nalță, 
De flori troienc, în loc de omăt: 
Şi sălcii sfinte mişcă a lor frunză 
De-argint de-asupra apei şi'o oglindă 
In “fundul ei!— ast-fel încît se pare 
Că din aceiaşi rădăcină crește 
O insulă în sus şi una 'n jos. 
Și mîndru în aceste ramuri | 
Dintr'un copac într'altul numai ţes 
Păiangeni de smarald păinginişul 
Cel rar de diamant — și greeri cîntă, 
Ca orologii aruncate 'n earbă. 
Și peste riul măre de pe-un virf 

„De arbore antic ţesut-au ei 
"Un pod din pînza lor diamantoasă, 
Legîndu-l dincolo de alți copaci. 
Prin pod străveziu şi clar străbate 
A lunei rază și mcreţeşte riul 
Cu miile lui unde, ca 'ntr'o mîndră 
Nemai-văzută feerie. — Iară peste pod 
Trece albă, “dulce, mlădioasă jună, 
Albă. ca neaua noaptea —păru-i de aur 

„Lin. împletind cu crinii minelor 
Abia călcind podul cel larg cu al ei 
Picior. de omăt zina Mirodonis. 
Ea ajunge 'n grădina de codru 
Și rătăcește o umbră argintie, 
Ici se pleacă spre a culege o floare, 
Colo aleargă după un flutur, 
I! prinde, îi sărută ochii și-i. dă drumul; 
Apoi ea prinde-o pasăre măiastră 
Şi sboară 'n noapte printre stele de- -aur,
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Vorba dulce bine-o prinde. 
Şi de tace iarăș place, 
Că are pe vino 'ntoace; 
Oacheșă și sprincenată 
Şi la umblet alintată 
De-ar trebui sărutată. 

Pe cînd arde focu 'n vatră, 
Lupii urlă, cînii latră, 
lar ea toarce din fuior 
Legănind cu un picior 

* Albia c'un copilaş, 
Adormit şi drăgălaș, 

„Alb ca felia de caş. 

Şi ca zice 'ncetișor: 
— Nani, nani, puișor, 
Dormi, drăguţe,. dormi în pace, 
Că la vară eu ţ-oi face 
Sub cel tei bătut de vint 
Aşternutul la pămînt. 
Vîntul că va aromi, 
lară tu vei adormi, 
Vor pătrunde stelele. 
Toate rămurelele, | 
lară luna va străbate 
A nopţii singurătate,. 
ŞI cînd vîntul va sufla 
Teiul se va legăna, 
Florile s-or scutura, 
lară tu te'i deştepia, 
In plutirea norilor, 
In căderea florilor, 

- Pe-a isvoarelor sunare, 
La glas de priveghitoare. - 

Cum îngînă şi visează, 
Genele-i se 'ngreunează, 
Adoarme ast-fel cum şade, 
Fusul din mînă îi cade. 
Doar prin somn mișcă piciorul, 
Ca să-și legene ficiorul. | 

Focu 'n vatră se potoale, - 
E-o căldură-aşa de moale, 
Cît sub candela mocnită 
Ea adoarme, zugrăvită. 
Şi cămaşa stă să-i cadă 
De pe umeri de zăpadă, 
De pe munţii sinului, j 
Albi ca floarea crinului, 
Aşa dulci şi plini şi dragi, 
Pe-a lor culmi avind doi fragi, 
Și rotunzi şi Gragi şi dulci, 
Fruntea pe ei să ț-0 culci. 
Adormise-aşa frumos 
Cu-a ei miîni lăsate în jos, 
Sub o candelă smerită, 
Pare că e zugrăvită. 

Cum dormia cu ochii 'nchişi 
Ea visa un mindru vis: 
Un părete-a stat să cadă, , 
Nu mai e de fel zăpadă 
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"Codru-l vede 'înfrunzind 

. 

Isvoarele *'ntinerind, 
Şi ea vede miîndrul tei 
Ce umbreşte casa ei, 
Că 'nfloria bătut de vînt 
Cu crengile la pămînt. - 
O cîntare sună lină, 
lar în zare-i lună plină, 
lar băiatu 'n somnu-i ride, 
Teiul mindru se deschide. 
les trei zine ca' pe poartă, 
Ele's ursitorile, 
Rumene ca zorile." 
Şi uşoare calcă, slabe; 
Pietre scumpe 'n mii de boabe, 
Pe-a lor văluri sînt podoabe. 
Și prin pînze străvezie, 
A lor glesne argintie 
Nu S'ating nici de pămint, 
Ci se leagănă în vînt, 
Căci uşor de mini se prind, 
Trag un danț şi mi-l întind, 
Leagănul încunjurînd 
Şi din gură cuvîntînd, 
Cuvîntînd cuvinte rare. 
Ca niște mărgăritare: 

“Una zice: Drag băiat 
Vei fi mare Impărat, 
Căci aşa îţi este scris, 
Cum ţi-o spun acum în vis. 

Alta zice: Vei fi tare 
Fără vre-o asemănare, 

„Cum nu-i, alt viteaz sub soare. 

Ear a treia-i zice: Dragă 
Ai să aibi o minte 'ntreagă, 
Căci isteţ vei fi cu duhul, 
Ca şi luna şi văsduhul. 
Iară muma cum visează, 
Mînile-şi împreunează 
Şi se roagă către zine: 
Luminatelor stăpîne, 
Nicăeri nu-i copilaș 
Aşa blind și. drăgălaș, 
Nici în lume, nici în țară 
Că-i frumos din cale-afară, 
Dragu-mi-i ca o minune, 
N'am cuvinte a o spune, 
Geaba caut și, gîndesc 
Nu ştiu să le potrivesc. . 
Nu-i dați daruri trecătoare, 
Daţi-i! lui ceva , 
Ce în lume nimenea 
N'a avut și n'o avea. 

Atunci danţul se opreşte, 
Zina-a treia trist priveşte 
Către mamă zise-așa: : 
Ştii tu ce-ai cerut, ori ba? 
Nici o şti, nici o vei şti, 
Dară eu voi împlini
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Ce-ai cerut în ceasul sfînt, 
Sfint în cer și pe pămînt. 
Pe copil se pleacă zîna 
Peste el întinde mină: 
Numai tu vei mai avea 
Ce nu are nimenea, 
Că acum ţi-a dat soarte 
Viaţă fără moarte, 
Și ţi-a dat tinereţe 
Fără bătrineţe. 

O cîntare sună lină | 
Arde, 'n zare luna plină, 
Peste virfuri trec scîntei, 
Intră zinele în tei. 
Nu mai doarme, pruncul ride, 
Copacul se reînchide... 

BASMUL LUI ARGHIR 

Frunză verde fag, 
Dorule “sărac, 
lăutar pribeag 
Vin, de-mi zi cu drag: 
Vin, de-mi zi în şir, 
Tot din fir în fir, - 
Basmul lui Arghir, | 
Cel cu păr de fir, 
Singur să mă mir. 

Fost-a cînd a fost, 
Că de n'ar fi fost 
Nu-i s'ar şti de rost. 

Fost-a Impărat 
Mîndru luminat, 
Ce avea cetate 
Cu palate nalte, 
Cu turnuri de fier, 
Ce lovia în cer. 
Și-“n mijloc steteâ 

* Şi-mi se 'nălța 
Mîndră mănăstire, 
Loc de pomenire, 
Mănăstire 'naltă 
“Cum n'a mai fost altă: 

Și asupra ei, 
Mări, că-mi vedeai 
Că în loc de cruce 
Sorile străluce. 

Şi-avea 'mpărăteasă 
Tinără, frumoasă 

- Ca: floarea de nalbă 
Ca lacrima albă. 
Pe fruntea senină 
C'o stea de lumină. 

Şi-avea trei feciori .  . : 
Ca şi trei bujori 
"Vara 'nfloritori. 

Frunzuliţă tei , 
Da din ei tustrei 
Cine 'mi era cine 

. Cu ochi de lumine, - 
Cu statură "'naltă 
Cu talia 'nvoaltă, 
Gingaș de mijloc 
Și cu vers de foc? 

Imi era Arghir 
Cel de trandafir 
Cu părul de fir. 

„. Şi 'mpăratu-avea 
Lîngă curtea sa: 
O mîndră grădină, 
De miresme plină 
Și roiuri de-atbine 
Prin florile dalbe 
De naramze albe; 
Grădină de flori 
Din pomi roditori 
Și de serbători. 
Dar de te duceai, . 
De mi te perdeai 
Prin a umbrei răcori, 
Prin cărări de flori, . 
Eată mări iată, - 
Că-mi dedeai de-odată 
D'un pom de grădină 
Cu flori de lumină 
Ce 'nfloria în zori 
Pe la <cîntători 
Iar la zi n'amiază 
Scutura de raze 
Inflorita-i. leasă 
Iar la miez de noapte! 
Rodia mere coapte 
Mere de-aur mari 
Cu simburii tari | 
De' mărgăritari.... 

MUŞATIN ŞI CODRUL 

Săracă ţară de sus 
“Toată faima ţi s'a dus! 
Acu cinci sute'de ai 
Numai codru îmi erai, 
Imprejur creșteau pustii, 
Se surpau împărăţii: 
Neamurile "mbătrîneau, 
Crăiile se treceau, 
Numai codrii tăi creșteau, 
Și în umbra cea de veci 
Curgeau riurile reci, | 
Limpegioare, rotitoare, . - 
Avind glasuri: de isvoare.. . 
Bistrița în stînci se sbate 
Prin păduri întunecate 

-Și mereu se adînceşte 
Unde. apa-abia clipește; 
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Şi de-odată vede că 
Apa i se 'mpedecă 
Şi de stînci i se loveşte 
Şi s'adună și tot creşte, 

“Se iezeşte'n mindru lac 
Şi copacii umbră-i fac, 
Iar stejari din mal în mal 
Pe deasupra-i se prăval, 
Virfuri sprijin de-o-laltă 
Şi îmi fac o boltă 'naltă, 
De virfuri ei se 'mpletesc 
Şi în umbră stăpinesc 
Și în vecinică recoare 
„Undele-s scînteietoare. 

Dintr'un mal la celalalt 
A căzut un trunchiu înalt ? 
Mi-a căzut de-a curmezişul 
De îi spînzură frunzișul, 
Punte lungă de-un copac 
Peste-o liniște de lac; 
Punte lungă, punte mare 
De mi-o poţi trece călare. 
Ştefan-Vodă tinerel 
Trece puntea singurel, - 
Cu pieptarul de oţel, . 
Cu cușma neagră de miel, — 
Drag e codrului de ell 
Cum venea la vînătoare 
Purta arcul pe spinare, 
Cu lungi „plete pîn' pe spate 
Dar la frunte retezate,. 
Copilaș în haine strîmte, 
Uşurel nici se mai simte 
De .ochește-o căprioară , 
Şoimul pe deasupra-i sboară 
De-şi întinde mîna sus Ă 
Şoimu 'n palmă îi s'a pus. 

i tot vine chiuind 
Şi din frunză tot pocnind 
Şi cînd prinde a cinta 
Codrii. 'ncep a resuna, 
Doina cînd o trăgăna 
Frunza toată-o legăna, 
Că o cînta trăgănat 
Codrului de legănat. 
Nime 'n lume nu era 
Numai mierla şuera; 
Cucul cîntă, mierla zice: 
„Ce caţi tu, băiat, pe-aice““? 
Zice codrul liniştit: 
M'am pus de am înfrunzit 
Pentru-că tu m'ai dorit. 

Iară valurile sună, 
Mişcătoare se adună, 
Printre pînzele de frunze“ 
Cearcă soare să pătrunză, 
Ard în umbră la răcoare 
Petele scînteietoare 
Și pe-a undelor bătaie 
Varsă lumină văpaie, 
Pe şiroaie limpezi lungi 
boară razele cu dungi. 

"> Se aşterne pe cîntat: : 

” lar Muşatin, stînd culcat, 

„Codre, codre, dragul meu 
„Pare-că ţ'am spus-o eu 
„Să șueri din frunzi mereu; 
„Cu frunzișul fremătos 
„„Povesteşti aşa frumos 
„De m'adormi în iarbă jos!” 

Codrul îi se închina | 
Și din ramuri clătina: ? 
Măi Muşatin,.măi Mușatin, 
Voios ramurile "mi clatin 
Şi voios ţi-aş cuvînta: 
Să trăieşti Măria ta... 
Hai, Muşat, să ne'nțelegem 
ȘI 'mpărat să ne alegem, 

"Impărat isvoarelor 
Și al căprioarelor, 
Aşezat la vrun păriu 
Să scoţi fluerul din briu; * 
Tu să cînţi și eu să cint, 
Frunza'mi toată s'o frămint, 
Ş'o pornesc -suind în vînt. 
Pe isvoare, . ” 
In ponoare, 
Unde paserile sboară, 
Unde crengile se pleacă 
ŞI căprioarele joacă. 
Apa:i zice: „O, copile, 
Mînile întinde-mi-le 
Vino'n fundul luminos 
Că tu ești copil frumos!“ 

Iar Muşatin îi răspunde: 
Geaba mă măriți din unde 
Geaba, codre, dragul meu, ! 
Imi mai dai frunze mereu, 
Căci mm'oi duce de la tine 
Frunza-o plînge după mine, 
Că -de suflet mă apucă - 
Dor de cale, dor 'de ducăs 
Şi de şi mi-așa de jele . 
De plinsul măicuţii mele | 
Eu m'oi duce, m'oi tot duce 
Dor să nu mă. mai t apuce. 
Şi m'oi duce'n cale lungă 
Dor să nu mă mai ajungă, 
In zadar napoi mă cheamă. 
Dor de casă, glas de mamă. 
În zadar răsună'n vînt 

„ Căci aşa menit eu sunt: 
Să-mi fac cale pe pămînt, 
Să-mi întind cărările, 
Să cutreer țările, 
Țările şi mările. 

Fire-ar tare glasul meu, . 
Ca să treacă tot mereu 
De ori unde oi fi cu: 
Peste ape, peste punți 
Peste codri. de pe munţi;
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Să ajungă pin'acasă, | 
Unde (mama) 'mi stă de ţasă 
Și să-i spuen multe rînduri 
„Nu muri, mamă, de ginduri“. 

Nu te duce, măi copile 
Ci de ai (în):lume zile 
Toate dăruiește-mi-lel| 
Tu să știi, iubite, frate 
Că nu-s codru, ci cetate, 
Dar de mult sunt fermecată 
Şi de somn întunecată 
Numai noaptea mă trezeşte, 
Luna cînd ciălătoreşte, 
Umbra-mi toată mi-o:.petrece | 

„Cu lumina ei cea rece. 
O, “atunci “în corn îmi sună 
Toţi copacii împreună, 
Sună jalnic frunza'n lună 

_ Toiţ (tufanii) mi se-adună, 
” Şi copac după copac - 

Toţi de-odată se desfac, 
Din stejar cu frunza deasă 
Ese mîndră-o "mpărăteasă, 
Cu păr lung pină'n călcii 
Și cu haine aurii, 
Miîndră-i este rochia 

- Și o chiamă Dochia 
Din copaci fără xle număr 
Es copii cu şoimi pe umăr 
Şi copile multe iesă 
Cu-a lor mînece. sumese, 
Şi pe umerele goale 
Poartă doniţe şi. oale, 
Se pornește atunci un sbucium, 
Suhă'mi dulce glas de bucium, 
Pe cărări fără de urme 
Vin cerboaicele în turme 
Și mugesc încet atît 
Cu talangele la git , 
Și aşteaptă răbdătoare 
Mini frumoase de fecioare, 
De le mulg în donicioare. 

Căci să ştii, iubite frate, 
Că nu-'s codru ci cetate, 
Dar vrăjit eu sunt de mult 
Pină cînd o să ascult 
Răsunind din deal în deal,: 
Cornul mindru triumfal 
Al craiului Decebal. 
Atunci trunchii-mi ş'or desface 

" Și'n palate s'or preface. 
Vei vedea eşind din ele 
Mii copile tinerele 
Și din brazii cît.de mici 
Vei vedea eşind voinici 
Căci la sunetul. de corn 
Toate'n viață se întorm. 

— Răraii codre, sănătos, 
Că mă chiamă. apa'n jos, 
Şi menit în lume sunt 
Să'mi fac cale pe pămînt! 
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Şi Muşatin s'apropie . 
De Bistrița argintie, 
Luntrea se juca pe valuri, 
O desleagă de la maluri, 
Sare'mn ea şi îi dă drum, 
Ca săgeata sboar'acum. 

"Și mergînd, mergînd departe. 
Apa'n două o desparte, 
Cu largi unde de argint 
Ce se mișcă strălucind... 
Ici e umbră colo soare 
Pe ape tremurătoare. 
El pe maluri înflorite, 
Vede turme rătăcite : 
Care pasc: lîngă pîraie 
Ca la lebede se 'ndoaie 
Giîtul lor. Și capul mic 
Ei de-odată îl ridic 
Și urechile ciulesc 
Pe cind luntrea o zăresc. 
EI plutea, plutea mereu, 
Codrul sună blind şi greu 
Cînd de-odată zi se face 
Codru'n două se desface 
Şi pe ape rotitoare 
Scînteiază mîndru soare. 
Și'nainte-i vede-un munte 

* 

Cu-a lui creștete mărunte . 
S'a clădit stîncă pe stîncă, 
Incepînd din vale-adîncă 
Si purtînd pe el păduri 

„Peste nourii cei suri 
Iși ridică în senin 
Creştet de zăpadă plin. 
Și spre mal se'ndreaptă iară 
Luntrea mică și uşoară 
lar Muşatin se coboară, 
Calea muntelui apucă 
Pină'n' virfuri să se. ducă, 
Pin'ce noaptea l'a ajuns 
In cel codru nepătruns. 
Dar cu noaptea'n cap porneşte, 
Se tot urcă voiniceşte, 
Doară culmea va sui-o 
Pe cînd s'o miji de 'ziuă. 
Și pe culmea înălţată 
El ajunge de-o-dată , 
Și făcîndu-și ochii roată, 
(Eată vede) lumea toată 
Și departe se 'mtind şesuri, 
Ce cu ochii nu le măsuri, 

“Unde. riul cela sfint 
Parcă iese din pămînt; 
Colon zarea depărtată 
Nistrul mare îi s'arată, 
Dinspre ţările tatare 
Și departe curgen mare. _: * 
La liman ca şi o salbă 
Se'nşira Cetatea albă, 
Iar in liniște de vînt 
Trec departe de pămînt 
Cu-a lor - pinze atîrnate 
Mii corăbii încărcate. 

7
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Și privind spre miază-zi 
Dunărea el o zări: 
Intr'una spre mare ntoarsă 
Și pe şapte guri se varsă. 
De la Nistru pîn la ea 
Tară mîndră se'ntindea, 
Vede codrii cum coboară 
Deal cu deal, țară cu ţară 

" Resfirindu-se pe șes 
Unde riurile ies . 
Și pe virfuri de păduri 
Mănăstiri. şi'ntărituri. 
Vede tirguri, . vaduri, 
Pe cîmpie presărate, 
Vede mîndrele cetăţi 
Stăpînind pustietăţi, 
Vede turmele de oi 
Cu ciobanii dinapoi, 
Cu fluere și cimpoi, 
“iară ergheliile 
Petreceau' cîmpiile 
Și de-alungul riurilor 
S'aşterneau pustiurilor. 

sate 

, 

Iară şoimul tinerel * 
Pe asupra-i sboară el 
Și din gură-i cuvinta: 
„Să „trăieşti Măria Ta! 
Cîtă lume, cîtă zare . 
De la Nistru pin la Mare 
Făţi odată ochii roată 
C'aceasta-i Moldova -toată“! 

  

e Da: 

CALIN NEBUNUL. 

Fost-a Impărat odată şi trei fele el avea, | 
Cit puteai privi la soare, da la ele ca mai ba. 
Una de cît alta este mai frumoasă de poveste, + - 
Dar: din ele-acuma două mai era cum mai era, 
Nu că doar ai pulea spune, cumcă-a fost așa-și-aşa, 
Nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat 
Nu ajung la frumuseţea ăstor fete de 'mpărat. 
Dar deşi nu-ți poţi da scama despre ele cu cuvintul 

Mintea tot le-atinge umbra, ochii lor i-ajunge gîndul, - 

Dar pe cea'mai mijlocie nici un gind să n'o măsoare, 
E o floare de pe mare, cine-i cată n [aţă moare. 
Mulţi feciori de Impărați, de răsboinici lăudaţi, 

Le-au cerut ca să le dec, ca chipul lor de femee 

Să “mpodoabe ca icoană viaţa lor cea năsdrăvană. 
Da *mpăratul nici gîndeşte să le dee-așa comoară 

Ale casci lui mai mîndre şi mai trainice odoară. 

Da 'ntr'o seară 'n drum de ţară cine dealul mi-l coboară? 

Trei ficiori voinici de frunte ca trei şoimi voinici de munte. 

Vih în zale îmbrăcați, pe cai negri 'ncălicaţi, 

Spiţelaţi, uşori ca vîntul de-o frumseţe mtunecousă, 

Au venit să-i ceară, Doamne, fetele cele frumoase. 

“Dar mai bine ar fi să-i ceară tot belşugul de pe țară! 

Și ce nu se pun de-i cer, trei luceferi de pe cer! 

Dear putea, de n'ar putea, trei luceferi el li-ar da 

Dară felele lui ba. Unu-atunci din ei s'a dus 
Și în noaptea cea senină ca să flucre s'a pus. 

Vine-un nour, ce-i de nour? Vine-un vînt, da ce-i de vint? 

„ine-o ploaie de şiroaie şi furtună pe pămînt 

Şi în nori hrăniţi de fulger şi prin riuri de scînlei 
Sboară fetele răpite duse 'n lume de cei trei. 

Scrie carte 'Impăratul, scoate veste 'n ţara toată, 

Cine s'ar găsi pe fete de la smei să .i-le scoată 
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Să le iee de neveste şi cine s'ar ispili 
Toată “npărăţia miîndră între ci vor împărţi... 
Na'şi mai pieptena nici capul de atita supărare 
Și lăsa casă ii cpească peste piepl o barbă mare, 
Care cade jos în noduri ca şi cîlţii, ce nu:i perii, 
Stă să crească iarbă mtrinsa s'umble gize ca puzderii. 
Nu mai iese sara “n prispă să stea cu ţara de vorbă, 
Ca un pămătut de jalnic și tăcut ca o cociorbă. 

„Ş-a uitat "de mult luleaua și cloceşte tot pe gînduri, 
Doară plosca-l mai ochește de pe-a policioare-i scînduri. - 

„Dar în satul cela'n care şedea Împăratul dornie 
Era și unu mai de samă, un fruntaș... lusese vornic... 

Avea trei ficiori din cari doi or fost cum or îi fost 
Oameni harnici şi ca lumea, dar cel mie era un prost 
Cîtu-i ziua, șade 'n vatră şi se joacă în cenuşă, 
Prost ea gardul de răchită, șuiu ca clanţa ude la uşă. 
De vorbeşte, cine-ascultă? Ştiu ci nu-i de vre-o samă, 
“Toţi îi zic: ne-aude Tontul, — da pe cl Călin îi cheamă. 
Cei doi fraţi se ispiliră şi au zis: haidem şi noi. 
Dulce măr e 'mpărăţia. de ne-antoarce înapoi 
Dumnezeu din calea lungă. — Cine-a fi să le nâsiască? 
Tot voinic din astă lume, de viţă. pămâîntească! 
Deci cum vrură să se ducă zice prostul: Hai şi cu!! " 
Hai! că tot n'are ce face, ş-așa umblă teleleu, 
Ne-a ţinea de-urit uitucul ş-a păzi la noapte focul. 

Deci făcur'un are pulernic şi vorbiră că 'n tot locul 
Unde va cădea săgeala, ci să stee de popas. 
Repezi atunci cel mare o săgeală din pirlaz. 
Mers-au ca v'o două zile ș-au găsit. — Cel mijlociu 
Arunca şi tot pe-atita, ba ș-o lcacă mai lîrziu. 
Dară cînd svirli nebunul mesrs'au ei trei luni de-arind, 
Zi şi noapte pin găsir'a lui săgeată în pămint. 
Ş-ajungind au scos amnarul, au scos cremene și iască 
Ca s'aţițe foc în codru, să sentindă, s'odihneuscă. 
Dar înlîiu se sfătuiră, că pe rînd să steie pază 
Și pe foc să puie vreascuri, a se.slinge să nu-l lase, 
Iotărind ca celui care va lăsa si se potoale, | 

„Va lăsa să-i prindă noaptea, ci să-i pue capu 'n poale. 
Se culcară doi. Cel mare să păziască a rămas, - 
Dară pe la miez de -nbaple auzi 'n văsduh un glas. 
Vine-un “smeu în solzi de criță cu trei capete, şi 'lui: 
Cum de calci moşia: tatei făr de voia nimănui? . 

Ilai la luptă... Se luptară și-l lovi voinicul rău 
Făcă trei căpiți de carne din trei capele de smeu 
Şi cînd cei doi se treziră: uite voi cit aţi dormit 
Ce mai Iuptavui grozavă şi ce treab'am isprăvit! 

“A rămas în noapte-a doua ca strejăr cel mijlociu, 
Şi tot pe la miezul nopții prin văsduh aude-un chiu 
Și prin vînt văză cu-aripe sunătoare, fioroasc, 
Patru capete cumplite pe două.umere groase. 
Hai la luptă, măi voinice —cum făcuși de te văzui, 
Cum de calci moșia latei fără voia nimănui? 
Dar voinicul îl omoară şi ca vai de mama lui: 
Patru clăi de carne face el din capetele lui. 
Cînd cei doi iar se treziră, au văzul a lui ispravă 
Isbîndirea strălucită dintr'o luptă-aşa . grozavă. 
Şi cînd iar fi-apucă noaptea lui Călin de grijă-i dară 
Să păziască bine focul de a nopţii cruntă fiară. 
Cind acum în noapte-a treia străjuia Călin, de-odată 
Auzi un vuet mare şi "nainte îi s'arată | 
Cu opt capete-cumplite un smeu. mîndru năsdrăvan 
Cu ochii roși de jăratec și cu sufletul avan. 
Haide—ha! Călin, nebune! Cuin venişi nu te-i intoarce. 

“Nici s'a fierbe pentru tine, nici s'a țese, nici s'a toarce. 
Se luptă Călin—XNebunul mai ca sufletul să-i steie. 
Iară smeul cel puternic cit de cît să nu se dee, 
EI tăindu-i o ureche cade-in foc un strop de singe. 
Și în noaptea cea adincă tot jăratecul se slinge ! 
Și în negrul întuneric într'o luptă oarbă, crudă, 
Miini de fier în piept infige —smeul ostenit asudă 
Gifiie pe cele-opt giluri sub genunchi Călin îl ţine 
Si cu sabia-i retează a lui capete păsine. 

Dar acuma-mi stă pe gînduri ce se face el—foc nu ce, 
Fraţii săi să se trezească numai și capul o să-i repue. 

S'a lual şi el şi merge supărat în spre pădure 
Cu un hîrb plin de funingini, subsuoară co secure,



SR POEME. ŞI POVEŞTI 
105 

Să găsească vrun cărbune, - Pun copac înalt se sue, 

Pe 'mtinsori de codrii negri aruncînd privirea ue 

În adîncă depărtare el văzu zare de foc. 

EL coboară şi porneşte, ca sajungă n acel loc. 

Intilneşte un om în drumu-i cam grăbit din “cale afară: 

Bună noaplea—"Țam milale—(um le chiamă? "De-cu-seară. 

Hehehei, mă de-cu-sară! la, mai stai că nu-i aşa, - 

Ce cați tu noaptea m pădure, colinzi lumea iac-aşa?! 

Cote lu cot Călin îl leagă cu odgonul de un pom 

Şi se cam mai duce. — lată că în cale-i iar un om. 

Bună noaptea!—"Țammitale!-—Cine eşti? Sunt miază-noaple. 

Elelei! Ce caţi în codrii, pepeni verzi, şi stele coapte? 

De-un copac şi pesta-l leagă și cum merge pe cărare 

latun om prin întuneree înaintea lui răsare. | 

Bună noaptea!—"Pammitale!—Cum te strigă? Zori-de-zi . 

" Ei cumetre Zori-de-ziuă, ia opreşte oleacă aci 

Itai să stăm de vorbă-o țiră, să mâncăm păsul cu lapte, 

Vin încoa, că bate luna — hai la. umbră, — tot îi noapte. 

— Omule, ce-mi caţi pricină... sunt grăbit...—Ce-atita grabă? 

Ciorilor! in nu mai spune, știu că nu ai nici 'o treabă! 

[i legă şi pe acesta, ca pănă va găsi toc 

Ziuă să nu se mai facă şi vremea să stea pe loc. 

  

EL ajunge. Intr'o groapă mare arde-un foc avan,: 

Pe-o păreche de pirostre clocoleşte un cazan, 

Doisprezece smei în juru-i dorm adînc întinşi pe burtă, 

imprejur de pirostee se cocia o mare turtă 

3i “m cazan notînd în zamă clocotiau vr'o două vaci: 

ilei, îsi zise năsdrăvanul, «diete badea de colaci! 

Şi deşi în fața vetrei dorin, șezind smeoaice mame 

IL atins de-acea mireasmă a clocoliloarei zame 

Doi tăciuni luă în hiîrbu-i, un cărbune în lulea 

lată curge-un strop fierbinle pe a unui „smeu ureche 

Și luînd o bucăţică din o vacă ce fierbea 

ăsta ţipă: cu 'ngrozire ca un bou! împuns de streche. 

Toţi lreziţi pun pe el mîna, unu-l leagă, altu-l ţine 

“Unu'l ţasilă o leacă, cetluindu-b colea bine. ! 

Sfătuiese ca să-l omoare—Da mă rog Dumilor voaslre, 

Cine ş-ar mai pune minlea cu aşa. obrazuri proaste 

Cumu-s eu, Măria voastră! Mă lăsaţi că's om sărac 

De cind sunt n'am văzut turana, nici măcar de la petac. 

Zise unul cătră dinsul: Dacă tu ni-i putea [ace 

Fata “*mpăratului Roşu s'o luăm, poţi mergen pace. 

— Ce n'o luați Domnia-voastră că sunteţi mai tari, 

. mai „mulţi? 

_— Ei pe noi ne simte "'ndală ce ne-apropiem desculți, 

Suntem duhuri necurate şi 'mpăratul cela ltoş 

Are 'm vatră, în cenușă, un căţel şi un Cocoş; . 

Năsdrăvani's, bată-i naiba, cum ne simt îi vezi că "'ndrugă 

Unul bate, altul cîntă... şi-o tulim urît de fugă. 

Să sapropie nu poale decit omul pămîntean. 

"De-i aşa, *'poi las pe mine. zise Strolea cel viclean. 

IL desleagă și 1 urmează... El văzi atunci legat 

Un voinic, care cînd vede că smeii s'au - depărtat, 

Se smunci lăsîud în urmă a lui mini şin codru piere. 

luna esec dintre codri, noaptea toată stă so vadă 

Zugrăvește umbre negre peste giulziuri de zăpadă 

Și -mereu ea le lungeşte şi suind pe cer le mulă, 

Parcă fuţa-i cuvioasă e cu ceară învăscută 

Și cu neguri îmbrăcate-s lan, dumbravă și pădure, 

Stele galben tremurînde mişcă 'n negurele sure, 

Intră "n domele de nouri argintii multicoloane, 

De-a lor rugă-i plină noaptea, a lor dulci şi mari icoane 

Umple văile de lacrimi de-un sclipit  împrăştiet 

Cînd în cîrduri cuvioase sus pe cer se mişcă 'ncel. 

Inrădăcinată 'm-munte cu trunchi lungi de neagră stîncă, 

Hepezită mult în acr din prăpastia adiîncă 

A "mpăralului cel roşu stă măreaţa cetăţuie. i 

poalele-i în văi de codri, fruntea 'n ceruri îi se suc. 

Şi pe arcurile 'nguste făclii roşii de rășină 

Negrul nopţii îl pătează cu bolnava lor lumină, 

Rănind asprul întuneric din. a salelor lungi bolți, 

Zugrăvind în noaptea clară a ei muchi şi a ei colţi. 

Pe cărări săpate 'n stincăssmeii și Călin se sue 

Numai lina îi îmbracă ;cu lumina ei gălbuie 

Și suind trec uriaşii de pe-o 'stîncă pe-altă stincă 

Intr'o_ sură depărtare muria valea cea adincă, 

Numai pe păreţii netezi ai stincimii îndelunge 

"Pe sub care, 

Ei arunc' umbre gheboase, uriaşe . negre, lunge, 

Ce în şiruri -tupilate după ci se mişcă pare, 

Noaptea "tinde măreţia-i, lumea doarme, lumea moare. 

Și călcînd încet cu greul lor s'apropie m tăcere 

Ii ajung la poarta mare ferecată cu putere, 

Ce nu-i om s'o poată trece. Dar Călin suit pe zid: 

Hai, veniți smeilor — zice — poarta nu pot s'o “deschid, 

Dară unul cîte unul voi lua colea de chică 

Şi pe sus vă trec în curte... Abia-apucă să i-o zică 

Şi ei unul cite unul s'upropie — şi de arîndul 

EI la fie-care-i taie capul de chică țiindu-l 

Ș-a lor trupuri moarte-aruncă răschiete în ogradă 

"Și în urmă sare dinsul, ca să vadă, ce-a să vadă? 

Impăratul de zid” straşnic și de poarlă ce avea 

Ferestrile stau deschise şi uşile se crăpa. 

Scări bătute în pietre scumpe repede voinicul sue 

Intră “n casele frumoase din înalta cetățue 

Pe covoare moi el calcă, intră în acea odae 

Care-i plină de a lunei bliadă, tainică bătaie. 

Pe păreţi -icoane mîndre zugrăvite — în umbră pur 

Cum că chipurile din ele dintre codri mari răsar 

Pe un pat de flori frumoase, proaspete şi ude încă 

Doarme fata cea vestită -şin visarea ei adincă 

Ea zimbind îşi mişcă dulce a ei buze mici, subţiri, 

Innecată de. lumină şi miros de trandafiri. 

lar din pod păn' în podele un paingăn de smarald 

A ţesut pînza subțire, tremurînd în aer cald 

Şi în care luna bate de sclipeşște viorie 

Ş'o încarcă cu o bură diamantoasă sălbărie 

Și prin mreajasta vrăjită vedeai patul ei de flori 

Ea cu umeri de zăpadă şi cu părul lucitoriu 

Și mai goală este m somnu-i, numai bolta -naltă, sură 

A ferestrei este rece și simţirea nu i-o fură. 

Dar de piînz' acoperită cu un colb de piatră scumpă, 

S'apropie-îucet voinicul şi cu mîna va s'o rumpă, 

Apoi lin.o dă 'ntr'o parte, peste .fată se înclină 

Pune gura lui fierbinte pea ei buze, ce suspină, 

Ia inelul ci cel mindru de pe degetul cel Mic... 

Şi se 'ntoarce în codreana-i noapte. tînărul „voinic. 

Lângă smeii morţi cînd trece, limbile le taie el, 

Le adună sîngerînde şi le pune n testemei, , 

Trece zidul. şi porneşte iar la drum pîn ce.ajunge 

La cazanul care [ierbe în mijtocul .verzii .lunce. 

Pe-o' smeoaică nur:'o taie, pe alta o scăpă în pripă 

Ia din nou în hîrb tăciune şi-un cărbune pune “n pipă; 

[a cazanul întrun deget și în altul el ia turtă, 

Se întoarce iar la fraţii, Ilucrînd cu. minte scurtă, 

Cîntă cîntecele. rele ce "n viaţa-i le cîntară... 

Deslegă pe Zori-de-ziuă, Miez-de-noapte, . De-cu-seară, 

Din „cazanul care-l duce, dindu-le de drum merinde. 

Abia-ajunge-unde dorm îraţii, abia focul îl aprinde, 

Ziua cea intîrziată năvălia . din -răsputeri 

Şi ca repezit în aer soarele se 'nalţă în cer. 

Fraţii lui atit dormiră, cât intrase în pămînt 

De un slînjen şi-i umpluse frunza adunată 'n vînt, 

Se treziră. I! Căline, lungă fă şi noaptea asta : 

Dar nimic el nu le spune, ce făcuse *n vremea-aceasta, 

Ci plecînd ci mai departe tot Călin arcu'ncordează 

Şi sburătuind săgeata trece'n lume <a .0.rază 

Vijie 'n văsduh cumplită, ei urmează unde-i . cheamă, 

Pin ajung în faptul nopții la pădurea de aramă. 

Măi fărtaţi,—Călin le zice—nu-ţi putea trece [rin cringuri 

Şi prin codrii ăşti de-aramă, rămineţi: aicia singuri, 

„Nă clădiţi ici o colibă, vă săpaţi groapă de vatră, 

Singurel voi merge numai pe cărările. de piatră, 

Să vedem ce-a fi de mine. Ei se pun de îl ascultă 

Și el trece în pădure îăr a perde vorbă multă 

Și la ori ce pas cel face, codrul simţitor răsună 

Și prin mrejele de îrunze glasuri trec ca o furtună.. 

Căci a strună-i ori-ce creangă şi o limbă-i ori-ce frunză 

Luna doar, trecînd pe ceruri, voind codrul să-l pătrunză, 

Umple noaptea-i arămie cu mari dunge de omăt 

răscolite, fulger” apele încet. 

Şi, de-odată “n codrul mândru el aude de departe 

Răsunînd un glas de fată, ce venia din lunci deșarte 

Şi wrechia i-o desmeardă; el ascultă sub un trunchiu 

Şi cîntarea dureroasă îl pătrunde în rărunchi: 

“.
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Greeruș, ce cinți în lună, 
Cind pădurea sună, * 
Cum nu ştii ce am în 
Grecre streine? 
Că te-ai duce, de-ai ajunge, 
Noaptea de te-ai „linge, 
Ca o pasăre măiastră 

-: La noi în fereastră, 
i Vai de picioarele - mele, 

Pe-unde umblă. ele! 
Vai de ochișorii mei 
Pe-unde umblă ei! 
Inima n mine-i bolnavă, 
Floare de dumbravă, - 
Și -vai lacrimile „mele, 
Cum le vărs cu jelel 
— Dute grecr, du-te grecr, 
Piîn' la munte “n creer 
Și priveşte "nduioșat 
Zarea depărtată 
Lumea 'ntreagă o colindă, 
Mergi la noi în grindă, 
Spune-i mamii ce-am făcut, 
De .m'a mai născut, 
Căci ar fi făcut mai bine 

-Să mă ia de mînă. 
Prefăculă că mă scapă 
Să m'arunce 'm apă, 

_Căci de cer ar fi iertată 
Și de lumea toată. 

mine, - 

Naintează şi o vede lingă apa arămie, Culegînd flori amorţite de pe maluri “cenușie Şi punîndu-le în poala. grea de florile de piatră, Luminează luna 'n ceruri ca un foc pe-o mare vatră; Colţii munţilor ce Tupți -'s,: uriaşe stinci de cremeni, Ce păreţii și-i ridică indărătnici, uri, asemeni, Vîntul care trece *n -Șuer, noaptea : sură și bolnavă Umplu cu sălbătăcie arămoasa-acea  dumbravă. — Bună vreme, fată mindră de 'mpărat — Călin. îi zice. Mulţumim, răspunse dinsa, tinerel flăcău  voinice! Ce caţi tu? Ce vînt te-aduce? Nu ştii că om pămîntean Nu. poate călca: pădurea de “bărbatul meu avan?.. Știu fetiță "mpărătiță, dar nici frică n'am, nici teamă Că el smeu e Şi puternic, dar şi eu — Călin mă cheamă! Cum" vorbește, iată smeul, vine iute ca un vînt Cu o falcă 'n cer el vine și cu una pe pămînt. Bună vreine, 'smeu de cine! — Mulţămese Călin-Nebune! Am venit să-ți iau nevasta. De-i putea de ce nu? Bune Sunt de zis, ce-ţi vin în minte, dar mai greu ce să le faci, Smeul codrilor de-aramă nu te-așieaptă cu colaci! Eu 'mînîne patru cuptoare, patru boi mi-ajung “abia Și de vin: patru antaluri abia “trag la o măsea. — Nici că-'mi, pasă] Şi Ja luptă în dumbravă ei se scoală, Se apucă, de copacii tremurau de "nvălmășeală, Tremură sub ei pămintul de-a lor pasuri apăsate, Scapără cremenca neagră a stîncimei detunale! Crunt Călin de mijloc lumilă, pîn la vîrf de brazi îl urcă, Ca pe-un lemn el îl trîntește prin copaci trupu-i încurcă ȘI 'n genunchi apoi indoaie ca pe-un vreascur, ce îl frînge, I se îmflă muşchii vineţi 
Și lovit, perzind simțirea, smeul ca o muscă moare, - Ce lovită este iarna de-o scînteie de ninsoare. Să-mi rămii cu bine fată, — cu mă duc să cat acum Cele două sori a late... Se porni din nou la drum. - Trece codrii! de aramă, de departe vede — albind Și aude glasul mindru al pădurilor de-argint. 
Noapiea 'n rouă e scăldată, luciul pe lacuri sboară Lumea umhiiei, umbra lunci se. amestec”, se 'nfăşoară. In pădurea argintoasă iarba pare de omăl, Flori albastre tremur: ude în văsduhul tămiiet, "Pînă că și trunchii . mîndri poartă suilete sub coajă, Ce suspină prihtre ramuri cu a glasului lor vrajă. Crengile sunt ca vioare printre care vintul trece; “Frunze sun' ca clopoţeii, 

Şi prin albul întuneric a] 
Vezi isvoare sdrumicate peste : prund  întunecind Și sărind în bulgări fluizi pe pietrișul din răstoace In cuibar rotit de ape, peste cari: luna zace, 

pădurii 'de argint 

MIHAIL EMINESCU 

de oţel pe cînd îl stringe. 

Sună Irunza - sgomatoasă, codrul 

trezind ceasul douăsprezece; 

. 

EI aude-un cintece dulce, plin de lacrimi şi de noduri, Doină de simţire ruplă, ca jălania *n prohoduri, Umplînd courul de zăpadă; sufletu-i de-o jale mare Pare că din piept de fată ciută o privighitoare: 

Aşa "'mi vine cînd şi cînd 
Să mă iau pe drum plîngind, 
Lumea ce-a îi să mă vadă, 
Nici să poată să. nu'mi creadă. 
In zadar mă mai jălesc, 
Vara vine, codrii cresc; 
In zadar m'aș bucura 
larha iar s'or scutura.. 
Și de vine de nu-mi vine 
Tot arde inima 'n mine. 
Nici nam cui să mă jălesc * 
Să spuu pe cine doresc; ! 
Mult mă mir, Doamne, de mine 
Cum nu m'ai luat la „tine 
Mult mă mir ce-oi „Îi gîndit 
Ce-ain făcut, de -n'am murit... 

In văsduhul plin de-a nopții moale luminoasă ploaie El văză o fată inîndră, îmbrăcată” *n lunge straie De argint, ce stau ca umezi pe-a ei trup care tresare, Ca o creangă -mlădioasă sub a viîntului suflare. Naltă e, subțire este, ochii mari adinci ridică, "Părul ci de aur moale pînă la călcîie-i pică. : Și cu poalele ei albe şterge stelele-i senine, Lacrimi lungi, ce curg pe faţă-i, ca și lire diamantine. Nu uita, cum-că _seninul cerului este în aștri Nu uila, că *n lacrimi este taina ochilor albaștri. E frumos pe cind din cerul plin. de-o sfintă bogăţie Cade-o lacrimă frumoasă în adînca vecinicie, 2 Dar de cad rănite toate ceru-i negru şi pustiu Nu-i -nălțime, nu-i albastru, e o noapte de sicriu. Stea ce cade laie humea, ca'o lacrimă de-argint, * Pe seninul cer albastru frumos lacrimile:i prind. Și din cînd în cînd vărsale, frumos lacrime te prind, Dar de seci întregi isvorul, vai de ochiul tău cel blind! Prin diamanţii lăi” se Scurge singe fin de trandafiri Și zăpada -viorie din obrazii tăi subţiri, Curge noaptea lor albastră, a lor dulce vecinicic, : Ce uşor se poate stinge prin plinsorile pustie. Cine e ncrod să ardă în cărbune-o piatră rară | Și clerna-i strălucire so strivească într'o pară! E Tu “i arzi ochii şi frumseţea — infinitul lor :se stinge Și nu ştii ce răpeşti lumci! Ah nu plinge, ah nu plinge! 

N Astfel el „Se socoleşie. I-a căzut atit de dragă Cit ar fi îmflat în spate pentru ca lumea întreagă. — Buna vremea, fală mîridră'de "mpărat!.. Mulţam voinice. Dar ce vînt te bate "ncoace și ce rău te-aduce aice? Zise ea zimbind — de inuită vreme! zimbea 'ntîia dată, Căci şi 'ei îi cade drag el, deși n'ar vrea s'o arate. Știe ea, de ce îi place, ca. să n'o prindă de veste Ce frumos îl află dînsa, cum îi sta, ce drag îi este! Dar de-odată spăimintată de un sunet ca îi spune:. Fugi, că daca veni smeul viața ta o va răpune! Vie numai, zise dinsul... ş'om vedea atunci cum plouă Nu se dă Călin, săracul, nici cu una nici cu două. Şi de-odată peste codrii de argint vine în sbor Zmeul falnic care mișcă cu aripa virtul lor, Peste virfurile 'nalte par'că sborul lui îl simți Frunzărimea cea mişcată - de aripele-i cu zimţi. — Bună vremea, zmeu de cîne:—Mulţămese Cătin-Nebune! — Am venit să-ți iau nevasta” — Ba să vezi, ce-oi sta ! să-ți spun: Op! cuptoare mint de pîine şi opt boi şi opt antale Abia sunt un prînz 'puternic pentru trupul meu în zale. Și vrei să te baţi cu inine?—Nici că-mi pasă !—Aide 
dară! 

din adine răsară 
oasele par'că se rup, 
lor. braţe și-al lor trup., 
trînteşte la pămînt 
sbor aripile 'n vint. 

Rămii fata mea cu bine , 
marc... şi să auzim de bine. 

Tremură mai surd pămîntul, 
Cînd vînjoși Şi 'ndoaie dînșii a 
Dar Călin în sus Pardică şi-l 
De sun oasele ca hîrburi şi 
Ii omoară. Apoi zice: 
Merg să scap pe sora 
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- S-umplu 

„Cu flori albe 

- impărate, prea-înălțate, 

Trece selbele-argintoase, trece-o vale, — un: colcantaur 
Pînă. vede dinainte răsărind pădurea de-aur.: 
Mult. frumoasă e pădurea cu-a ci trunchi de aur roș, 
Ce în frunza lor cea. moale suspinau întunecoşi. 
Iarba lin călătoreşte, o petală stătătoare, 
Ce sclipind cu mii de raze sub al nopții dulce soare, 
Poarlă "n gălbenele-i' uade spice de mărgărilare, 
Flori de mac ce uriflă noaptea capul lor cel roş şi mare 
Numai fluturi mici albaştri şi mari roiuri de albine ; 
Curg în riuri sclipitoare de luciri diamantinc, 

aerul cel dulce de cristal şi de răcoare; 
A  popoarelof de. muşte, sărbători murmuitoare. 
lar. aude un cîntec mindru, care. cudrul îl trezeşte, 
Par'că frunzele” repetă, parcă vintul tot îl creşte, 

“Şi mainte-i. par'că vele. satul lui şi. i-se pare 
Cauzia doinind o fală chiar la ei în şezătoare: 

Maică, maică, draga mea, 

"“Ajungă-te jalea mea, .. 
Şi te-ajungă-un doR şi-un. drag, 
Să şezi toată ziua 'n prag 
Gu firuț băgat în ac, 

* Şi tu să nu poţi împunge, 
Pin" nu-i suspina şi plinge, 
Pin" nu i-a veni în -gind 
Unde-am fost și unde sînt. 

Lîngă lacul cel albastru, înstelat cu nuferi -mari 
Printre trestii auroase, ce se legăn solilari. - 
Vede fata cea cu ochii cuvioşi.ca în biseric' 
Faţa-i .albă ca zăpada într'un păr de întuneric. 
Ea în haina ei cea verde se inmlădie bogată 

'mpodobită, cu diamante presărată. 
— Dună-vreme, fată minură de *mpărat.—Multam Căline, 
Mult îți merge vestea 'm lume, multe-am auzit de tine 
Şi prea rău de tine 'mi pare, cai venit să mori aicc, 
Căci de vine smeul nuinai rău ţi-a merge, măi voinice.: 
— Toţi se laudă cu mincarea. Spune-mi fală cît minincă 
Smeul tău. să văd pe-acesta, de îl pot învinge cu. 
Doisprezece. boi, antale, tot pe-atitea, iară pine. 
Douăsprezece cuptoare abia îi ajung. să cine. 

C'un antal de vin mai tare decît mine —zice "cesta! 
Dar va da Dumnezeu sfintul să mă scap şi de acesta. 
Vine smeu!, vine iute: mișcînd codrii cei de aur 
Cu cap mare ca cuptorul şi 'cu aripi de bălaur. 
Iei, Căline, rău de tine, strigă cl și: se aruncă 
Pe voinicult care-l prinde. , învirtindu-l jos în luncă. 
Se :luptară rău şi 'smeul cit de cit să nu se dee. 
Iei nevastă, zice dinsul, dă-mi să beau şi dă-i să bee: 
După ce mai odihniră, zice smeul: Măi Căline, 
Nu s'alege *ntre noi lupta, c'ostenim astă-zi, vezi bine, 
Da m'oi face-o pară roșă şi te-i face-o pară verde 

-Som lupta pîn' din noi unul se va stinge şi s'o perde. 
Pară 'roşă este smeul, pară verde e Călin 
Şi în galbeu-intuneric ei se luptă cu venin. 
Se "'nfăşoară, se desfășor, mestecind a lor văpaie 
Fulgerînd umbra din codrii cu a' flacărei bataie, 
Joacă n juru-le dumbravaNcind în umbră „purpurie 
Cind  încremeneşte parcă într'o' brumă-adînc-verzie, 
Cînd. în dungi înflăcărate, bolți, cărări în jur se case 
Suh lumini de curcubee repezi ce se sting, cum. nasc. 
Filfiiesc ca ilouă candeli, obosiţi să nvirt, sc 'ncaer 
și aproape-aproape strînse s'urmăresc jucînrl prju acr, 
Scoțind l!imbe ascuţite:.ca să "'nghimpe. pe cealaltă, 
Fi jucau. prin. crengi înalte, pinlre trestie, pe baltă, 
Balta tremura adincă, somnoros și lin sclipește. 
Asvirlind. intunecată, câte-o muscă cîte-un peşte 
Către flamele-ostenite... Peste cei de-odată sboară 
Ca o pată de cerneală 'n noaptea cea cernit”-o cioară. 
Zice smeul: Moaiec, cioară, aripaţi în apă, slinge 
Flacăra cca verde, care nu-s în stare a o .'nvinge. 

moaieţi aripa în. apă — 
Zice-atunci Călin — şi stinge flacăra roşă, mă scapă. 
lară cioara, cumu-i cioara, cum aude că o urcă 
Nici una nici două, iute „se coboară, nu se 'ncurcă 
Și lăsînd din bot să-i cadă două picături de apă,. 
Poto leşte para roșă, ce tresare,: fuge, crapă. 
Și cu botul-o ciupeşte, curge singe ca: fier roş,. 

„Smeul a murit... 

-Şi la capăt 'se, chiteşte. — Măi fărtați, 

* Vaii ne-om prinde fraţi de cruce! Hai, 

“Amindoi însă în lume, 

- Se primblă Călin 
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In cât lacul cel albastru e'ncruzit ca vinul roș. 
Se face -oum .Călin şi se îndreaplă 

Cu trei. fete 'mpărătese unde fraţii îl: aşteaplă. 

Pe 'mlinsori de codri. negri un senin se desfăşoară. 
Ce-a Imi stele mari și albe peste ele le presară, 
Și ia margine de codru cei aprind o topărie 
Intr'o groapă cu cenuşă... de juca trandafirie . 
Colibioara cea de trestii cu uşiţa-i răzimată, 
Impletită din -răchită, cu curmei de tei legată. 
La o ploscă de vin negru stînd de vorbă bucuroşi 
Parcă-i zugrăvește focul cu răsfringerele-i roşi,: 
De-asupra lor ceru-i negru, pe 'ntinsori de catifea 
Sunt cernuten umed aur ici o stea colo o stea 
Şi așa senin c “focul, cit le numeri părun barbă, 
Rătătura cea din oale, pe cărări. fire de: iarbă. 
Şi ca merele de roşii stau fetițelen văpaie 
Două's oacheşe ca 'sara, mijlocia e bălaie. 
lar Călin, lungit pe burtă şi cu mînile pe coate, 
Cam cu chef le povesteşte întîmplările lui toate, 

socot aşa: 
Fata mare şi cea mică le luați de v'or plăcea, 
Dară „pe cea mijlocie — mi-o căzut dragă de foc 
Şi nici ea nu zice baiu! bat-o hitrul de noroc! 
!e încet sc slinge focul şi se-acopere cu spuză.... 
El de mînecă o trage... şi punind buză pe buză 
Ei şoptesc... şi-ar spune mulle și nu ştiu de und'să' nceapă 
Căci pe rînd şi-astupă gura, cind cu gura se adapă, 
El o simte m a lui braţe tînără, rotundă, tare 
Și ca tremură ca varga de oţel de a lui strinsoare. 
I-s'aprinde faţa roşă de iubire și sfială 
Ochii 'n lacrimi îi ascunde 'n părul moale de peteală 
Și adorm. Somn greu îi varsă plumb în vinele-ostenite. 
Fraţii lui cînd văd cit doarme ci se pun pe şopotite 
Şi încet se sfătuiră, ca picioarele să-i taie 
Să se laude c'omoriră ei pe smeii în bătaie. 
Tar îi omorit, dar cesta, năsdrăvan fiind, nu pot. 
Ei făcură cum gindiră” şi 1 lăsară-aşa schilod. 
La._pornit pe fete scoală... lar Călin de multă trudă: 
Nu simţi nici o durere, numamn somnu-i greu asudă, 
Chiar picioarele în traistă i le iau, cu ei le-au dus, 
Căci găsindu- -le, cum fuse năsdrăvan, 'şi “le-ar fi pus 
iar la loc... ! , ! ! 

În zori de. ziuă „el a doua zi trezit, 
Vede cum îl schilodise, ce să. facă, amărit? 
Wv'o trei. zile după'olaltă se mai tiriie în. brinci 
Prin -tufanii, din pădure şi” prin colții. cei de .stînci,: 
Pin' ajunge ca. să vadă- un palat în văi de raiu 
Cît ca să te uiţi la dînsul — de frumos —nu te 'ndurai. 
Și: aude-un glas-cu jale, chiar o. grădină de glas, 
Care inima i-o. rupe de-așa dor ş-așa necaz, 
Şi cum în palat el. intră, pe voinicul vede. pare 
Care mânele-şi rupsese într'a smeilor .prinsoare. 
Bună vremea. măi voinice!—Mulţămim frumos -Căline, 
Ce-ai. păţit tu de picioare, .ce rău dete peste tine? : 
Si Călin începe-a-i spune cit păţise. pîn' acuma. 

ne-om prinde, 
„spune-mi numa 

AL cui iesti. și. cum te chiamă? Eu fecioru's de 'mpărat, 
Coririi de-aur fur' ai noștri pin ce smeii îi-au luat. 
De cînd i-ai. ucis,:.Căline, iar ai noştri sunt. Cu chin 
Singurel îmi mai duc traiul ici în codri, măi Călin. 

tu schilod, eu fără mine, - 
[ci prin noaptea dumbrăvană şi prin văi om ducc-o bine. 
Prin pădurile-uriaşe, prin grădini şi. prin :palat 

-pe gitul feciorului de "'mpărat 
Unu m, mîni,-allu "n picioare, uriași fiind, de boi 
Au putere, pe atita, cît le trebue la doi. 
Și trecind aşa. n pădure; ci: aud foşnind în frunze, 
Trece-o umbră fugitoare, ce voia să se ascunză. 
Călin mina şi-o întinde şi pe sus cînd mi-o. ridică 
Mama smeilor. pletoasă se sbătea 'răcnind de frică. 
— Fă-mi picioare, babă hitră, şi lui mini, ori te omor! 
— De un stînjen mai la vale e, bădică, un isvor, 
Viră-te în el cu totul și-i eşi întreg... Călin: Ei stăi— 
De-i așa — Călin -mehenghiul — bagă-mi-te tu întăi! 
— Ba eu, baiu, că nu-mi trebui. Vîriţi-vă dumniavoastră! 
Călin -rupe-o -creangă verda şi o bagă 'n apa-albastră
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Și uscat'o scoale iară.—I! cum ți-aș da pumni tu babă, 
Ai vrut să ne-usuci şireato, spune dreptul mai de grabă! 
— Să vedeţi, -voinici,. la vale printre trestia înnaltă, 
Apa vie tot sclipeşte, se roteşte colon, baltă. 
Ei ajung la apă “n farmec şi băgînd creanga uscată 
EL o scoate numan muguri şi cu frunze încărcată. 
Se băgară-atunci în baltă şi-amîndoi cşiră 'ntregi 
Şi pe babă-o aruncară în isvorul c'unde reci ă 
Și cu apă moartă... dînsa se "'nchirceşte, se năspreşte 
Ca un trunchiu uscat cu noduri pe isvorul mort pluteşte. 
Și acum se sfătuiră veseli ci şi bucuroşi 
Ca fărtatul lui să iee fata 'mpăratului Roș. 

Se gătiră omenește cu ițari şi cu cojoc, 
Cu chimirul plin de galbini, încinși bine la mijloc 
Și pe drumuri părăsite ci se iau şi se pornesc . 
Și trecînd printr'o pădure din. ținutu "mpărătesc, 
Din tufani cu crenge grele el s'apucă să adune 
In basmaua pistruită ca o mînă de alune. 
lată că ajunși la poartă —auzir'un vuel mare 

- Chiuiri, halaiu de nuntă,. veselii de masă-mare, 
Cînd în poartă — văd o babă “de-ale noastre. Bună sară! 
Multămim . voinici din lume!—Ce s'aude-aici afară? 
la "mpăratul... își mărită fata... Cine-o ia, mătuşă? 
Da ţiganui, bucătarul, un cioroiu pistrui cu guşă! 
Cică, baltă-l. naiba, cioară, a ucis doi-sprece smei! 
Zise-atunci Călin, pe ginduri: ia auzi mătușă -hăi, 
Eu ţ-oi da bănet de silă, galbeni zimţi chiar un căuș | 
Dacă-cum vei ştii, ghiontită, mi-ai pătrunde printre uși 
Și la masă dinaintea împăratului vei pune 
Ca plocon pentru mireasă astă mină de alune. 
Iară baba, cumu-i baba, dă cu ghiotura să treacă, 
Mai ghiontită, mai sucită, mai împinsă cite-o leacă 
Intră “n casă unde-i masa, punem lalger dinainte 
Testemelul cu alune, -flăr a zice trei cuvinte. 
Impăratul pune mîna și alunele sglobie 
Peste faţa cea de, masă dirăind se împrăștie, 
Dar în mijlocul basmalei un inel în 'loc rămasă, 
Un înel, care'l perduse de mult tinăra mireasă. 

 — “Tată, _uite-inelul, care într'o noapte mi-a perit, 
Făr să ştiu nici cum, nici unde. Cine dară l'a găsit? 
Cine-adus  alunele-astea? 'Logofeţii spun că baba. 
O strigară de la poartă să s'urnească mai de grabă. 
Cînd în locu-i, cine vine? Un voinic strein. El spune: 
Impărate, prea'nălțate, eu vi lam pus în alune. - 
Iară cioara cea de mire pe trei perini șade 'n puf. 
Slugi îl apără cu €renge de muscuţe şi zăduf. 
Cum trecuse Călin pragul de sub-el o pernă cade, 
Cum veni'n mijlocul casei nici pe-a doua nu mai şade, 
Cînd ajunse-la 'mpăratul și a treia stă să cadă, 
Că ţiganului, vezi Doamne, nu îi se cădea să şadă. 

" Zice atuncia Impăratul: Cum voinice, cu ce cale 
A ajuns inelul fetei în mînile -Dumitale? 
Impărate, prea'mălțate, iaca cum şi iaca cum. 
Da ţiganul nici mai știe, fața lui îi numai scrum: 
— Împărate, luminate, cum poţi ca să'mi ctrici hatirul 
Eu am omorit toţi smeii'—Cum țigane?-—Cu satirul, 
Mă înnec dacă l'aţi crede... da la fețe tot mai schimbă! 
— Să se cate smeii Doamne, dacă au virfuri de limbă. 
li cătară şi — cei dreptul, nici la unul nu era 
Şi Călin atunci le scoate şi le-arată în basma. > 
impăratul poruncește c'a-s'aducun armăsar 
Şi de coada lui să lege pe țiganul bucătar | 
Și de coadă-i mai legară,lîngă cl un sac de nuci 
Cade-o nucă-o bucăţică, ast-fel el făcu hăbuci. 
Și-acum tu voinice— zise, — mi-i fi ginere. Ba nu, 
Altă fată, Impărate, tare dragă îmi căzu. 
Am un frate-înse de cruce, tot fecior de Impârat, 
Și de mult ţi-era s'o ceară, deși nu s'a cutezat. 
Uite ice. Dară fata se cam uită vrînd-nevrind, 
Că tot pe Călin-Nebunul l-ar fi vrut ca mai curînd. 
Da de! Fiind-că cu feciorul era mai de-o potrivă 
Ja a ochilor jele s'a muiat mai inilostivă. 

" Deci. făcur' o nuntă mare ş-a ţinut trei luni derind. 
Lăutari, benchet, halaiuri, tot ce'ţi poate trece 'n gînd. 
*Ce nu era? Dragă Doamne, era nuntă 'mpărălească. 
Dar acum mă duc, le zice. Pe-a mea'Domnul s'o păzească! 
Nici nu știu cum e, cum nu e. Geaba fratele-i de cruce, 
Geaba ținăra mireasă îl mai țin cu vorbă dulce 

Dor îi Doamne şi nici ştie cum l'apucă-un dor avan, 
Că de cind n'o mai văzuse se scursese șapte ani. 

Cînd ajunse locul, unde casa tatălui său fuse, 
EL văzu palate miîndre şi livezi mărețe puse. 
Și pe o cîmpie goală e] văzu de vite-o ciurdă 

: 

După ea copil călare c'un ciomag în mînă sburdă. 
Și .părea că are șase ani şincă ceva mai bine 
Dună vremea măi băiete! Mulţămim 

“Su'mi ştii spune cine şade aste rînduri de palat? 
— Doi: voinici ce-au scos odată pe trei fete de "'mpărat 
Din a smeilor prinsoare. S-au luat care pe care: 

- Mijlociul pe cea mică şi cel mare pe cea mare. 
Da ce-i ue cea mijlocie?— La găini au pus-o ei 
Și să vezi, voinic streine, că eu sunt feciorul ci, 
Mama'mi spune, cite-odată de-o întreb a cui îs eu. 
Că-s a lui Călin-Nebunul. Cine-o mai fi, nu știu zău! 
Cînd aude... numai dinsul își știa inima lui, 
Că, să ertaţi D-voastră, da... cra băiatul! lui, 
— Da mă rog, bade, ajută-mi să dau vitele'n ocol! 
Inserează... Stele împlu tot seninul lin și got 
Cu băiatun bordei intră. Și pe capetu-unei 'laiţi 
Lumina mucos și negru într'un hiîrb un roș opaiţ, 
Se coceau pe vatra sură două turte în cenuşă, 
Un papuc ce într'o grindă, celalalt e după uşă, 
Prin gunoiu se primblă iute legănală o rățuşcă 
Și pe-un ol orăcăeşte un cocoș, închis în cuşcă, 
Hiîriiem colţ colbăită noduros rişnița veche, 
In cotlon toarce motanul pieptănîndu-și o ureche, 
Sub icoana afumată unui slint cu comănac | 
Arde *n candelă-o lumină cît un sîmbure de mac, 
Pe-a icoanei policioară busuioc uscat şi mintă 

„Umplu “casa de-o mireasmă pipărată: şi prea sfintă. 
O beşică 'm loc de sticlă e lipită 'n ferestruie, | 
Printre care trece-o dungă mohorită și gălbuie, 
Cofa-i albă cu flori negre şi a brad miroase apa 
De lut plină, răzimată stă pe coada ti o sapă. 
Pe cuptorul, uns cu humă Călinaș cel mititel 
Zugrăvia cu un cărbune un clapon şi un purcel, 
Cu codița ca un sfredel şi cu fuse 'n loc de labă, 
Cum îi se şedea mai bine purceluşului de treabă. 
Pe un pal cu paie numai doarme tînăra nevastă 
În mocnitul întuneric faţa ci lingă. fereastră... 
Și tot sufletul dintr'însul pare-atunci că și-l înhoalbă 
Şi-l adună n ochi de trece preste faţa ci cea albă. 
EL s'aşează lîngă dinsa, fața ei o netezeşte, 
O desmeardă în durere, o 'sărut'o drăgostește, 
Pieacă gura-i la ureche, blînd pe nume el o cheamă, 
Ea deschide somnoroasă lunge gene de aramă, 
Și adinc la el se uită, i se pare că visează, 
Ar zimbi și nu se 'ncrede, ar striga şi nu cutează, 
EL din patu-i o ridică şi pe pieptul lui o pune, 

„Toată viaţa-i se adună 'n al ei sîn rotund și june 
Ea se uită şi se uită... mută... un cuvint nu spune, 
Doară ride c'ochi 'n lacrimi, speriată de-o minune, , 
Ș'apoi îș suceşte .păru 'n a ei degete subțire 
Și'şi ascunde fața roușă pe-al lui piept duios de mire. 
EI şiergarul îl desprinde şi-l impinge lin la vale, 
Drept în creștet o sărulă pe-al ei păr de aur. moale 
Și bărbia ei ridică, s'uită *n ochi-i plini de apă 
Și pe sînu-i o desmeardă și din gură-i se adapă. 

Dar: a doua zi voinicul mănios intră-'n ogradă, 
Fraţii lui cum îl văzură. la genunchi veniau să-i cadă. 

"— lartă, frate, eăci greşala zău de mult ne-apasă peptul! 
Da nu, fraţilor, —le zise—să vedem ce e, cu dreptul, 
Si facem o boambă. mare, s'aruncăm pe cer în sus, 
Și tustrei să stăm sub dînsa pe cind va cădea de sus. 

"Să vedem ce-o să gindească Dumnezeu şi ce-o să zică, 
Ast-fel, cum ţi-ai face cruce, ei se pun alături... pică. 
Boambu grea, svîrlită n ceruri, din cei doi făcînd firîme. 
Și Călin rămîne singur, rău îi pare ca la nime, 
Dară nici cavea ce face. Impăcat de-astă dreplate 

Lasăn pace să trăiască tinerile lui cumnate, 
Și făcu o nuntă mare dup' opt ai de 'ntristare, 
Multă lume se, dusese ca să vad' așa serbare. 
Fui și eu... Dar cum făcură o ulcică cu păpară, 
Mi-au bătul căciula "n crește! și m'au dat pe uşă-afară. 
Mă "nciudai urit. In grajduri pusei mîna pe-un cal graur 

voinic streine! - 
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Nici că-i: pasă. lui, săracul, 
Că nănaşa spune crezul - 
Și se leapădă de dracul. 

Cu picioarele de! ceară şi cu şeaua numai aur, 

De fuior îi era coada, capu-i era de-curechiu, - 

Avea ochii de neghină şi gindaci. avea “m urechi. 

Ş'am pornit pe-un deal de cremeni... picioarele se topiră, 

Coada piriie 'n dărătu-i, ochii 'n capul lui pocniră. : 

Cum văzui, că nu-i de bine încălicai pe-o prăjină 

Şi mergînd pe ca de-a hale vam spus şi cuo minciună, 

Și "ncălicînd. pe-o şea, vam spus-o aşa. 

Că el strigă şi se strimbă 
Parc! ar fi pe o frigare, 

  

ÎN TEMEIUL CODRULU 
Fragment . 

In temeiul codrului 
Cale nui, cărare nuii, 
Că de-a fost vre-o dată cale 
Ea s'a prefăcut în vale, 
De-i cărare unde-va 
Nu mi-o ştie nimenea, 
N'o şti cucul 

> Nici haiducul, 
"Nici feciorii 

Vinătorii. 
Că-i perdură urmele | 
Ciobănaşi cu turmele 

„Şi-i perdură semnele 
Pădurari cu lemnele. 

MIRON ȘI FRUMOASA FĂRĂ CORP. 

Ce lumină-i şi ce vorbe 
Jos sub grinzile colibii?. 
Marta minuie cociorbe, 
Jar Maria toacă hribii, 
Iar ciobanu-'și pune gluga, AR 
„Mai îndrugă cite 'n drugă, . a 
Ese *n noaptea cu scântei 
Ş-o tuli urit de fugă 
Parcă-i dracul în călcii.: 

_ ar la colţul marei vetre 
„Stau pe laiţi, lingă spuze  . : 
Un moșneag și trei cumetre 

- Povestesc mișcînd din buze... 
Tinerica puica nașă 
Prejmuiește tot pe moașă 
Pe cînd spală la un blid, 
lar bătrina gată fașa 
Şi cumetrele se rîd. 

Măi ciobane, ortomane, 
Unde-mi mergi aşa pe frig? 
— Da la rîşniţă, la Dane 
Şi la borş la: Pipirig, 
Ce era să spun? Eac'astal 
Mi-a făcut băiat nevasta, 
Nu vă fie cu bănat: . 
Să.mi veniți şi Dumneavoastră . - 
Că ş-așa'mi sunteţi din sat. 

-L'au spălatu-'], pieptănatu-l, 
La botez lau dus pe micul, ; + 
La icoane l'a 'nchinatu-l, : 
Un diac citi tipicul. 
Cînd pe el veni botezul 
li trecu auzul, văzul, _ ;: d 

N 

Duhul sfint în chip de limbă 
l-a eşit pe gur' afară. : - 
Unii află cumcă nasu 
E cam strîmb, ca şi la tat'so 
Şi că 'şi seamănă cu soiul, 
Dar pe cînd cu toţi au ras'o 
Se împrăștie tărăboiul. 

Nins luceşte “cîmpul, teiul, 
Și -trosneşte cărăruşa, ” 
Cînd se 'ntorc şi văd bordeiul 

-- Şi deschide Mușa ușa, i 
Cind își pun copilu 'n leagăn 

_C'un picior. încet îl leagăn 
La lumina din surcică Ă 
Și o vorbă de-alta leagăn, 
Planuri mari pe gază mică. 

Dar de-odată din părete 
Es ursite ca pe-o poartă, 
Flori albastre au în plete, 
Cîte-o stea. în frunte poartă. 
Şi de-o tainică lumină 
Toată casa este plină . 
Ce din ochii lor porni; 
“Peste leagănu-i se 'nchină 
Și 'ncepură-a'l meni: 

"Ca un leu să. fi de tare 
Și îrumos ca primăvara, 
Să fi gingaș ca o floare” 

„Luminos ca luna sara; 
Și iubit să fi de lume, 
'S'ai averi și mare nume, 
Să -te faci chiar Împărat . 
Și să-ți meargă astfel cum e 
La ficiori din basme dat. 

: Zise-atunci duioasa' mamă: 
„Mulţămesc de cîte-ascult, 
Dară mulţi i-or fi de seamă 
Ș'or voi atit de mult. 
Lui să-i daţi ce din mulțime | 
N'a putut să aibă -nime, - 
Şi nespus şi fără rost 
Ş'atunci-:zine din nălțime 
Vă sărut piciorul vost. | 

Zise-atunci din ele una: 
De-o doreşti cu dinadinsul . 
Fie-i dat ca tot-de-a-una 
El'să simtă adînc întrinsul, 
Dorul după ice-i mai mare 
'N astă. lume. trecătoare, 
După ce-i desăvirşit 
Și să-şi vadă la picioare 
Acest. dar nepreţuit.
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Ele pier. lară baietul 
A crescut cum l'a menitu-l 
Se făcu frumos cu 'ncetul, > 
Cine-'l vede l'a 'n drăgitu-l 
Și deși ca leul ca tare, 

"Era gingaş ca o floare 
Și isteţ era cu duhul 
Cum a toate-s știutoare 
Doară luna şi văsduhul. 

Intr'o zi văzu pe-o rablă “ 
Un tobaș ce lumea chiamă 
Cu mustața ca o _greablă. 
Și c-'o trămbiţă de-alamă: 
Impăratul  Prea-'nălțatul 
M'a trimis s'adun tot satul, 
Să dau știre tuturor 
Că el caută în lâtul . « 
Lumii-acestei p'un ficior, 
Ce din toţi va fi mai tare, 
Mai frumos şi: mai cu minte. 
Deci vă strîngeţi mic şi mare 
Și să ţineţi bine minte: 
Căci se poate, —cine ştie, 
Că la voi prin sat să fie 
Voinicul a-i fi pe plac 
Să-i dea fata de. soţie. 
Cît v'am spus-o, — eată. tac. 

Abia el sfîrșşi 's'audă, 
De la sat ia ziua bună 
Nu-i păsa de drum și trudă 
Căci mereu părea că sună 
Vestea mîndră în ureche 
Ca şi o poveste veche. 

- Șa- pornit în .toiul lui 
Năsdrăvan într'o ureche, 
Ca feciorul nimărui.. 

“Şi: la curtea 'mpărătească 
A „ajuns într'un tîrziu 
Ş'apasă pe frunte cască, 
Şterge păru-i auriu, 
Întră ?n curte. Sumedenii 
De. voinici, boieri, rudenii 
Se 'nchinau fetei bălane 

„Pe cum oamenii la denii 
Bat mătănii la icoane. 

Ea se uită.tot în laturi 
„Se închină, și suspină.. 
Cînd cu zimbet, cînd cu'sfâturi, 
Cînd cu-a ochilor, lumină, 
Cum prin șiruri ea colindă 
Se uită într'o oglindă 
Cu un aer cuvios, | 
Că-i. menită. ca să prindă 
Chipul celui mai frumos. 

Din oglindă ea nu. vede 
Decit vecinic chipul ei, 
Dar de-odată, mai nu crede, 
Ce văzură ochii săi? 

In oglinda fermecată 
Printţr'o negură s'arată, 

- C'a 'ntr'un vis frumos în somn, 
O figură minunată 

-Intr'o mantie de domn. 

Ea mai face-o dat' ocolul 
Adunării. Pare-i cumcă 
Intr'un colț ea vede solul 
Frumuseţi-i ce 'și aruncă 

"Ochii trişti, numai văpaie. 
— Nu ştiu cum o să vă paie. 
Zisc ea, zimbind voios, 
Roşă „n fața ei bălae, 
Dar acela-i mai frumos! 

Cînd cu degetul l'arată 
Toţi la el şi-n dreaptă ochii 
Şi mulţi pinteni zurăiră _ 
Şi foșniră multe rochii 
Şi din bolta de fereastră 

“In armura lui albastră 
E! apare lin din unghiu 
Şi la fata cea măiastră 
E! îşi pleacă un genunchiu. 

— Nici m'ai crede de ce stărui, 
Zise ea cu ochii 'n vis, 
Bucuros mîna ţ-o dărui 
Căci în suflet te-am închis. 
Ş-a ei mînă prea frumoasă 
Fină, dulce, ea ş-o lasă. 
Pe-a lui creștet adorat 
El la gură-i o apasă 
Ș-o sărută înfocat. 

lată vine şi'mpăratu-i , 
Ce zimbia cu mutră hitră - 
EI la mers cam. legănatu-i 
Și pe capu-i poartă mitră, 
Poart'un schiptru ş'alt nimică 
Ca şi craiul cel de pică 
Ş'aurit vestmîntul său; 
Cine”i vede, stă. să zică 
Că-i Vlădica din Hirlău. 

— Am-avut un om al casei — 
Zise dinsul, un ciocoi, 
A murit şi anul azi-i 
S'a făcut din el moroi. 

„De-unde'mi aprindea ciubucu! 
Se apucă, bată-l cucul, 
Ca să'mi strice 'mpărăţia 
Şi nu pot ca să-l apucu-l 
Ori. să-i stric fermecăria. 

Fierul, aurul, tombacul 
“ArQă-l focul, să mi-l. ardă 
L'a strîns tot şi ştie dracul 
A făcut din ele-o bardă; 
lar. din codri, lunci, poiene 
Și din alte buruiene 
A făcut num” un copac 

 



Cin” se schimbă mai cu... i 
“Să le vie-ăstor de hac? 

Şi îi toţi se, duc de-a valma, 
Văd, se miră, .nici se 'ncearcă, 
Dar Miron ia barda 'n palmă 
Şi copacul mi-l încearcă, 
Pin ce vede că se 'nclină 
Scîrţiind din rădăcină — 
Ş'a cioplit din el țăruş. 
Pe-a moroiului. țărină 
EI l'a înfipt adînc acuș. a 

De-atunci farmece "'ncetează | 
Codrii cresc şi fierul iară, 
Împăratul cuvintează: 
Ăst voinic e cel mai tare. 
Un bătriîn răspunse: bine, 
Spune-mi tinere pe cine 
Fata are acum în minte? 
— Ea gindeşte-acum la mine! 
— Ha, acesta-i mai cuminte. 

Și să cînte strana prinde: 
— Este tare, este tare, 
Și cuminte și cuminte 
Ș'arăto& jla arătare. 
Scărpindu-se 'la ceafă, 
Impăratul c'o. garafă . 

„A venit și c'un singeap 
Şi umplîndu-l zice: Ia, fă 

„De mi-l toarnă peste capl 

Şi acum să-mi faci hatirul 
Să-mi iei fata 'n însoţire . 
Ştiu că.ai să fi catirul . 
Pentru nazuri, fasolire, 
Ba să poate că te-adoarme 
Cu frumos proțap de coarne 
Și să-ţi puie şi urechi. 
Cine poate s'o întoame 
Cînd aşa-i menit de vechi? 

Că, să vezi, şi "'mpărăteasa 
De-atiţia ani acuma... 
Taci, da ochi'ţi ai de pază 
Că ce-i fata, ce-i şi mumal 
E. şi-un alt metod, ţi-l sfătui, 
Să taci molcom, să îngădui 
Fă-te că nu știi... n'ai treabă 
Tu să-i faci frumos tabietu-i 
Şi 'ncolo să-ți vezi de treabă. 

Deci Miron o ia de mină 
Şi-o arată pe la oaspeţi, 
Cu-a ei ochi numai lumină, 
Cu obraji ca fragii proaspeţi. 
Şau pornit frumoasă nuntă. 
De pășia pînă şi ciunta 
Şi ologii 'şi făceau grabă 

» Şi-un moșneag juca mărunta 
Curtenind pe lingă-o babă. 

Pana 
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Dar. de 'și ferice încă 
Totuş el în pieptul lui 
O dorinţă are-adincă, - 
Neştiută de cit lui. 
Dorul după ce-i mai mare 
"N astă lume trecătoare 
După câ-i . desăvirșit; 
Şi tot sufletul îl doare 
După cum a fost menit. 

Și pe toţi el îi întreabă 
Dacă știu cum-va în lume 
Astă -tainică podoabă, : 
Ăst odor fără de nume? 
Dar pe cine - 'ntreabă, tace, 

- Cui prin minte-i poate trece? 
Numai cîntăreţul orb .! 
Spune ?n treacăt, cumcă asta 
E frumoasă fără corp.. 

EI i-a spus, ca'n vremi de nante 
Auzi duioasa veste, 
Că 'n.castel de diamante 
Cea mai mîndră fată este. 
Ochi de-albâstru-întuneric, 
Ce lucesc adînc chimeric, 
Ca de-iubire două basme, 
Dară corpul ei eteric ! 

_Nesimţit,. ca de fantasme. 

De vei merge în ajunul 
Mult senin de Anul-nou,. 
Pe cînd cerul se deschide 
La a lumilor ecou, 
Atunci ea vine . asemeni 
Printre stîncele de cremeni 
Lîngă lacul de smarald, 
Ca să-și scalde puii gemeni 
Unde zinele se scald, : ! 

EI plecă atunci în lume 
"Şi nevasta 'n lacrimi lasă; 
Cu un dor fără de nume. 
Uită ţară, rude, casă. 
Cum trecu numai "Crăciunul 
El pe cal a pus 'presunul .. 
Și s'a dus la lacu 'n vrajă, 
Unde. aşteptînd ajunul 
De-Anul-nou, el sta de strajă. 

Şi din trestia plecată 
El privea la apa- fină 
Cu oglinda-i nemișcată 
Strălucind sub luna plină. 

"De și ştii că apa-i moale” „i 
Totuş placa-i de cristale, 
Parc'ar fi încremenit. 
Ne 'ncreţite, plane, plane 
Viorii, au adormit. 

Rădăcinile în pături 
Sub pămînt s'o întreţesut 
Şi pornc-în mii. de lături,
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Flori frumoase lau văzut 
Colo 'n snopi, colo cît una, 
Colo -'n fire împreună, 
Indoite într'un trunchiu; 
Iei o pajiște într'una 
Iar dincolo un mănunchi. 

Roşi și vinei, albii snopi 
„Ce-i de flori strălucitoare, 
Picuraţi, își scutur stropii, 
Ce lucesc mărgăritarii, 
Pe cărarea-abia umblată 
Printre iarba, înfocată, 

- Trece-un mîndru chip de zînă 
Cu-arătare fermecată 
Și privirea blîndă, lină. 

Şi pe ea o haină fină, 
Țesătură străvezie,. 
C-u brumă diamantină, 
Ce. în creţuri se 'mprăștie. 
Și lipeşte sclipitoare 
De duioasa-i arătare 
Ce'n mișcările-i o tradă 
Se strevăd a ei picioare 
Crini şi umeri de zăpadă. 

r 
Inocentă-i e privirea 
Ingerească, tristă, lină, 
Diamante în privirea-i 
Și-au topit a lor lumină 
Peste-a aibei dalbă placă 
Ea acum zimbind se pleacă 
S'uită m fundu-i luminos 
Și în lună îşi desbracă 
Corpul ei așa frumos. 

Luna par'că se roşeşte 
De amor şi de mirare. 
Numai lacul o priveşte 
Rămînînd în nemișcare. 
Este albă ca zăpada, 
lară păru-i stă să cadă 
La călciiu-i rotunzit. 
Cine oare-ar fi s'o vadă, 
Să nu moară de 'ndrăgit? 

Dar deşi pe noaptea toată 
Peste lanuri luna tace, 
Arătarea-i luminată . 
Nici o umbră ea nu face 
Cu 'ntuneric nu încarcă; 
Initnzînd piciorul, par'că - 
Locul cel de farmec prins 
Cu-a lui virf întîi îl cearcă, 
Pîn' se lasă din adins. 

Și încet pășeşte în apă 
Ochiul ei s'aprinde, cere, 
Iară buzele-i se crapă . 
De o stranie plăcere,. 

Totuşi valul nu se taie 
Cercuind apa bălaie 
Ci-o încunjură frumoasă 
Ș'o îmbracă cu văpaie 
In lucire scînteioasă. 

Şi deşi în lac înnoată 
El nu mişcă nici se 'mcreaţă 
Ca o floare-i aninată 
De oglinda cea măreaţă... 
— El din. trestii o priveşte. 
Nici se mişcă... "ncremeneşte . 
L'arătarea ei cea crudă. 
Și când lacul părăseşte 
Pe-al ei corp ea tot.nu-i udă. 

Ea s'a dus; Dar el rămas-a 
În adinc rănit de dinsa, 
Uită lumea, uită casa, 
Umblă drumurile *ntinse. 
Ea îi pare că-i mai mare 
n astă lume trecătoare, E 
Că-i ce-va desăvirşit. 
Și să vadă la picioare 
Acest dar -neprețţuit. 

Toamna vine şi prin lume 
Frunza cade rinduri-rinduri, 
Adîncit umbla atuncia 
EI în grije şi pe gînduri, 
El purta în gitu-i nurii 
Ochii mari, zimbirea gurii 
Și umblind prin codrii mari, 
El văzu mama pădurii 
Rătăcind printre stejari. 

“EI durerea. lui ş-o spune 
Şi că trebue să moară 
De n'a prinde- acea minune, 
Acea tainică fecioară. : 
Ea — îi zise-atunci bătrina — 
Locueşte ca o ziînă 
In palat de diamante,. 
Mai frurhoasă, mai divină 
De cit "toate cele lante. 

Tu palaturi vei ajunge 
De vei merge, fără însă 
Să gîndeşti la alta 'n lume - 

_Cit la dînsa, 'n veci la dinsa, 
"De-o ajungi fără de veste 
Ea atuncia astfel este 
Ca şi cînd ar fi a ta; 
Căci ea face tot ce peste 
Dinsa ca să treacă-i vrea. 

4 . 

El a mers, a mers într'una 
Făr' de drum, d'ori-ce să:i pese 
Cînd pe virfuri trecea luna 
El văzu prin lumi alese. 
Un palat lucind departe, 
șCe lucește parc'ar arde. 
EI intra pe scări de-oglindă : 
Și prin salele deşarte .; 
Pe covoarele din tindă. 
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„Şin lumina blindei lune >: 
Il văzu frumoasa fată, 
Dulce, mîndră, o minune 
De fereastră răzimată. 

"EL la ca genunchi "și pleacă. . 
Ca amorul meu să-ţi placă 
Părăsii părinţi și tară... 
Ea tăcea... privirea-i seacă, ” 
Faţa rece, ca de ceară. 

Ah, gîndi el, cum nu-i bună, 
Cum nu zici, binc-ai venit! 

„Atunci ca zimbi în lună 
Și şopti: bine-ai venit! 
Și'n palat atunci s'aprinse 
Mii lumini. sclipind ca ninse, 
Ea'l luă de braţ şi-l duse 
Printre. salele întinse - 
Și la mîndre mese-l puse. 

Ei cinară n mîndre muzici 
Cu de aur vase, linguri, 
Beat de-amor el spune::nu zici 
Scumpo, să ne lase singuri? 
Şi lumini se sting de sine, 
A cîntărilor suspine 
Dispărură rînduri-rînduri, 
Ei rămîn în dulce bine 
Și înşiră mîndre gînduri. 

Ah, iubito, zise dinsul, 
Cum nu simţi focul, ce-l simt?. 
Și pe. ea-o apucă plinsul 
Par'că pieptu-i este” strimt i 
De-a ci patimă 'nfocată. 
Ea plingea, ridea de-o dată 
Cu-a-ei buze dulci și coapte, 
N'întunerec par'că-l cată, 
Imbătat de-amor și noapte. 

Ah, 
Lasă-ţi haina ta regală — 
Gol în ochii "ți văd amorul, 
Ah, arată-mi-te goală. 
Atunci ca roșind se pleacă 
Și stă pieptul să-şi desfacă 
Şi din sponci desprinde haina | 
Și în lună se desbracă, i 
Desvălind taină de taină. 

7 

Ce frumoasă-i... umeri. albi, 
„Neted-dulce zugrăviți, 
De pe sîni rotunzi o salbă îi 
“Ea în urmă a svirlit i 
Şi se plimbă pe covoare, | 
Moi ca mînile-i fecioare! 
Păru-i curge -la călciie, 
Iară luna zimbitoare 
Poleind-o o. miîngiie. 

îi zice el cu dorul, a 
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La picioare-i. el s'aruncă, 
Lângă el să vie o roagă 
La s'aşcază dulce, pruncă, 
Lângă el în mindră şagă, 
Și cl braţele-s şi "tinde, 
Ruimeneşte şi s'aprinde, 
„Pe cînd ochii lui o sorb 
Dar nimic în braţ nu prinde --- 
Că-i frumoasă, fără corp. 

Ahl gîndi el cu turbare, 
Tremurînd învăpăiat, 
Dulcea zină, cum nu are 
Corp frumos, pe cum o văd! 
— Asta: n'o pot, că ce pipăi. 
Numărul - vicții-o pripă-, 
Trecător de unde-un șopot 
Și fiinţa lor o clipăii; 
Eu eternă sunt... și nu pot! 

E] îşi scurge toată viaţa 
Intr'un chin în nedormire, 
Vecinic o avea în faţă: 
Blindă, dulce,. în zimbire, 
Vecinic tinde a lui mînă 
Dup” imaginea-i divină 
Vrea s'o stringă, s'o omoare, 
Dar de şi de nuri e plină 
Totu- si „umbra-i « ca din soare. - 

De dorinţa lui aprinsă, : 
Ce-a. rămas neîmplinită; 
El-un an trăi la dinsa : ' 
Cu viața-i neștiută. “+ 
Dar pierind chiar slin picioare, 

__ Pierzind mintea, care-l doare,. , : 
Dup' un an se 'ntoarce iară 
Ia. lui casă rizătoare | 

| Și la :dulcea-i .nevestioară. 

wDar vai cum îi se părură. . 
De urite. toate cele! 
Nimic ochiul nu-i mai fură, 
Nici -simţirea lui în jelc, 

" Toate-i par urite,. sure.. 
Într'un. chip şi "ntr'o: măsură 

îşi de rînd : 
Și nimic nu-i dă măsura 
Celor ce avea de gind. 

Trist, retras, rănit de moarte 
. S'ar fi''ntors Pacea frumseţă 
Dar. ştia ce crudă soarte 
Are — eterna-i tinercță . 
Lăncezind în gînd şi fire, 
In muri trişti de mănăstire 
Ș-a' închis chipu-i' perit 
Ș'adincit în amintire 
Șin amor—el a murit. 

- 
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FATA IN GRĂDINA DE AUR . Alaiu, convoiu, —îi 'zise atuncea Sfinta, 
—— „_ Napoi trimite, nu lua nimica 

Şi singurel te du de-ţi cată ţinta, 
Căci strimt e drumul și e grea potica. 
la” calul mcu cel alb şi te avintă, 
Cu gîndul sboară 'n lume fără frică, 
Dar dacă vrei.s'o afli ţine-n minte: 
Nu sta în valea-aducerii-a-minte. 

A fost odat'un Împărat, el fu 'ncă 
In vremi de aur, ce nu pot să 'ntorn; 
Cînd în păduri, în lacuri, lanuri, luncă 
“Vorbiai cu zeii și sunai din corn 
Ș-avea o fată dulce, -mîndră, pruncă... 

În van i-o cer. Bătriînul se gîndeşte: | Porni în lume, singurel în -toiu-i Prea c frumoasă și prea nu e de lume! Il duce calul frăţior ca vintul, 
“Mă mir cum cerul nu s'ademenește „De aur. păru-i şi frumos e boiu-i, | 
Să scrie 'n stele dulcele ei nume, Fecior de drag, cum n'a văzut pămintul, 
E rău poetul, care n'o numeşte, O stea el. pare 'n neamu:i și în soiuii, Barbară țara, unde-al ei renume, DC Cu bine meargă-mi şi să-l ţie Sfintul! 
Incă n'a — ajuns -—şi chipu-i muritoriu Ajunse-o vale mindră și frumoasă, = 
Nu-i de privirea celor muritori. . Părea că-i chiar grădina. lor de-acasă. - 

În valea stearpă, unde stînci de pază Şi sub un tei.el de pe cal se dete, __. Incunjurau măreaţa adincime _ Se 'ntinse leneş, jos pe carba moale. | 
Clădi palat din pietre luminoase, , Din tei se scutur flori în a lui plete 
Grădini de aur, flori de "ntunecime; * Și mai că-i vine să nu'se mai scoale. lar drumul văii pline de miroase - Şi calu-i paşte, flori purtind în spete, Afar' de el nu-l știe 'n lume nime, Presunul lui și șeaua cu paftale. 
Acolo ş-a închis frumoasa fată In valea de miros, de rîuri,plină,. 
Ca nici-o rază-a lunei să n'o bată. In umbra dulce bine-i de odină. 

De-a lui bătriîn el își aduse-a minte, . 
Cum îl lăsă și cum porni în lume, 
Dorind cu o iubire-așa fierbinte:. 
O umbr' un sunet, un nimic, un nume. 
L'apuc' un dor de ţară și părinte, 

- Tot ce-a dorit îi pare-atunci că-i spune 
ȘI cînd pe calul lui-el iar se simte 

” Napoi apucă, peste ; drumuri strîmte. 

Sale "mbrăcate în atlas, ca neaua, 
Cusut în foi și. roze vişinii, 
In mosaicuri strălucea podeaua, 
Din muri înalţi priviau icoane vii; 
Fereastra-i oarbă, de şi stă perdeaua, 
De-aceia 'n vale ard" lumini, : făclii 
Şi aerul, pătruns de mari oglinzi, 
I: răcoros și de miroase nins. 

Dar îndărăt ajuns, lapucă dorul 
O noapte-eternă Grefăcută 'n ziuă, Din nou, — neliniște, iubire-adincă Grădină de aur, flori de pietre scumpe, S'aruncă iar pe cal, urmînd amorul 
Zefir trecea ca o suflare viuă | Ce m a lui suflet neclintită stîncă. Şi n calea lui el crengi grele rupea. In nou oprește regele, poporul, Cu-aripi de-azur în noaptea cea tirzie El, dus de-o stea, ce arde 'n mintea:i încă, Copii frumoși ai albei veri se pun, -. Dorit de raza unor doi ochi tineri, (Pe) boboci de flori, cînd ape lin se vaer Sa dus să ceară sfat la sfinta Vineri. Sbor fluturi sclipitori, ca flori de aer. 

- 

Voinicul meu, —- îi zise atuncia Sfinta, .. Acolo 'nchise cu mai multe soaţe, - De ce-ai stătut în valea amintirei... 
Cu ea copile și soţii de joacă, Nu sta în ea, de te 'nchinași iubirei, 
In „lumea ei sălbatec se răsfaţă, Te du de-o cată și maci fereastă, In” străluciri viața ş-o îmbracă. De-o vezi deschisă, svirle floarea asta. A ei priviri sunt tinere și hoaţe, Ă a | | 
Zimbirea-i caldă buza stă s'o coacă - Da să nu stai în' valea desperărei, 
Și 'n acest raiu, in astă lume suavă - Ce 'n a ta cale tu vei trece sigur. De mulțămire se simţea bolnavă. „EI iar porni în lumea întîmplări 

Bolnav de dor şi. de-a iubirei friguri, 
Dădu de-o vale 'n asfinţitul serii... 

;, Intunecoasă-i, cum o simt doar orbii, 
Și filfiiesc prin aer rece corbii... 

Dar de a cei frumuscţă fără seamăn 
Auzi feciorul de 'mpărat Florin, 
Norocul lui cu-al ei îi pare geamăn, 
De-atunci un foc îl mistue în sîn. | 
„În «van stau locului, stau să mă 'ndeamăn El de pe cal se dete. In pădure 
Cu munca mea, cu dorul, cu-al meu chin“! Șopteşte “frunza, ramuri stau de sfaturi, Pătruns de dorul neștiinţei 'verguri Şi somnul nu voiește ca să-l fure, : S'a dus să ceară sfat la sfinta Mercuri. Căci umedă e frunza lui de paturi
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Urechea-i trează. a dumbrăvii gure 
Le-ascultă șopotind din mii de laturi; 
Și corbii croncănesc şi sboară "n fală 
In aer chiar ca pete de cerneală... 

Atunci o frică inima-i pătrunde, 
Pe cal se pune și fugi din vale 
Și “n loc s'urmeze drumu-acolo unde 
Voia să meargă, 5'a întors din cale. 
Sosește iar în țară-i, da-l pătrunde - 
Din nou un dor, o amărire, o jale. 
Atunci din nou el o lua pe mîneci: 
Să ceară sfat acum, sfintei Dumineci. * 

AL stat în valea desperării iară, . 
li zise Sfinta —ci din nou porneşte 
Iți dau o pasăre cu tine —- sboară 
Cu calul tău, unde norocu-ți creşte. 
Cînd vei vedea. frumoasa ta fecioară 
Că plinge-atunci dă drum paserei ieste, 
“Fu dorul ţi-l ajungi de şi te ticăi 
Ea'ţi fie tot, ce-ai suferit nimică-i. 

Trecind, prin valea desperării-astupă 
A lui urechi, să n'o audă m şopot. 
In van se 'ncearcă calea-i s'o 'ntrerupă 
Vuiri, murmure, să-t' oprească nu pot. 
O umbră sboară, pîn se vede după 
Atita mers c'aude svon de clopot, 
Atunci văzu în zarea lui palatul 
In care 'nchise fata-i Imparatul. 

Lă Ă e. 

In ziduri de oţel lucea castelu-i 
Cu streşini de-aur și cu turnuri înnâlte 
Și scris pe muri-i, minunat în felu-i 
Făptura grea a meșşterelor dalte. 
In mari. grădini i sc arăta lui 
Isvorul „viu. ce cade, vrind să salte. 
El se mira cum toate astfel a fi pot: 
Grădine, rediuri, lacuri, ziduri, șipot. 

Dar un bălaur tologit în poartă 
“Soria :cu lene pielea lui pestriță 
Cu ochii 'nchiși pe jumătate, poartă 
Privirea jucătoare să-i înghiță. 
lară Florin — inima 'n el e moartă 

"Cind vede solzii, dinții cei de criţă, 
Sărind la el şi 'nfipse a lui spadă - 
ȘI pe pămint îl ţintui de coadă. 

Apoi. din munte stanuri el răstoarnă, 
Le grămădeşte crunt peste bălaur, 
Acesta iar se sbate, se întoarnă 
Şi în durerea-i muge ca un taur 
Dar el. mereu pe dinsul pietre toarnă 
Pin' năduşit plesni acel centaur 
Trecu 'nainte două lăncii scurte, 
Pin ce dădu de strălucita curte. 

-
.
 

Un an de cind copila petrecuse 
Urzind gîndirea-i și visind ursitul, 
Un an întreg prea fericită fusc, 
Dar dup' un an mi-a fost-o-ajuns uritul.. : 

Iși amintea viaţa ce-o avuse 
ȘI. peste pieptu-i” îşi îndoaie gitul 
Și trist privea un punct cu ochii țintă 
Și. se usca ca și la umbră-o plintă. 

Eu mor de n'oi vedea seninul, cerul, 
De n'oi privi nemărginirea vastă; 
Răceala umbrei: m'a pătruns cu gerul 
ŞI nu mai duc, nu pot— viaţa asta. 
Oh! Ce ferice-ași fi să văd eterul 
Și să văd lumea, codrii din fereastră, 
Și de voiţi cu viaţă să mai suflu 
Deschideţi uși, ferestre, să răsuflu... 

Astfel o, mistuia ncastimpăratul 
De viață .dor şi dorul cel de soare, 
De şi le poruncise Împăratul 
Să nu care: cumva să se-amăsoare, 

„Ca să deschidă uşile, palatul -— 
“Dar totuș, cînd văzură că ca moare 
Nu ştiu ce or să facă, să se poată 
De l-ar urma, ei ar găsi-o moartă. 

Văzind cu ochii, că piere de-a n picioare 
Din zi în zi-—atunci el' a deschis 
Fereşti înalte şi la: mîndrul soare - 
Din boala adincă fata a învins... 
Şi se făcu şi mai fermecătoare 
Astfel cum nu îţi trece nici prin vis, 
Se rumeni în faţa ei ca mărul 
A "ntinerit-o aerul şi cerul. 

Un smeu o vede, cînd s'a pus să stea 
"N-a "ci fereastră 'n asfințit de soare, 
Sburind la cer, din ochi-i o scînteie. 
Cuprinse-a ci mîndreţe, fermecări. 
Și "n trecătoarea tînăra femeie a 
Se 'namoră copilul sfintei mări. 
Născut din soare, din văsduh, din neauă 
De-amorul (ci) se prefăcu în: steauă. 

x pa 
Căzu din cer în tinda ei măreaţă, 
Se prefăcu în ţinăr luminos | 
Şi corpu! lui sub haina ce sc. 'ncreaţă, 
S'arată "nalt, subțire; mlădios. 
Păr negru 'n viţe lungi ridică faţa 
Cu ochi-albaștri-închis şi zîmbitoare, 
Părea un demon rătăcit din soare. 

Ah! te iubesc--iîi zisc el--copilă, 
La glasul tău simt sufletu-mi rănit, 

“ Dim stea născut plec fruntea mea umilă, 
Cu ochii mei prind chipul tău slăvit. — 
Nu vezi cum tremur de amor,-ai milă! 
In nemurirea mea de-aş fi iubit, 
Iubit de tine, te-aș purta v floare . - 
În dulci grădini,. aproape lingă soare. 4 

- 3 

N'ai vedea iarnă, toamnă nu, 
Eternă primăvar' etern amor, 
De ţi-aş închide zarea ta cea . clară 
Cu-al meu sărut, o scumpul meu odor. 

nici vară, 

/
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Păn ce să mingii inima'mi amară,: 
Culca-mi-aș capul la al zău picior 
ȘI. te-aș .privi etern.ca pe o steauă, 
Frumos copil cu umerii de neauă. 

--- »O geniu mîndru, tu nu eşti de mine, 
De-a ta privire ochii mei mă dor, 
Sîngele meu s'ar stroarce chiar din vine, 
Căci m'ar usuca teribilu-ți amor. 
Curîrid s'ar stinge viața mea, streine, 
Cînd tu m'ai duce "n ceruri lingă sori, 
Frumos ești, dar a ta nemurire 
iinţei trecătoare e peire. 

EI o privi atunci cu ochii ţintă, 
In faţa-i slabă zimbet dureros, 
Se face stea și iarăși se avîntă 
In cerul 'nalt, în roiul. luminos. 
Acolo toată noaptea stă la pindă 
Şi prin fereastră el privi duios, 
Ca o lumină dulce, tristă-clară 
Să vadă umbra-i albă și uşoară. 

A. doua zi cl se făcu o ploaie, 
In (jos; căzîndă, aromată, lin; | 
Și din fereastră perdelele le'ndoaie 
Trecînd prin. țăsăturile de in. 
Pătrunde iarăș în a ei odaie, 
Preface 'n tînăr sufletu-i divin; 
EI stă frumos sub bolțile ferestrii 
Purtînd în păr cununa lui de trestii. 

aaa Și părul lui de aur moale 
Pe umeri cade îndoios, înflat 
Ca ceara-i palid... buza lui în jale 
Purta un zimbet trist, nemîngiiat.... 
Ş-astfel cum sta, mut înger din tării 

„Părea un mort frumos cu ochii vii. 

— O vin cu mine, scumpă 'n fundul mării 
Şi în palate splendizi de cristal, 
Cînd vîntu-a trece peste-a apei arii 
Tu-i auzi cîntarea lui pe val. 
Ți-i închina: viața ta visării, 
Vei fi Oceanului monarchul pal 
Și în palate de mărgean și profir 
Cu bolți lucrate numa'm aur d'Ofir! 

-- Ca să-mi ajungi nevrednica-mi iubire 
Al părăsit al cerurilor cort, 
Dar nu e chipul tău cel peste fire: 
Ce 'n fundul sufletului meu îl port. 
O geniul meu, mi-e frig Va ta privire, 
Eu palpit de viață —tu ești mort; 
Cu nemurirea ta tu nu mă veţi, 

„Acum, mă arzi, acuma mă - îngheți. 

Nu... om să fii, om trecător ca mine, 
Cu slăbiciunea sufletului nost, 
Să-ţi înţeleg tot sufletul din tine 
Și brațul tău/ de-mi-a. fi adăpost, 
Să-l ştiu „că-i slab, iubirea că-l susține, 
La om e-un merit, ce la zei n'a fost. 
De mă iubeşti, să-mi. fi de vremea mea, 
Fă-mi dar de nuntă nemurirea ta. 

N 

Intunecos și fără de speranţă, 
La ca priveşte geniul în nimb, 
Işi simte inima legată 'n lanţ A 
In lanţul lumei ce-i cu-o mie limbi, 
„Chiar nemurirea mea, chiar abondanţa - 
Puterei mele tu o ceri în schimb. 
Ii bine, da! Eu m'oi sui la cer, 
Ca dela Domnul moartea mea s'o cer! 

Da moartea! Pentru-o clipă de iubire 
D'eternitatea mea să mă deslege, 
Să văd în juru:mi anii în peire, 
Să am în inima mea moartea rece, 
Să fiu ca spuma mării în sclipire, 
Să văd cum trec cu vremea, care trece. — 
O mult ceruşi, prea mult —și totuși ţie 
Ţi 'nchin splendori, putere, vecinicie. 

"La cer se 'nalță el pe bolta 'mare, 
Cu-aripe 'lunge curățînd seninul, 
Priveşte jos castelul in splendoare 
l'apucă dorul inimci, -suspinul. 
-- Ah! ce-ai cerut, femee trecătoare, 
Femeie scumpă, ca să-mi mingii chinul. 
Deasupra lumei risipitem şoapte 
El se înnalță-un curcubeu de noapte. 

Pe cum o floare ar eși din surii 
Și morţii munţi, din piatra lor uscată, 
Astfel - copila învioșază nurii, | 
Pe cînd în bolta geamului s'ârată 
Copil al apei, cerului, pădurii 
A lumii 'ntregi mai drăgălașă fată. 
Fa-ascultă pe al primăverei oaspăt 
In dimineața ce-i. zimbeşte proaspăt. 

Imprăștiată -fulgerează rouă * 
In viorii, strălucitoare boabe, 
Tărina “'nvie “nprimăvară nouă 
Răcoarea vintului câ miros de-ape 
Părea a fi ploat, deși nu plouă, 
Decit lumină, ce nu mai încape. 
Cu gura, faţa, ochii ei ea ride, 
Privind în soare, în clipiri îi închide. 

In dimineaţa clară ca oglinda 
La toţi s'arată tînărul Florin, 
In jur de ziduri calul și-l colindă 
Iși simte inima umflată 'n sin, 
Dar poarta 'nchisă-i, poate s-o tot prinaă, 
Ea nu se mişcă 'n negrele-i ţiţini. 
Ci el fereastra cum văzu crăpată 
Aruncă 'n ea:cu floarea “fermecată. 

Pe-atunci copila iîmpletea cunună 
Din flori de aur și din diamante, 
Din cărţi o soaţă-a-ei îi stă să-i spună 
C'al, ei noroc purtatu-i de un fante. 
Cînd floarea îi căzu 'n poală —ea 'nebună. 
O sărută, svirlind pe celelante - 
Ș-o mirosi cu gura-abia deschisă 
Şi ochii ei pluteau în mii de vise, 

“.



Fa aleargă cu grabă la fereastră, 
Să vadă dacă vintul nu-i aduce 
Și alte flori, așa frumoase c'asta, 
Dar de. 'ngăimare ochiul ei străluce 
Și surizind ea rumenește, casta, 
Cînd vede-un tînăr lingă,poartă 'n cruce. 
Şi el o vede și în mîndru glasu-i 
EI îi vorbi, oprindu-şi calea 'n pasu-i. 

— „Ah te-am văzut, mi te-am văzut în fine 
Copil cu ochi albaștri 'n tunecime 
Cu-a tale gene de amor dulci și fine 
Cu-al tău suris de-o gingașă cruzime, 
Ah aş muri de atit noroc și bine, 
Căci te-am văzut, cum nu te-a văzut nime. 

Nu ştii, ce-am suferit pin a te ajunge, - 
Copil frumos, ca luna nopţii lungel 

—-- Ah vin” cu mine, vin” în a mea ţară, 
Casteluri am, grădini adinc-frumoase, 
Sub pasul 'tău coroană'mi seculară 
Mi-o pun, mă plec, sunt sclavul tău frumoasă. 
Am pietre scumpe în a mea comoară, 
Mai multe decit tată'ţi are aur. 
Ş'aur mai mult, de cît argint el are 

Ș-a tale's toate, scumpă, mîndră floare. 

Ea îl privi cu ochiul plin.de milă, 
l-ar fi vorbit cuvîntul de pe gură, 
In fața lui ea nu-și mai face silă. 
Un leșin parcă inima i-o fură, 
Și trist privește tinăra copilă 
Cumpliţii muri,și poartă... Din ochii-i cură 
Un fir senin de lacrimi; ca îşi strînge 
Cu-a ei minuțe inima și plinge...: 

El cum o vede astfel în fereastră | 
S-aruncă ochiu-adinc și, nobil, mare 
Și drum el dă la pasărea măiastră, 
Aripele'și întinde, vrînd sti sboare, 
Din ce în ce și-ntinde aripa-albastră 
Din ce în ce se face tot mai mare, 
Incit doar din mărimea unei vrăbii 
Ea semăna acum unei corăbii. - 

Copila mea—iîi zise—nu te teme, 
Pe mulți. am dus cu inimi doritoare, 
-Ca 'vintu 'n fugă cu bătrina vreme 
Prin țări o mie peste sfînra mare. 
Nu vezi, Florin. nici ști cum .să te cheme, 
Atît de mult iubirea lui îl doare..- 
De-aceia svirle 'm laturi ac și caer 
Și să te 'ncrezi 'corabiei de aer. 

Ea se sui pe-aripă, 'nținzînd mîna 
Ca și cînd ar fi vrut ca să se ţie 
Şincet coboară pasărea streină 
Pe-a lui Florin amabilă soţie, 
Pe cal ridică sarcina lui lină, 
La pieptul lui ar vrea în veci s'o ţie 
Se uită 'n ochi-i, dînd la calu-i pinten 
Ș-acesta vintului s'ăşterne sprinten. 

"Astfel şi ei îşi aruncar” 

„Căci să fi? să vezi, 

„Să fii ca şi cind n'ai fi... 
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In vremea-aceea Smeul se suise 
L.a cer, cu aripele lungi intinse, 
Culege 'n cale-i blindele surise 
A mii de stele, ce sboară ca ninse, 
La tronul cel etern: pe scări deschise 
Stau mîndre genii cu lumină "ncinse. 
L'a Lui picioare în genunchi s'așterne 
"Și 'ndreaptă ruga;i milei cei eterne. 

O Adonail al cărui gînd e lumea 
Și pentru care. toate sunt de faţă, | 
Ascultă-mi „ruga, șterge al meu nume 
Din a veciei carte mult măreaţă. 
Deși te-adoră stele, mări în spume, 
Un univers cu vocea îndrăsneaţă, 
toate ce-au fost, ce sunt, ce "ți nasc în cale 
N'ajung nici 'umbra măreției tale. ” 

Ce-ţi pasă ţie dacia fi cu unul 
In lume mai puţin spre lauda ta 
Ascultă-mi ruga, tu, Eternul, Bunul, 
Si sfarmă. n aschii vecinicia "mea! 
Pe-o muritoare- eu iubesc, nebunul, 
Și muritor voesc a fi ca ea 
Ș'atita dor, durere simt în mine 
Incît nu pot s'o port şi mor mai bine.. 

: Pc ' Eu : : 

: “ ) - . ” . ii . i 

— Tu-i pismuiești... şi pismuiești aceia, 
Ce ei în lume numesc fericire — 

-Au nu ţi-e milă cînd priveşti scînteia, 
Cumcă la soare e a „(ei) pornire? 

ideia, 
Dorinţa, „păsul, în nemărginire, 
Dar cum scîntei se sting în drum spre soare 
Astfel şi . omu- aspiră deşi moare. 

4 
că sub blesteme 

De ură e 'nferat umanul nume, 
Să ai de semenul tău a te teme, 
Să fi ca spuma, fuga unei spume, 
Sermane inimi închegate 'n vreme, 
Sermane patimi, aruncate 'n lume 
Și să mă blestemi, să mă 'ntrebi: 
Avui să-ţi pun o inimă în piept! 

ce drept 

Pe-o clipă 'n mijlocul eternității 
“Să deschizi ochii tăi mareţi și. clari, 
Să măsuri toate visele vieţii, 
Simţind încet cum iarăşi redispari, 
Să pari un fir de colb în raza vieţii, 
Și în părerea (ţi) ) pe: un moment să pari, 

Între ieri 
Și mini o clipă... Oare știi ce ceri?| 

Ce-i omul, de-a căruia iubire 
Atirni “lumina vieţii tale-eterne? . 
O undă e, avind a _ undei fire - 
Și în .nimicuri zilele 'şi dişternc. 
Pămiîntul dă tărie nălucirii: 
Și umbra-i drumul gliei: ce s-aşterne 
Sub pasul lui... Căci lutul în cl crește, 
Lutul îl naște, lutul îl primeşte.
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Și acest drum al pulberei, peirei, 
Ce ca pe-un. plan -lam zugrăvit, ca mine 
Nimic fiind, l-am. închinat murirei 
In van s'acopere, oprind ruina, 
Nimic etern în tremurul sclipirei; 
In van adun” şi-şi grămădesc lumina 
In cărți și scrieri, şi în van ş'acață 
De vis etern -sărmana lor viaţă. 

Și tu ca ei voiești a fi, demonc, 
Tu, care nici nu eşti a mea făptură; 
In ce.sfinţești a cerului colone 
Cu glasul mîndru de eternă gură, 
Cuvînt curat ce-a existat, Eone, 
Cînd Universul era 'ceață sură? 
Să-ţi numeri anii după mersul lumii 
Pentru-o femeie? — Vezi iubirea cum îi: 

Intr'adevăr, în adinca depărtare | 
Văzu călări pe fata cu Florin. 
Odată ochiul iui cel mare 

“Şi sfînt ş-adînc de lacrimi este plin, . 
Ce cad tăind nemărginirea 'n mare, 
Mărgăritari frumoși şi mari devin., 
Incet bătind din aripi maiestos, m 
Geniul mîndru se porneşte 'n jos. 

- Cu faţa tristă le privi în urmă 
"Și "ntinde mîna ca dup'or ce-i dus. 
In fundul lumei, unde apa scurmă 
Al mărei sin, --acolo-o-ar fi dus-— 
Dacă-l iubia... Acuma plinsu-și curmă: 
„Fiţi fericiţi, -—cu glasu-i stins a spus — 
Atit de fericiţi, cît viaţa toată 
Un chiu s'aveţi: de-a nu muri de-odată Il“ 

  

7 / + 

MINDRO, MINDRO, VREI NU VREI . 

Miîndro, mindro, vrei nu vrei, 
Un inel şi doi cercei? — 
Dă-mi să-ţi “sărut ochii tăi!. 
De vrei rochie de mireasă, 
Cingătoare de mătasăș 
Părul să-ți încure mă lasă! 
De beteală o cunună, 
Vrei pe fruntea ta cea jună, 
Dă-mi o gură, numai una! 
lar de vrei un bărbăţel, 
Să-l iubești, să crezi în el, 
Nu-l căta —că iacătă-ll 

p |



. 

CÎNTĂRI PATRIOTICE 

DAȚI-MI ARPĂ 

Daţi-mi arpă de aramă, 
Dar cu strunele de fier, 
Ca să cînt acuma cer 
Ca un vint ce se sfaramă 
Printre stînci de 'ngheţ şi ger. 

Daţi-mi arpa de aramă 
_Pe-a mea frunte crengi de brad; 
Vreau să cint ca largul vad, 
Sau c'a lumei sfintă dramă * 
Sau ca răcnetul din iad. : 

Daţi-mi cupa cea de peatră 
Dar umpleţi cu sînge roș 
Din dușmanii fioroși 

Voi să cînt în poezie 
De-acei timpi uriţi-păgini, 
Cînd strămoşii cei bătrîni 
Se luptau cu bărbăţie | 
Și-şi dau nume: „La Romini“. 
La Romini! Popor de fală, | 
Cap de geniu, piept de foc, 
Cu gîndirea de prooroc, 
Dar cu inima regală 
Și cu flamuri cu noroc. 

Ciţi maghiari cu cap de cîne 
Cîţi tătari cu ochii mici, 
Cite triburi de peltici,. 
S'au sdrobit de stinci bătrine 

_Ce veghează încă-aici. 
“Cite ginți cu limba slavă 
Au venit şi-au revenit, 
Dar cu toți's'au nimicit: 
O cîmpie de otavă . 
Sub al coasci fier negrit. -* 

Daţi-mi arpa cu rugină 
Să mai cînt zguduitor 
De-al Rominilor , popor - 
Şi de-al ţării cea romînă 

Și de-al secolilor dor... 

" Sub biciul Calmucului. 

-. Să cînt națţia, ce vie 
Poartă jugul cel de lemn 

“Sub ai barbarilor .semn, 
-Multe semne de sclăvie 
Şi de viaţă nici-un semn! 

_Să cint ţării văduvite 
Legii făr'. de Dumnezeu 
Să. cînt frunţii de ateu, 
Ce reneagă tată, mamă 
Şi-i ca duşmanul mai rău! 

 “CODRULE, MĂRIA TA 

Codrule Măria Ta 
Umbra dă-mi şi mila ta, 
De mi-i dor şi. de mi-i jale 
Eu mă pling Măriei Tale 

“Și mă pling de strimbătate 
Ca la inimă de frate, 
Căci străinului de-i spui 
Parc'am. spus-o nimănui, 

„De mă tingui la străin,.. 
In suflet îmi bag venin. 
"De mă tîngui la ai mei. 
Sînt atita de mişei... . - 
In cît n'au întru nimic 
Să mă .dea la .venetic. 
C'au făcut moşia mea 
Trecătoarea altuia, 
Dat-au ţara vintului 

„In fața pămîntului - 
Pe copita calului, 
Pe talpa  Muscalului. 
Și au rupt moşia mea „, 
Și au dat-o altuia 
De florile cucului 

Codre, codre drăgălaș 
Multe 'n lume spune-ți-aș 
Spune-ţi-aş cum rînd în rînd 
Ei pămintul meu îl vînd 
Și la Nemţi și la Tătari, 
Și la Greci şi la Bulgaii, 
Cum un stol de venetici



120 - a MIHAIL EMINESCU 
7 

* 

Grecotei cu ochii mici - DOINA: DE LA NISTRU PIN'LA TISA - 
Bulgăroi cu ceafa groasă (Variante fragmentare) 
Liftă rea şi uricioasă . —— 
Intr'al ţării mele sfat Cine ne-au: adus Muscalii 
Se 'mcuibară: un păcat. Aibă'n lume partea boalii 
Şi mă vind, .mă bucăţesc. „ “Cine ne-au adus Jidanii 
Zilnic mă precupeţesc. - „_N'ar vedea ziuă cu anii 
Vai de noi şi vai de mine, i Ca să-i scoaţă ochii corbii 
Căzută pe milini străine, Să rămiie 'n drum cu orbii 
Căci miîncată-s de străini Cine ne-au adus pe Greci 
Ca iarba de mărăcini.! a N'ar mai putrezi pe veci 
Și mila străinului - | , Cine ţine cu străinii 
E ca umbra 'spinului:: | i Mîncai-ar inima cînii 
Cind vrei să te răcoreşti . . Miîncai-ar casa pustia , 
Mai tare te dogoreşti. . Și neamul nemernicia.



POEZII SOCIALE ȘI RELIGIOASE 

INVIEREA 

Prin ziduri înegrite, prin izul umezelii, 
Al morţii rece spirit se strecură n tăcere; 
Un singur glas ingină cuvintele de miere, 
Inchise în tartajul străvechii evanghelii. 

C'un muc în mini moşneagul cu barba ca 
o zăpada. 

Din cărţi cu file unse norodul-îl învață 
Că moartea e în luptă.cu vecinica viaţă, 
Că de trei zile 'nvinge, cumplit muncindu-și 

. prada. 

O muzică adîncă și plină de blindeţe 
Pătrunde tinguioasă iputernicile bolți: 
»„Peirea, Doamne sfinte, căzu în ori-ce colţ 
„Căci a căzut în însuși isvorul de vieţe. 

„Nimica înainte-ţi e: omul, ca un fulg, 
„Ș'acest nimic îţi cere o rază mîngiioasă, 
„In pîlcuri sunătoare de plinsete duioase 
„A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg' 

i 

„Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială 
ȘI. negrul întuneric se sperie de șoapte... 
Două-spre-zece ceasuri răsună... Miez de. 

i noapte... 
De-odată 'n, negre ziduri lumina dă năvală. 

“Un clocot lung de glasuri vui de bucurie 
Colo 'n altar.se uită și preoţi și popor, 

„Cum din mormiînt răsare Christos învingător 
ar înimele toate s'unesc în armonie: 

? 

Cintări de laude 'nnălțăm 
Noi ie Unuia, 

Primindu-l cu psalmi și cu ramuri, 
Plecaţi-vă neamuri 

Cîntind Aleluia! 

  

cer pa 
pa 
pu 

Christos.a înviat din morţi, 
Cu cetele sfinte, 

Cu moartea pre moarte călcînd-o, 
Lumina ducînd-o 
Celor din morminte!
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PĂREA CAȘTEAPTĂ UȘOARE SINT VIEȚELE MULTORA. 

Părea c'aşteaptă s'o cuprind în braţă __Uşoare sînt vieţele multora, 
Şi capul meu în minile-i să ice, Ei prind din sbor plăcerea trecătoare, Să sorb în suflet ochi-i de femee, | In ori-ce timp au clipa lor cu soare Citind în ei întreaga mea viaţă. - Si-n ori-ce zi le-apare aurora. 

Dar cind s'o prind ca n'a voit să see, : Dar spune tu, copilă zîmbitoare, .. 
Ci de la mine: ntoarce dulcea-i faţă, = -De-am fost şi eu din rindul acestora? Pîndind, cu ochii mă ntreabă-isteaţă, Tu nu mi-eşti mie ce le ești altora, 
Să-mi dee o gură sau să nu mi-o dee,. «Mi-ai fost lumina care 'n veci nu moare. 

De astfel de toane vecinic nu te saturi,” *. “Trăiam pierdut în umbra amorțirii, Cînd o voeşti, atunci se dă în.laturi, | Deşarta-mi viaţă semăna cu spuma 
Ș'abia la urmă par'că tot, se'ndură. Și orb eram la farmecele firii. 4 . “ , a . * : 
Aceste, sînt misterii a frumuseţii, De-odată te văzui... o clipă huma, 
In lupte dulci dispare uritul vieţii | Şi simt îndată amorul omenirii... - Și n am dureri, fiind-că am măsură. „+ La ce folos, că-l ştiu şi eu acuma? 

e II. aa IV. 
GINDIND LA UNA PETRI NOTAE. 

. 2 

lmpresurat de creditori, se vede, 
Și neputind plăti cu rele rime, 
Te-ai strecurat pe la cordon, sublime, 
Să nc-amăreşti. cu versuri centipede. 

Giîndind la una gîndul chiar mă doare, 
Nu ştiu ce rost mai are a mea viață, 
Eu n'am avut o clipă de dulceaţă, 
Amoru-mi sta prin visuri. trecătoare. 

Cînd îmi apare chipu-i gura 'nghiaţă... 
Vedea-vor ochii-ni înc'odată oare 
Frumosu-ți trup, femee zîmbicoare, 
Ce mi-a fost dat să-l string, să-l am în braţe? 

Presupuind că nu te ştie nime, 
Că eşti martir, ai vrut să faci a crede. 
Mai bine masca de paiaţă-ţi?şede 
Căci ne-am convins de mult de-a ta. mărime. 

Tu blond noroc al unui vis deşert, 
Tu visul blind unui noroc ce nu e, 
„De mi-ai veni, să! ştii că nu te iert. 

Armeano-grec, lingău în două fețe, 
Iţi ad'aminte de ce aveai în strai-ţi 

, Cînd petre numărai-la voi în pieţe. 
„ Căci buza mea blesteme o să-ți spuie PI II RI Cu sărutări, cu multe-am să te cert, | De-acea taci şi încă bine . paeţi Ți-oi: povesti ce n'am spus nimănuie. Că nu te: regalăm, cum Ştim, cu bețe, Făclie nu-i nemţescul tău opaiţi! 
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j MARIA TUDOR. -: „i SĂTUL:DE LUCRU. . 
Cît vis de vară: și cită furtună! 
Un înger ești? Un demon, ce deliră? 
Acum o vijelie—acum o liră » - 
E inima-ţi duioasă şi nebună. 

Sătul de lucru caut noaptea patul, IE 
Dar al meu suflet un drumeţ se face 
Şi pe cînd trupul doarme 'ntins în pace 

„„.. Pe;a tale urme l'a împins” păcatul. - 
Tu eşti femeie. Păru-ţi se resfiră 
Pe ai lui umeri și perdută, bună, 
“Fu-i săruţi vorba de pe gură. Spună 
Ce-o spune, tu-i acorzi. Și că se miră 

E noapte neagră 'n ochii-mi, totul tace, 
„Dar înaintea-mi genele holbate, 
Ca și un orb mă simt în întuneric= 

“ Și totuș înainte-mi zi se face. 
Surizi. Ca să plătești acea mirare 

    

Din ochii-i dulci şi mari tu ai preface „E chipul tău, lumină necrezută, Intreaga lume 'n cimitiriu mare. De frumuseți, de taine străvezie . | | Ce nopţi reci lumină împrumută. _ Căci ești regină — și aşa îţi place, Sa , e ; Cine te vede albă, nepăsătoare : : Din cauza tg, bălaia mea soție, Și ştii furtuna nopții tale — tace. | Cit ziulica trupu-odihnă n'are 
— lar noaptea sufletul în cale pleacă. 

: „VI. . “ 

DE CE MĂ 'NDREPT ŞACUM? IX. 
De ce mă îndrept ş'acum la tine iarăşi? 
Căci făr' de tine n'am de spus nimică... 
Şi azi nu-mi pasă lumea ce-o să zică 
De acest poem în contră-mi, spre ocară-și. 

ORI-CARE CAP ÎNGUST. 

Ori-care cap îngust un geniu pară-și, 
Cu versuri, goale de cuprins, să placă, 
ȘI, cum doreşte, sgomot -mare facă, 

De grija ei un fir de păr nu-mi pică... Cununi de laur de la plebe ceară-și. Să iee doar copii .mei în ghiară-și; a | | Părerea ta, iubit și blond tovarăș, Ci muza mea cu sine Se Impacă. 
De ca mă bucur și de ca. mi-e frică. Eu am un singur, dar iubit tovarăș, Aa ] - ŞI lui închin a mele şiruri iarăși, 
Amor şi moarte sînt în dușmănie, Cintarea mea de glorie săracă. - Amic acestei des am căutat-o , Ci 'n drumul ei m'am dat, copilă ţie. Cind dulcii-i ochi pe linii or s'alerge. . | A Aa Și cumpănind în iambi turnata limbă, Viaţa mea din nou ai cîștigat-o Ici va mai pune, dincolo va şterge. Şi ori-ce road'a ei şi armonie 
A ta-i cu drept; deci şi pe aceasta — iat-o! Atuncea ea în, lumea mea se plimbă, 

| — ” | Cu-a gindurilor mele “navă merge, 
VII. Şi alei suflet pe-al meu și-l schimbă. 

CUM OCEANU. Mai e E 
— a X. Cum oceanu .'ntăritat turbatu-i, DR | | N Răcnind înalță braţele-i spumate, DIN MUNŢI BĂTRINI. ; De: nori s'acață, în bolta lumei bate, 

Pină furtuna-l reînpinge n patui. 

  

„ 

  

Din munţi bătrîni și din păduri măreţe 
Se nasc isvoare, ropotind se plimbă, 
Deprind pe rînd oceanica lor limbă 
Și sînt în codrii pustnici cîntăreţe. 

Sălbatecul! In van fulgere infricoșaie | 
Apără cerul... EL încredinţatu-i ” 
Că bolta cea albastră e palatuii. 
Cu-asalt s'o ia el vrea, —ca pe-o cetate a, , pa 44 A pl Spărgînd prin stince, albia lor „strimbă, 
Rănit de fulger el se încovoaie, Se leagăn” line și fac valuri creţe, 
Şi c'o poveste îl adoarme-o boare... . In. drumul lor ia firea mii de feţe —- Şi n vis—un cer în fundu-i se îndoae. Aceleași sînt, deşi mereu se schimbă. 

Tot ce-a dorit, în visul lui el are, Dar cu adincul apei s'adinceşte Tărie,. stele, luna cea bălaie... o ; “In glasul.lor a sunetului scară, . 5 . > . vu a a Dieta Dorind murmură, — murmurind tresare. - Devine tristă, — rînduri-rînduri! creşte, i j 

-
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Pin” ce unindu-se în mareaiamară, I-ai aruncat pe umăr de mirare, Ca fluviu mîndru, ce-ostenit mugeşte, — Desfaci visind pieptarul de la sin, Al tinereţei glas de mult uitară. Încet te-ardici. și sufli 'n luminare...: 

  

4 

De-asupră-mi.-stele tremură prin ramuri 
XI “ : În întunerec ochii. mei rămîn, 

Ni „SONET SATIRIC. : 
Ș'alături, luna bate trist în geamuri. * 

  

SI —— XIV. Pişcată-ți este mina ta de streche, “. - , | 
De mişti în veci condeiul pe hîrtie, " ADINCĂ MARE. -. Dureaz'un şir sau fab 
Cuvinte nouă-or fi, d 

rică o mie, _ , Aaa 
ar plagă veche. "Adincă mare sub a lunei față i 

Inseninate de-a ei blondă rază, Dac'ai avea de spus ceva ai scrie: O lume. 'mtreagă "n fundul ei visează, Ca alţi creştini, dar 
Cu Pantazi fiind în 
Tu isvodeşti cel mult 

ȘI vînt și pleavă sînt 
e zei lipsite numer 

Zadarnic paiul sec 

ce-ai. de zis, Ureche? Şi stele poartă pe: oglinda-i creaţă.: veci păreche 
„ ce dinsul şfie.. . Dar mini —ea falnică, cumplit turbează 

Și mișcă lumea .ei negru măreaţă „T-aseamăn capul unei vii paragini, Pe-ale ei mii și mii de. nalte braţe, I a tale scrieri. Ducind peire — ţări înmormîntează. 
oase pagini. rr. i 

- Azi un diluviu, mîne-o, murmuire; 
al: minţii-l trieri O armonie care câpăt n'are: 
u multe-imagini Astfel e-a ei “întunecată fire, 

Drapîndu-i nula ei c 
Nimic nu iese dintr'un dram de criari. 

  

Astfel e sufletu :n antica mare 
Ce-i pasă ce simţiri o să ne 'nspire 

  

IL o Indiferentă, solitară, — mare! 

AL NOȘTRI TINERI. _ | 5 . IE ” —— “ 2 ” . XV. : . Ai noştri tineri la Paris învață - CÎND MINTEA TA... La git cravata cum se leagă, nodul, | a dapoi ne vin de fericesc norodul , . Cind mintea ta în vremi trecute 'mnoată . u < pu lor "ISteţ de oale creaţă. Faci versuri nouă după vechi tipicuri 

La ei îşi cască. ochii 
Că-i vede'n birje, răsucind musteaţă, 

Sau reciteşti scrisori din roase plicuri 
săi! nărodul Și-ţi amintești pe rînd viața. toată. 

Ducina în dinți ţigara lunguiaţă Astfel pierdut de voie'n dulci nimicuri | „Ei toată ziua bat de-a lungul Podul. Din lumea ta nu-i nimeni să te scoată; 
"Dar şi mai bine:i, cînd afară-i sloată, Vorbesc pe nas, ca saltimbanci se strimbă, Să stai fumînd la foc, de somn să picuri. Stîlpi de borde, de 

i viaţa lor nu ş-o muncesc, — ș-o plimbă. 
7 

Ş-aceste mărfuri fade, uşurele, 
Ce au uitat pin! şi-a 
Pretind a fi pe cerul 

  

XI 

STAU ÎN CERDACUL TĂU 

Stau în cerdacul tău.. Noaptea-i senină. De-asupra-mi crengi de arbori se. întind, Crengi mari în flori de umbră mă cuprind, Și vîntul mișcă arborii 'n grădină. 

cîirşme, cafenele Și eu astfel mă uit în foc, pe ginduri 
Visez la basmul vechiu al zinei Dăchii 
Simţirea-mi toat'adoarme rînduri-rinduri. 

noastră limbă : De-odat'aud foşnirea unei rochii... | 
țării: stele. , Un pas uşor, abia sunînd pe scînduri... 

lar mini subţiri şi: reci mi-acopăr ochii. 

  

II. DE 
VENEȚIA. 

' Schița 1. | 
Cind sub lumina lunci clar-obscură 
Iu văd pornită de durere-adîncă 
Plingînda marc, ce venind s'aruncă - 
Pe-ale Veneţiei trepte de marmură palid-pură 

Dar, prin fereastra ta cu stau privind „Atunci îmi pare cum că unda sură Cum tu te uiţi cu.ochii în lumină, E un copil ce cu durere amară, Ai obosit, cu mîna ta cea fină, “Ar vrea şi pe-a miresei față moartă încă In val de aur părul d espletind, N „Viu să trezească viaţa ca sin natură 
! 

Lă
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Can ţintirim tăcere. en cetate | - „Căci. Ok&anos cu a lui mii de valuri! 
Ca glasul dureroaselor sibile : Cetatea moartă a cuprins-on brață 
Din turnu! Marco miezul nopţii bate. Miresei sale rind să-i deie viaţă 

Se plinge adinc prin negrele portaluri. 
Și pare-atunci c'ale istoriei file . a e 
Ca din mormint şoptesc întunecate -. Ca'n ţintirim tăcere e'n cetate - 
Morţii nu'mvie--în van te'mncerci copile. 'Și-un preot din a vechimei zile 

- „„ San-Marc sinistru miezul-nopţii bate. 

VENEȚIA. 

  

Indreapt'adînc cu glasul de sibile Si 
Lui Ok&an cuvinte'ntunecate: ” Schița Il-a. „Nu'nvie morţii, în 'zadar— copile!“ , 

  

Veneţia doarme. Blînda a apei larmă 
Nu-i turburată de cîntări, semnaluri, a 
Nici șopot blind de guri, lumini din baluri VENEȚIA. 
Nu serenade, nici ciocniri de armă. : E —— 

” Schița V-a. 
Na a 

Veneţia stă în negură subțire 
Și luna trist s'arată dinspre maluri 
Străbate'ncet pe negrele canaluri 
Și apa joacăm lină lenevire. 

Okâanos de-alungul pe canaluri 
De ziduri vechi el aiurind se farmă 
Mireasa moart'o roagă să nu doarmă 
Viaţă sper 'a-i da sunînd din valuri. 

„ Prin uliţi strimte luna blînd străbate , 
Privind sub arcuri, prin fereşti cu grile; 
Sonor San-Marco miezul nopţii bate. „Căci Okeanos printre vechi portaluri 

| Cetatea moartă a prins'o cu uimire 
E! spune adînc de-atiţia ani de zile: Miresei sale, veșnic tinăr mire E 
„Ok&anos, nu-mi plinge în cetate, Să-i dea viaţă ar vrea, mișcînd din valuti. 

- „ȘI nici visa să'nvii pe morţi-— copile“. 

  

Can ţintirim tăcere e'n cetate 
“Preot rămas din a vechimei zile 

VENEŢIA. : | San-Marc sinistru miezul-nopţii -bate. - 
—— po pe ” 

a. -. - + e , A o. . 
Schița III-a. e Indreapt'adinc cu glasul de sibile, 

a Me + Lui Ok&an cuvinte'ntunecate: . 
De-asupra mării luna'n nouri joacă,. : „Nu'nvie morţii, en zadar — copilel'* 
Acoperind Veneţia măreaţă, ' 
C'un văl diafan de argintoasă ceaţă, - 
In giulgiul alb mărirea-i o îmbracă. 

  

| VENEȚIA. 
_Oceanul— un copill—o prindem braţă, * 
Pe-ale ei scări de marmur palizi, pleacă. ' Schița VI-a. 
A lui spumată frunte, o invoacăl | ' a —— 
Miresei moarte. blind mîngie fața. . ȘI ” y irese! moarte ng j + Veneţia doarme sub un văl de ceaţă 

ŞI luna lin răsare dinspre maluri 
Ea poleind străvechile canaluri | 
Cu raze'mbracă apa ce se'ncreață. 

Ca'n cimitir tăcere e'n cetate 
Şi-un preot din a vechimei zile — 
San Marc, sinistru miază-noapte bate... , 

  

In limba vremei, a tainicei Sibile, „*  Mişcîndu-și lumea lui de-albastre valuri 
Pare că-i spune mării 'ntunecate: . Oceanul trist cetatea a prins'o'n braţă 
„Nu'nvie morţii! în van o'ncerci — copile!“ Miresei moarte vrind sa-l deie viaţă 

, Sărută blind de marmură portaluri 

VENEȚIA. ' Ca'n ţintirim tăcere e'n cetate 
- —— Ca un preot din a vechimei -zile 

Schița IV-a... . „ San-Marc sinistru miază-noapte bate. 

"Veneţia doarmen văl de ceaţă „ - Cu glasul trist ca graiul de sibile , 
Şi luna trist s'arată de spre maluri: „EI spune-oceanului ce'n dor se sbate: 
Strabate'ncet anticele canaluri „al Ana „„Nu'nvie morţii — în zădar copile!“ Joacă'n lumină apa mișcînd creață. e 
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VENEȚIA. 

Schița VII-a. * 

Veneţia doarme sub un văl de ceaţă . 
Și luna lin răsare dinspre maluri 
Restrăbătind străvechile canaluri 
Cu raze'nbracă apa lină, creaţă. 

Mișcîndu-și lumea lui de-albastre valuri 
Oceanul trist cetatea a prins'o'n braţă 
Miresei moarte vrind să-i deie viaţă 
Sărută blind de marmură portaluri 

Cam țintirim tăcere .e'n cetate 
Şi-un preot din a vechimei zile 
San-Marc sinistru miază-noapte bate. 

Cu glasul trist ca graiul de Sibile 
El spune oceanului ce'n dor se sbate . 
— „Nu'nvie morţii, în zadar copile!'* 

. VENEŢIA 

Schița VIII-a. 

AI nopţii aburi învălesc subţire 
Veneţia, cetatea fără maluri 
Străbate luna peste vechi portaluri 
Se clatin unde sub a ei lucire. 

Oceanul tremurind pe lungi canaluri 
Cetatea'n braţe-a strins-o cu iubire, 
Miresei Sale veşnic tinăr mire 
l-ar da .viaţă iar, mișcînd din valuri. 

' Cam cimitir tăcere c'mn cetate... 
Proroc rămas din a vechimii zile 
San-Marc sinistru miezul-nopţii bate. 

Cu-al vremii glas solemn, ca de Sibile 
EI spune lui în clipe cadenţate: -  — 
„Nu'nvie' morţii! În zădar copile!“ 

%



CHRIST.- 

Cărţii vechi „roase de molii,. cu păreţii afumaţi 
l-am deschis unsele pagini cu-a lor litere bătrinc, 
Strimbe ca gîndirea oarbă unor secole streine, 
Triste “ca aerul putred de sub murii! cufundaţi. 

Dar pe pagina din urmă în trăsuri groase şi seci 
Te-am văzut născînd în paie, faţa mică şi urită, 
Tu, Christos, în hieroglife stai cu. fruntea amărită 
Tu, Mario, stai tăcută, țeapănă, cu ochii reci. 

Erau timpii-aceia, Doamne, cînd gravura grosolană 
Ajuta numai al minţii sbor de foc cutezător 
Pe cînd mina, 'ncă copilă, pe ochiul cel arzător 
Nu pulea să-l înțeleagă, să-l imite în icoană. 

Insă sufletul cel vergin -ie gîndea în nopți senine, 
Te vedea rizînd prin lacrimi cu zimbirea ta de înger 
Lingă tine 'ngenunchiată mama ta cu triste plingeri 
Ardică palidă, sfîntă, către cer a sale mine. 7 

Și pe bolta cea azură, pe câmpia: liniştită, 
Cimp albastru ca și marea cu flori de-aur sămănat: 
Inima visa un astru, alb ca crinul înfocat, 
Stea  de-argint curat şi palid, -de lumina 'ngălbenită. 

Ear sub steauh călătoare ca vedea pustie'ntinsă 
Şi prin ea plutind ca umbre Impărați din răsărit 
Umbre regii şi tăcute -ce-urmau astrul fericit — 
Sirălucea, pustia albă de a lunci raze ninsă. 

. 

. . 
jos pe munlele cu dafin şi cu codru de maslin, 

Povestind povești bătrine, au văzul păstorii steaua 
Cu zimbirea ei ferice şi cu razele de ncauă 
$-au urmat raza ei sfîntă la culcușul tău divin, 

Azi artistul te concepe ca pe-un rege m tronul tău 
Dară inima-i pustiă, miîna-i fină n-o urmează = 
De a veacului suflare: inima lui este trează . - 
Și în ochiul lui cuminte lu eşti om... nu D-zeu. 

- Paiul ieslei azi e d'aur, eşti scaldal în mir ş-oleu 
Mama ta, e o regină, nu femeia cea săracă 
Astăzi mintea e bogată, dar credința este seacă, 
Căci în ochii ironiei tu ești om....nu D-zeu. 

Azi eşți frază strălucită, azi eşti masca cea de fală. 
Eri ai fost credinţă simplă, însă sinceră, adîncă, 
Împărat fuşi omenirei, 'crezu'n tine era stîncă, 
Azi în marmură te scrie, ori pe pînză le esală. 

———— 

FILOZOFICE. 

, 1 
CA O FĂCLIE STINSĂ... 

| iai “i 

2 Ca o făclie stînsă cu restul vieții în fum 
O stîngă-se a vieții fumegătoare faclă . 
De ce mereu aceleași gindiri să le tot scurm* 
Să aflu căpătiiul cel mult dorit în raclă. 
N'aflaiu loc unde capul în lume să mi-l pun, 
Lăci n'am avut tăria de-a [i nici rău nici bun, 
Căci n'am avut metalul demonilor în vine, 
*Xici pacinica răbdare a omului de bine, 
Căci nam iubit nimica cu patimă şi jind..: 
Un crecr plin de visuri ş'o inimă de rînd. 

De mblt a lumii vorbe eu nu le mai ascult, 
Nimic e pentru mine ce pentru ea e mult. 
Viitorul un trecut e, pe care-l văd intors... 
Acclaş şir de patimi s'a tors şi s'a relors 
De miinile uscate a vremii "mbătrinite. , 
Sint limpezi pentru - imine' enigmele "ncilcite, 
Nu întreb de ce în lume nu ne e: dal de- svarte 
Noroc fără durere, viață fără moarte. - 
Am pus, de mult de-oparte acele roase cărţi 
Ce spun ca vieţii file au vecinic două părţi. 
Cu-a lor înţelepciune nimica nu se schimbă, 
Cu deslegări ciudate şi cu frînturi de limbă. 

, 

* . 

„Xiaţa, moartea noastră noi le ţinem în- mini 
Pe ele de-o potrivă noi ne simţin stăpîni: 
O cupă cu otravă, un glonte, un pumuar 
Ne: scapă -de-o potrivă de-o lume de amar. 
De ce ţin toţi la dînsa, ori cît de neagră fie? 

„ka împlineşte oare în lume v'o solie? : 
E scop în viața noastră, —vr'un scop al mintuiriu. 
Ne junghiem ființa pe-altarul omenirii? 
A gîndului 'lucire,: a inimei bătae 
hidică un grăunte din sarcina greoaie 
Miseriei - comune? Trăind cu moartea'n sîn. 
Pe altu în astă lume îl doare mai puţin? 
O! en nu cer norocul, dar cer să mă învăt 
Ca viața-mi preţ să aibă şi moartea s'aibă 
Să nu zic despre mine, ce omului s'a zis 
Că-i visul unei umbre și umbra unui vis. 

preţ 

„O Demiurg, solie cînd nu mi-ai scris în stele. 
De ce mi-ai dat știința nimicnicivi mele? 
De cen' al vieţii mijloc de gînduri negre-un stol! 
Mă fac să simt în minle şi 'n inimă un gol, 
De ce de pe vederea-mi tu vălul ai răril. 
Să văd cum că în suflet nu am de cit urit 
Viața mea comună s'o tiriiu uniform 
Și să nu pot de somnul pămîntului s'adorm”
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Zădarnică pustie şi fără înţeles - 
"Viaţa-mi unu se leagă de-un rău sau de-un ceres 
Eu nu mă simi de-asupra şi nu sin de desupt 
Cu miue nu am luptă, cu lumea nu mă lupt 

. Pentru-o minciună mare, ori inare adevăr. 
Tot una mi-ar fi mie, căci alta nu mai cer 
Decit să fiu în dreapta ori slinga hotărit 
Somor şi cu pe altul sau să fiu omoril 
Și făr de nici un tillu în lume să nu "nsăr... 
Căci ce-i la urma urmei minciună, adlevăr?. 
Să ţin numai la ceva ori cîl ar fi de mic... 
Dar- nu ţin la nimica, căci nu mai cred nimie 

PREOT ȘI FILOSOLE. 

Căci n-avem sfinţii voştri, voi ne mustraţi 
preoți, 

Deși de-a voastră tagmă sintem şi noi cu toţi... 
Şi nouă vînătoarea “de aur şi mărire - 
Ne'nseamnă 'n astă lume a Răului domnire 
Şi nouă 'nghesuirea pe drumul şpre plăcere 
In suflet naște scirbă și inimei durere 
Şi noi simţim, că sîntem copii nimicniciei 
Nefericiri svirlite în brazdele veciei 
Şi sufletu-ne'n tremur, ca marea se aşterne 
Tăiat fiind de nava durerilor eterne 
Ca unde trecătoare a mării cei albastre 
Dorinţa noastră: spuma nimicniciei noastre. 
Și noi.avem o lege— de şi nu Dumnezeu — : 
Simţin, că Universu-l purtăm și prea ni-i greu 
Știm a fi 
Ce seminţia Cain în lume-o â creat 
De ne'nbrăcăm cu pilde e semn c'am înțeles 
Că'n noi este credință, ce'n alţii e eres. 
Căci eretic: tiranul, ce crucii .se închină 
Cind oardele-i barbare duc moarte şi ruină, 
In van cu mini uscate, se roagă, țiind strana 
De-asupra lui cu aripi întinse stă Satana. 
De geaba lingă patu-i alături stă sicriul 
Cînd gloatele-i pe lume au tot întins pustiul. 
Ce Dumnezeu e-acela care-ar putea să-l ierte 
Căci țări întregi schimbat-au în întinsori 

deşerte? 
Şi eretic e-acela ce rasa v-o sărută 
Cînd ura-n a lui suflet de veche e stătută 
In van cercaţi a-i drege, căci rămîn de avalma; 
Şi trebuie ca soarta să-i spulbere” cu palma 
Din visul să-i trezească, cu care-i înconjoară 
*-Demonul lumii aceştei, comedia-i bizară. 

Nu ne mustraţi! Noi sîntem de cei cu-auzul fin, 
Și pricepurăm șoapta misterului divin. 
Urmaţi în calea voastră mulțimii de absurzi 
Și compuneţi simfonii şi imnuri pentru surzi. 

  

E ÎMPĂRȚITĂ OMENIREA... 

E "'mpărţită omenirea 
In cei ce vor şi cei ce ştiu, 
In cei d'întii trăieşte firea, 
Cei-l'alţi o cumpănesc. ș'o scriu. 

Cînd unii țes la haina vremei, 
Cei-l'alţi a vremii coji adun, 
Viaţă unii: dau “problemei, 
Cei-l'alţi gindirei o . supun. 

. 

strănepoții acelui vechiu păcat, 

EMINESCU 

Dar pace este între dinşii. 
Ce unii fac, iau ulţii-aminte, 
Căci pină azi domnesc întrinşii 
A cărții tale graiuri sfinte. 

Na intrat viermele "ndoelii, 
Copil e ochiul lor cind vede; 
Căința văd, urmind greșeli, 
Căci omul tot în tine crede. 

Al răului geniu arate-mi 
Un om din viaţa pămiîntească 
Ce-ar fi 'ncercat ale lui patemi 
Naintea ta să "ndreptăţească. 

Căci buni și râi trăesc în tine, 
Cuvintul tău e calea lor, 
De-a lor abateri ii-i- rușine, 
Căci tu ești ţinta tuturor. 

PRINTRE STINCI DE PIATRĂ SEACĂ 

“Printre stinci piatră seacă 
Auzi plins de cucuvai 
Țipînd noaptea tristu-i vail 
Cînd în nouri se înneacă 
Chipul 'lunei cel bălai. 

Vraja trece peste lume, 
Vraja... cîntec amorțit, 
Ca un vis, îngălbenit, 
Pe-a ei buze vineţi spume, 
Capu-i alb e ameţit. 

Fuge, trece, fuge, sboară, 
Buza-i tremură spumînd, 
Ochii joacă scînteind, 
Sub nebuna ei cîntare 
Lumea doarme în descint. 

Vezi cum luna îngheţată 
Printr'al nourilor hău 
Trece ca și visul greu, 
Sună'n noaptea descîntată 
Cîntul trist din ceasul rău. 

Este daina cea bătrină 
- Care cintă noaptea n cring, 

Pe cînd stelele se sting 
_Pe cînd frunzele-abia sună, 
Pe cind apele-abia pling. 

Și bătrina moarte toarce 
Gîndul ei în nefinit, - 
Zilele din vine-ţi stoarce. 
Și cînd capu-ţi se întoarce . 

„Bagi de seamă c'ai trăit. ! 
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RĂSĂRIT DE LUNĂ 

Mijeşte orizontul cu stele depărtate: 
Spre el îşi mină marea au ei singurătate, 
La zarea-i luminoasă aleargă să unească 
terna-i neodihnă cu liniştea cerească. 

Natura doarme dusă, tăriile-s în pace, 
Din timpedea mălțime pe-alocuri se desface 
O stea, — apoi iar „una... Prin ape diafane 
Iși limpezesc în tremur pe rînd a: lor icoane... 
Tot mai adînc domneşte tăcerea înţeleaptă, 
Se pare cum că noaptea minunile 'şi aşteaptă. 

De-odată luna începe din ape să răsac, 
Și pin” la mal durează o caie de văpae, 
Pe-o repede 'nmiire de unde o aşterne, 
la, fiica cea de aur a. negurii. eterne. 
Cu cit lumina-i dulce pe lume se mărește 
Cresc valurile mării și malul negru crește. 

Și aburi se ridică din fund de- văi la dealuri, 
O insulă departe s'a fost ivit din valuri, 
Părea că s'apropic, mai mare, tot mai mare, 
Sub blindul disc al lunei stăpînitor de mare. 

IUBITA VORBEŞTE 

Variantă 

Nu am chip în toată .voia 
In privirea ți să mă pierd 
Cum îmi vine, cum îmi place; | 
Drag copil să te desmierd, 

După git să-ți pun eu “braţul 
Cu săruturi să m'adap 
Și tăcînd... cu ochii numai 
Să te 'ntreb clătind din cap. 

Să te'ntreb 'in toată ticna, 
Gură'n gură, piept la piept: 
„Tu pricepi ce'ntreb acuma, 
Iţi sunt dragă? Spune: drept!“ 

Dar 'abia mă ntind cu botul, 
laca sare cleampa .'n broască — 
De mătuși și de rudenii 
Dumnezeu să 'te păzească | 

Intorc capumn altă parte 
Și mă 'uit în jos .smerit... 
Doamne, nu-i în lumea asta 
Vr'un ungher pentru iubit? 

Haide tată, haide mamă, 
Dur la deal şi dur la vale, 
Ba. că „vremea e. frumoasă“ 
Ba că „ploaia e-pe cale“, 

lară tu suceşti ţigară, 
Smulgi la fire din musteţi 
Și "n vorbirea'nteresantă 
Torni ciîte-un cuvînt isteţ. - 

“Și ca mumii „egiptene 
Stau cu toţii n scaun ţepeni, 
Tu cu rhiinile ncleştate, 
Tot cu degetele depeni. 

Iară cu să'mi ascund zisul, 
DDuc batista mea la nas, 
Căci desvolți atita spirit E 
Ca viţelul: de pripas. i 

Și la ceas mecanicește 
Inţelept te uiţi și. rece: 
„Cîte ceasuri?" toţi întreabă. 
„Ceasuri? Șapte, fără zece“, 

Şi cu miinile în * poale 
Ei pe scaune-au înlemnit 
Și vorbesc de slugi și cloşte... 
Doamne, tare mi-i urit! 

Și nu pot în toată-voia ăi - 
In privirea-ți să mă pierd, 

- Cum îmi vine, cum îmi place, 
Drag copil să te. desmierd. 

PIERDUT. ÎN SUFERINȚĂ 

Pierdut: în suferinţa nimicniciei mele, 
Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în chaos, 
M'am închinat ca magul la soare şi la stele 
Să 'ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos, 
Nimic să nu s'audă de umbra vieţii mele, 
Să. trec ca o suflare, un sunet, o scînteie, 
Ca. lacrima ce varsă zădarnic o femee... 

Căci ce-i poetumn lume și astă-zi ce-i poetul? 
La glasu-i' singuratic. s'asculte cine vrea. 
Necunoscut strecoară prin lume cu încetul 

“Şi nimene nu 'ntreabă ce este sau era.. 
O boabă e despumă,un crețdeval, un nume, 
Ce timid se cutează în veacul cel de fier. 

Mai bine nici odată el n'ar' fi fost: pe lume 
-Şin loc să moară astăzi, mai bine n murea eri. 

RE NUNŢAR.E 

Așvrea săam pămintul și marea 'n jumătate, 
De mine să asculte „corăbii și armate 
De voi clipi cu ochiul, cu mîna semn de-oi face, 

" Să-şi miște răsăritul popoarelor incoace. 
Sălbatecile oarde să curgă riuri, rîuri 
Din codrii răscolite, stirnite din pustiuri” 
Ca undele de fluviu urmeze-ale lor scuturi 
Intunece-se m zare perdutele” nceputuri, 
Un an de scînteiere lucească lănci şi săbii 
ar marea se'nspăimiînte de negrele-mi corăbii. 

Ast-fel război porni-voi. Voi arunca încalte 
O jumătate-a -lumei asupra celeilalte 
Privească-mi: atunci preoți:——un monstru ce 

se 'nchină 
Cînd oardele-i barbare duc moarte şi ruină, 

9
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„Ruga-mă-vo cu mîna uscată ţinind strana, | MOARTE... 
De-asupra mea cu.'ntinse aripi va sta Satana, : —— 

i ă sicriul - - Cu tronul meu Vol pune alăturea ti ] Moarte, tu îmi pari o noapte neagră, naltă și întinsă, 
Cînd gloatele-mi In lume ar tot Mar pus iu Iar în mijloc de 'ntuneric o făclie stă aprinsă 
Să simt că nu se poate unDumnezcu să-mi ierte _În nemărginirea vremei şi a lumei, atîrnînd 
Cetățile în flacări şi ţările deșerte. . Din trecut în întuneric în viitor de întuneric 

, Merge lîngă lacla vieţii a ființelor chimerie 
! Șir, La finea .razei vieții umbre 'n umbră dispărînd. 

Ast-fel doar aş preface durerea fără nume pe sar slinge-acea făclie, 'ce mai este lumea?—Ta. | 
Desbinul meu din suflet într'un desbin din "Ce-mi pasă dacă făclia arde „petrecerei tale? 

lume ni ARI . sa hii ce ii de frumuseți Care e vermele vremei? Cine lumea o împinge 
Și tot ce 'ncîntă ochii cu mii de frun (1... spre peire, judecata generaţiilor stinge 
Tot ce pămîntul are şi marea mai de preţ, şi virtelmița veciei o întoarce într'urs te? 
Grămezi să stee toate la mine în comori, | y - 

PI = x : Stele *n ceruri, flori pe cimpuri toate cite-s trecăloare r , 

Alăturea cu ele să trec nepăsător, Sint împinse spre peire, ca isvoarele spre .mare, . . s A . ei 0 î. 

Simțindu-mă în mine stăpin al lumii ntregi: şi elernă-i numai moarleu—jucăria ci e tot, 
Un zeu în omenire, un soare intre regi, Ea trăcşte, iar nu lumea. Părind ast-fel tot-d'auna 
Și raze să reverse din fruntea mea coroană Şi fiind în veci aceiaşi, ca-i enigma, ea e runa Să: 'ngenunchez nainte-ţi așa,. ca la icoană Cea obscur! a istoriei, a naturei și-a tot. 

ŞI descuindu-ți toată puterea fără Seamă  Moarte-odată în vecie se trezeşte fie-care 
Să-ţi zic ia-le pe toate, dar și pe mine ia-mă. Și tăptura 'n juru-i vede visele-ţi bizare 

- Ci în loc de-a te pricepe el s'apucă de luptat 
Contra ta. Viaţa omenirii lungă luptă e cu line 

* Obeliscii în cîmpie, piramidele 'm ruine i 
e Pedeci sînt ce le-a pus omul lal tău pas întricoșat. 

x , , 
Spre-a pricepe-a tale visuri omul mic se întreţine, 

" . Nesimţind c'a lui viaţă e orologiu pentru tine, 
Nu mă iubi... Ca robul să fiu pe lîngă tine. Su te vede în ei insuș ci te caută în vint adi era : _ : : Şi tu m el pe ori-ce fibră, pe orice rază de gîndire 
De-i trece;mi plec pleoapa pe-a ochilor lumine, Mişti cumplita ta putere. Ast-fel fără contenire, 
Desmoștenit de toate, la lume abdicînd, Ori-ce pas îl faci “n luma, e un pas în spre mormial. 
Să nu-mi rămînă 'n minte de cît un singur gînd, | 
Cam aruncat o viaţă, cu dînsa-—lumea ntreagă, Dar în noi este-un ceva, care-adine seamănă ţie 

3 aaa : - se nai : Ca şi tine al lui spaţiu 'se întinde 'n vecinicie D - . " ad”: . a cc. . - 
Păstrîndu mi pentru mine durerea că-mi ești Şi în marginile noastre cl icoană este tai 

a E A dragă, Sufletul. El ne consumă în folosul tău şi ţie 
Inamoraţi de tine rămînă ochii-mi trişti, EI îţi arde, gata vecinic de-a lăsa a lui chilie 
Şi vecinic urmărească cum, marmură, te mişti, Numai spre a te'nţelege, se coboară 'n noi citva 
In veci dup'a ta umbră eu braţele să 'ntind Odată “n mijlocul eternității 
De-al genei taie tremur gindirea să mi-o prind, Se naşte ori şi cine muritor, 
Să-mi razim a mea frunte de zidurile goale Să vadă toate visele vieţii 
Atinse de-umbra dulce a frumuseţii tale. Din treapta n care stă unul cu dor, 

. . | | . : lar altul cu desgust adînc al greții, 
| Unul zîmbind, altul nepăsător. 

. ” . ! : | : Nebuni și 'nchipuiţi — toţi înapoi 
Ast-fel a mea viață. va trece uniform Se 'mtore precum ' veniră — timpi şi goi. 
ŞI n'o să pot de somnul pămîntului, s'adorm, . Ă RR ÎN 
Vorbind cu mine însu-mi, voi zice: fost-am unic . 0 Sreșală universul a comis. Din nemișcarea o Said ' hdi a „- Cea eternă în trecutu-i viermui un punct, din care 
Ce fără să ştiu unde pe-a lumii valuri lunec? iși serînti tot infinitul paraliticul lui soma, 
Mulțimea nu se naște de cît spre a muri:  Și-espirarea lungă, cruntă, a pornirii lui rebele 
Ce e dac'ail ei număr cu unul voi spori? E viaţa. Spre-echilibrul liniștitei întoemele 
Flerice de aceia ce n'au mai fost să fie, Realeargă tot ce este cu dor lung, nestins, insonm. 

Din leagănul cărora nu s'au durat sicrie, Și de-aceea de surprindem strania ucea simţire 
„Nici în nisip vro urmă lăsara lor picioare, Ce cuprinde ca o spaimă sufietu în nedumerire 
Ne-atinşi de păsul lumei, trecute, viitoare, Cind ca o pană în aer, ne simţim surprinși în timp, De ah iti fură tință: Indărăt o vecinicie și 'nainte-o vecinicie 
e-apururea pe-atiţea, ciți ură, CU pu ință: De nisip un mic, grăunte într'a Africei pustie Numele lor e nimeni, nimic a lor fiinţă. Nu se simte-atii de sigur. 

Ceea-ce ne bate'n suflet, cînd mai rar şi cind mai iute, 
ape | 4 "Ce ne pune între cele viitoare şi trecule. Să fiu așa ca dinșii, ca unda ce scintee, Este moartea. 
Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femce, Ca şi vremea 'n orologii ca trăeşte 'm nui. 
Pe mări şi pe corăbii stăpîn să fie vîntul , i . 
Pe numele-mi uitarea. pe inima-mi pămîntul, . Furnicar pămintul este pe a cerului cîmpie Un cînd ce nimănui iat t : inte Și "n lumina caldă, clară, ese neagra colonie 
n gi c mânia nu I-a trecu prin MINE pe fiinţe *nchipuite murmurînd "neîncetat, Ce na.fost, n'o să fie de-acuma înainte. Microscopice . popoare — efemerii regi — popime. 

Ei | : “ Se succed în generaţii, fără ca să știe nime, 
POPE Invăţaţii, neam de popă 'mchipuit şi îngînfat. 
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penteu ţară şi știință 
altă sentinţă 

Și se ceartă pentru gloric,. 
Fie-care veac leaduce altă... 
Peutru- ceartă. Și din loate întrebările din timp 
Pentru care m veci murmură furnicarul, ce sc vede? 
Vanitate. Fie-care din furnicărime crede 
Că-i grozav şi ca lui glavă merită cununi și nimb. 

Musci de-o zi, ce 'nchipuile treceţi, aţi uitat cu totul 
Că mdărălul lumii voastre mici de-o mistrați cu cotul 
E-0 vecie —că nainte-i o vecie cste iar 

*ă "m nemărginirea lumii și a vremei ea-i o clipă 
Suspendată. Vană-i cruda a puterilor risipă 
Visele voaslre o 'mgareună şo îngrcună. n zadar. 

  

MUREŞIANU 
(Variantă) 

Tresare miazii-noaptea în inima de-aramă 
A turnului de piatră. Lin stelele senhumă . 
La carul lunei blonde. Priu vămile veeiei 
Nici. vremea nu le trece cu visele mindriei, 
Nici suflele nuw intră, nici suflete nu ies. 

Prin aerul de noapte, puternic, rece. des, 
A lunei adormite pătrund razele rare 
in temnița din pieptu-mi trezind simțiri amare 
Cind somnul frate-al morţii, pe lume falnic zace 
Cu genele-i lăsate, a veciniciei pace, 
Şi ciud, gindirea oarbă prin țara morţii trece 
Cu-aghiazma îndulcită a: lumii frunle-atinge 
Păcatale-i i-adoarme, voința ei o stinge 
Ce ochiu veghiază umed? (e piept ce se trămintă? 
Ce suflei țipă'n doliu, ce liră jalnic cîntă?... 

Privese trecutul şi-icoana lui barbară, 
i aspru de ursita-ne amară, 

  

E 
Cum gindul "meu nu poale să rupă-acea perdea, 
Ce-ascunde viitorul puternic după ea? 
Cîntarea? Cea mai multă şi cea mai îndrăzneață 
Nu e de cât răsunet la vocea ceu măreață 
A undelor înnalte, cu mii de mii de limbi. 

  

A unui rîu ce nu-l vezi, a undelor de timpi 
Ce viitoru-aduce, spre-a le mîna "n trecut 
De și privesc nainte-mi noaptea bătrină rupt? 
Și văd că-o lume mare dintr'însa se ridică, 
Dar pirghia aceea, ce. desfăcind tenebre, 
Ridică viitorul — puterea care toarce . 
Al vremii fir -- uceca-mi e necunoscută. 
Şi scele viiloare şi-aruncă umbra lor | 

Vai! cele întimplale istoria le spune | 
In atmosfera gruasă a; zilei cei de azi. — 
De ce se 'mtimplă toate, așa cum se întîmplă, 
Cine mi-a spus-o oare? —l: plan, precugetare 
In şirul orb al vremii şi-a lumilor himere? 
Sau oarba întîmplare fără'nţeles și ţintă 
E călăuza vremii? Putut-a ca să fie 
Și astfel de cum este tot ceea cc exislă, 
Sau e cum trebui, rece şi neînlăturat? 
Şi dacă trebui toate 'să fie-aşa cum sînt, 
Ce legi urmează vremea?—Cu ce drepl ca apasă 

O ginte ca pe samă-i o alla se ridică. 
E vr'o dreptale 'ntr'asta, sau oarbă 'mparle bobii 
Soarta îără-de-lege? Şi dacă n'ai temeiuri * 
De cit acele spuse din cărţile bătrine 
Ş-aceste-s dovedile - că nu dau deslegare — 
Cine-mi va spune mie, —dacă a ginţii mele 
Viața viitoare va [i mai fericită 
De cit al ei trecut? 
De-ar îi fost rău adesea și. bine num'odată - 
Aș crede căntimplarea oarbă, ncevinovată 

A grămădit în mersu-i, dar fără ca s'o ştie, 
Atita neferice în viața ginţii mele. 
Dar nu! E atita minte—atita plan de ele 
S'a grămădit puternic în viaţa ginții mele 

Incît imi vine-a crede că simburile lumii 
E răul. Cartea lumii delernă răutate 
E scrisă şi-i menită. 

- "De vei avea puterea; 
Voința ca să sfarămi: pe cel mai:slab ca tine, 
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Dravură se numeşte. De cești închipuit, 
Nesulferind ca alții de-acea inchipuire 
Cu vorba să se-atingă: onoare se numeşte. 

De vrei săntreci pe alţii şi lumcei să-i impui 

„Căi 

„Se 

Persoana ta infamă,. dorința-i de mărire 
La faple mîndre stimul. De eşti atit de van 
Să. crezi că pin' şi cerul ascultă a ta vorbă 

pasă dacă corpul ţi-l chinueşti şi mintea 
Ți-o stupifici — iţi zice că cșli evlavios;" 
Ba chiar și sfint. Și nu sint numai oameni. 
Ce îţi admiră fapta, gindirea "'nchipuilii Ă 
Ci le admir popoare... , _ , 

ă Ce proastă e mulțimea, 
Ea crede cumcă duce a Imnii soartăn mină 
Şi singură e dusă de-o mînă de şireţi. 

De te-a'nzestrat natura 
Cu- atita minte numai, să poţi prostia 
Şi cruda răutate ce masa o domină. 
Nedind nimic pe ele, să faci din ele scara 
Spre-a te urca pe dinsul l'avere şi mărire, 
Prefă-te numai cumcă tu preţueşti acele - 
Mari culități ș'alese (numeşte-le cum vrei) : 
(o frază linguşește deşertăciunea lor ” 
Şi pe-umeri te vor duce, sacrificind averea, 
Viața "pentru line. Dar spuneți adevărul 
Te-or restigui pe cruce, te-or huidui cu pietre 
Şi le vei slinge... de nimene jălit. 

vede = ! 
Că pu puteau şireţii ca să găscascăn viaţă 
Alt preţ decit acela să-şi împlinească pofte 
Pe sama altor.— Apoi este şi drept, cuminte, 
Ca proşti să ducă greul, astuții să domnească... 
la ce-ar fi-aluncea lumea în două împărţită? 
La ce-ar exista proșştii şi iar la ce şireţii? 
Nu vezi că stăpinindu-i le  împlineşti dorința? 
Mai de dorit ce soartă pol ca să aibă m lume, 
Decit să-i. ducăn turme sunetul unui nume? 
Ei nici nu-s pentru alta, decit ca să trăiască 
Să moară "'ntru'mplinirea unei deșertăciuni. 
Ş-apoi nu vedeţi voi, 
Că ei admiră toate ce le-aduce peire? 
Omoară fericirea unui popor întreg. 
Luceşte unui secol şi eşti numit erou 
Beată de bucurie mulţimea te primeşte 
Cu lauri fe-ncunună... O ginlă 'ce' se 'nnalţă 
Pe spatele-altora e mare—şi cu cit 
Mai mult se ţine 'n locu-i prin rău şi prin asprime 
Cu-atita ce mai mare. Dreplate-universală 
E aceea ce-o ceruse puterea brută. Peste 
Tărie nu decide nimic. La bine nu-i putea 
S'aduci doi oameni; —răul l'urmeaz' întregi popoare: 
Căci răul ceşte colțul vieţii. Vecinic răul 
Intiiul rol îl joacă —e colțu' în orice cugel 
In ori care voinţă, "n ori ce. faptă mare. 
Invidia de pildă ce manvegalităţii 
Şi înpgrădirea contra răutăţii reciproce 
Dreptate se numeşte. Cu cît mai răi sint civii 
Cu-atit e mai perfectă dreptatea. 
Fiţi răi şi veţi străbate 
La țintă-ori cit de mare numai prin răutate!. 
Fiţi răi şi-urmaţi "principiul ce lumea o domină, 
Lăsaţi să creadă alţii mai proşti ca voi în bine. 
De ce n'aveţi voi minte? Deschideţi ochii voştri 
Vedeţi că sfint 'şi bine sint uumai pentru proşti? 

De cînd sinteţi în lume a, existat dreptate 
Și pentru voi? Dar greul voi numai îl purlaţi, 
Voi v'aţi hrănit dușmanul, i-aţi apărat cu sînge. 
In loc de-a sparge capul năpircei sub picior | 
Voi a-ţi crescul-o mare şi astă-zi vă sugrumă. 
Spun popii de-o vecie unde ori care vină 
Găseşte a ei osindă şi binele răsplata 
Și mii timizi de frică şi de-o speranţă vană 
Tree înşelaţi pe lîngă isvoarele vieţii. 
lar dacă un lințoliu, piroane de sicriu 
Răsplata “sin virtuţii? 
Răbdarea cine-o arc, tirască-se 'mselat, 
Voi soarbeţi picătura din timp ce o aveţi, 

Aici fiţi mari, puternici, aci fiţi fericiţi — 
Aici spirit, curagiul şi pumnii au valoare. . / ;
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. 
lu mînă de. vei prinde a istoriei: carle 
Şi dacă lu de frică sau poate de rușine 
In faptele ei rele nu vei îucitra bine 
Vedea-vei cum sub ochii-ți în plin se desfăşoară 
Răul şi iarăş răul —ci vremea se măsoară 
După a răutăţii păşire. Rău și ură 
Dacă nu sin; nu este istorie. Sperjură 
Invidia-i avară, de singe insetată 
I: omenirea "'ntreagă —.o rasă  Dlestemată 
Fâcută numai bine spre-a domina pămîntul 
Căci răutății numai se datoreşte-avîntul 
Ce l-a luat pe scara fiinţelor naturii. 
Cine-a văzul vre-odată popor “de oameni buni 
Să fie mare? Daci c rău, e egoist : 
Vrea toate pentru sine. nimica pentru alţii 
Dacă trăeşte bine, dar fără ca să lase 
Ca şalții să trăiuscă—e mare. Cind un 
Incepe a fi nobil și generos in cuget, 
Atunci 'a lui cădere şi moarte sînt aproape, 
Căci numai răul are putere de-a trăi. | 
Chiar fapta cea mai bună duce li rău. Ea este 
Pămînt care hrănește sămința celor rele. 
Ai “milă | 
De unul şi-cu mîna în care i-ai pus pîine 
Mini va ridica peatra, ca et întîi s'arunce 
In tine. Dă-i unuia onoare şi mărire 
Și va fi cel din urmă spre-a se uita la tine 

popol 

De-i fi căzut. — Ce plan adînc-șirel! 
Cum în sămința dulce a răului s-a pus 
Puterea de 'uiaţă? i 
Și mai ceredeţi în bine, în basme de topii! 
O, ridicaţi în suflet gigantici vijelii , . 
Și sfărimaţi c*o mindră strigare triumfală 
Ordinea cea nedreaptă, șireată, infernală, 
Ge proştii şi şireţii, unii "nşelaţi, iar alţii 
Inşelători susțin că de Dumnezeu e pusă . 
In lume. Pa - 

„O Satan! geniu al desperării! 
Acum pricep eu gîndu-ţi, căci, svircolirea mării 
Cînd ai smuncit infernul ca să "1! arunci în stele 
Desrădăcinaşi marea ca s'o împroşti în soare, 
Ai vrut s'arunci în caos sislemele solare — 
Da! .ai ştiut că *n ceruri, răul, nedreptul tronă 
Ce secole nătînge ladoră, Vincoronă, 
Ştiai c'aşa cum este nu poate -fi a bine! 
Că nu poale nedreplul etern ca să domine. 
O, de-aş vedea furtuna că stelele desprinde 
Pe cer taluzuri mândre înnalță şi întinde 
Şi nourii ca sloiuri de ghiață aruncate, 
Sfărmîndu-se de-a sferei castele  înstelate 
Cerul . din rădăcină nălțîndu-se decade, 

- Finînd cu sine timpul cu miile-i decade | 
Se 'nmormiîntează 'n caos întins fără de fine 
Zburînd negru și Stinse surpatele lumine. 
Vâd caosul că este al lumilor sieriu 
Ca sori mai pilpăi' roşii gigantice făclii 
Ş'apoi se sting. — Nimicul linţoliu se 'mlinde 
Pe spaţiuri deșertă, pe lumile murinde! 
Văzînd risipa Satan, voi crede c'ai ÎNvins 
Căci dacă cşti Archangel al morţii cei bătrine 
Atunci eşti drept — căci numai ea este dreaptă 'n lume 
Și cei ce o servese - căci contra ori ce 'n lume 
Invinge, răutatea — dar coulra morţii nu. 
Fiind-că tina lumii e grea, fiind-că lină 
Și praf e universul întreg, — fâră de vină 
Ai căzut geniu mîndru, plin de 'ndărătnicie 
In spaţii făr' de margini, în cevi de vecinicie! 
Vai, soarte blestemată, ce oarbă-arunci bobii 
La ori-cine în lume dai ceca ce nu-i lrebue, 
Te rog soarte mă scapă, de. alţii nu —de mine 
ALL venin în suflet și-atit amar în gind, 

„În cit daca'ș putea ca să răsuflu-adine 
„Şi bine—aş învenina vremea 'n care-s osindit 
De-a trăi. ” 

. O geniu, ce pătrunzi 
Nemărginirea' — iartă c'amărăciunea mea 
M'a “nvius! Tu ştii să judeci şi: știi că suterirea 
Ades scrinteşte şirul gindirii şi o face 
Să meargă tocmai contra la caleu ceea care 

"Ar trebui s'urmeze. , 

  

  

„Acolo stă la masă lungă, albă, 

De umerii bătrîni, 
+5 Și colţuroasa-i roşie coroană 

? 

MIHAIL EMINESCU 

Un orologiu care în loc de-a umbla: "nainte 
Sar tirii mdărăt, O, nu există crime 
Căci loate, toate-s faple unei gindiri pe dos, 
Unei simţiri pervese. | - 
Taci, taci, suflele mindre, nu răscoli cu-atila * 
Grozavă ușurință titanica turbare 
Ce 'n așchii sclipitoare“ gindirea mi-o sfaramă. 
Stinge, puternic Doamne, cuvîntul nimicirii 
Adiac, deinonic-rece ce-n sufletu-ii trăcşte, ' 
Coboară-le în mine mă fă să recunose 
(a ta făptură slabă-i. Nu mă lasă să sper 
Că liber-mare-mîndru prin coudaranarea ta 
Moi cobori în iaduri de demoni salutat, 
Ca unul ce numitu-i de a le fi stăpîu, . 
Stăpîn geniilor. peirii! Ce gind superb! O 'nceali 
Inima mea cea stoarsă de-o cugelare beată 
Nu răscoli n bătae-ţi ruinele sfărmate 
A lumii-mi din năuntru. - . 
Văd cerul lan albastru sădit cu griu, de stele 
EL mi-arată planul adincei întocmele , 
Cu care-și mișcă sorii. In sîmburul de ghindă 
E un stejar. — Cum dinsul din proprii rădăcini 
Din planul vieţii sale ascuns. în colţu-obscur 
Își crește trunchiul aspru — aşa, poporul meu, 
In tine e puterea-ți; "nălțarea-ți şi peirea-ţi. 
Eu cred că tot ce este menit de a fi mare 
Să-și însuşască irebue superba rădăcină 
Prin vifore barbare, prin arşițe şi *ngheţ. 
Mai tare-i aceea stincă, ce a irecut martiri 
Prin vijelii mai multe. Popoarele "barbare 
Ce-au cotropit Rominii sînt vijelii măreţe, 
Turbate, mândre, aspre ca ori-ce viejlic, 
Dară şi trecătoare ca ele. [ar stejarul 
Poporului meu tare ridică Şazi în vinturi 
Intunecata-i fruute şi proaspăta lui frunză. 
In lume văd popoare cuminţi şi fericite 
Și mă întreb ce soarie .să doresc la al meu? 
Și-un gînd, îmi vine aspru, adinc, fără de milă 
Şi sfărmător de. lume. —Nu! uu! n'aș vrea ca alle 
Popoare să mai fie c'al meu. Nu merit ele 
Să-i semene. Poporu-mi menilu-i ca să fie 
Al-fel de cum îs alte. Eu nu cer lericirea 
Pentru-a lui viaţă. O. nație iubită! , 
Vei înţelege doru-mi, ! vei şti să-l preţueşti? 
Voi să te văd iubito! nu . fericită — mare? 
De cit o viață moartă, un negru vis de jele, 
Mai bine stinge, Doamne, viața ginţii mele; 
De cît o sorte aspră, din chin în chin s'o poarle 
Mai bine stingă-i fruntea suflarea mării moarte. 

  

DEMONISM 

O raclă mare-i lumea. Stele-s cuie 
Bătute 'n ea și soarele-i fereastra 
La temniţa vieţii. Prin el trece 
Lumina frintă numai dintr'o lume, 
Unde în loc de aere un aur, | , 
Topit şi transparent, mirositor 
Și cald. Cîmpii albastre se întind SR 
A cerurilor cîmpuri potolind 
Vînăta lor dulceaţă sub suflarea 
Acelui aer aurit. ! 

Bătrînul zeu cu barba de ninsoare 
Și din pahare multe bea auroră 
Cu Spume de nori albi. Și îngeri dulci 
In haine de argint, frunți ca ninsoarea, 
Cu ochi albaștri care lin lucesc 
Şi 'ntunecat în lumea cea solară, 
Cu sinuri dulci, ca marmură de netezi 
li mîngăi' barba lungă, —” şi razim capul 

cuprinși de plete. 
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De fulger împetrit, luceşte 'm aer 
Sălbatec. lar un înger... cel mai blind: 
Ingenunchiat l-a lui picioare cîntă 
Pe arfa sa şi aerul roșește 
De voluptatea cîntecului său... - -. 
__Nu credeţi cum că luna-i lună. Est 
Fereastra, cărei ziua-i zicem soare 
Cînd îngeri cîntă -de asupra raclei 
Şi nu mai pătrund raze “aurite 

„In lumea cerurilor — ele-albesc 
Prin vechiu-oblon —-ci raze de argint 
ŞI pe pămint ajung țandări duioase 
Din cîntecul frumos — dar numai țandări... 

Ici în sicriu, sub cel capac albastru 
Și țintuit și ferecat cu stele, 
Noi vermuim în masse în cadavrul 
Cel negru de vechime şi uscat 
Al vechiului pămînt care ne naşte... 
Certîndu-ne 'ntre noi fiinţi ciudate, 
Greţoase în deșertăciunea lor. 
Este un ce măreț în firea noastră, 
Dar acel ceva nu din noi răsare. 
O 'moştenim de la Titanul mort 
De la pămînt, în care ne nutrim. 
In moartea lui e ceva sfint și mare, 
E o. gindire-adincă și 'ndrăsneaţă - 
Pentru ce el fu condamnat la moarte. + 
Viaţa noastră e o ironie, _ 
Minciuna-i rădăcina ei. Dorinţa 
De-a fi şi de-avea singur tot ce este 
Principiul e de înflorirea ei. 
In van pămîntul. mort ne 'nspiră cîte-odată 
„Din sfîntul suc al stinsei sale vieți 
Gîndiri de-o nobilă, 'naltă răscoală: 
Intoarcerea fa fire și dreptate. 
Noi nu-l pricepem... o 'ncercăm adese 
Dar n'o putem. Făcuţi suntem 
După asemănarea acelui mare 
Puternic egoist, carele singur 
Imbrăcat în mărirea-i solitară 
Ridică m cer. înnourata-i frunte. 
În van voim a reintra 'n natură, 

_În Yan voim a scutura din suflet 
Dorinţa de mărire și putere, 
Dorinţa de a fi ca el în lume: 
Unici. Şi-această dorinţă 
Temeiu la state, naţiuni şi causa 
Răsboaelor cumplite, cari sunt .. 
Pașii istoriei, acest'e... răul 
Să nu ne înşelăm. Impulsul prim: 

La ori-ce gind, la ori-şi-ce voință 
La ori-ce faptă-i răul. Insă 
Atunci cînd ne naştem, răsăriți 
Abia din carnea vechiului Titan, Lu 
Noi sintem buni—pînă suntem copii. 
O binefacere ne dă pămîntul, 
Nepreţuit 'n duioșia ei, 
El ne permite ca să ne întoarcem 
Dup'o viaţă vană, sgomotoasă, , 
In sînul lui —în sînul lui —ş'al păcii. 
El.ne-a şi pus, bătrin, duiosul tată, 
Adinc în suflet o dorință dulce 
Și de 'ntrebăm aceast enigmă scumpă 

y 

A o pricepe, ea răspunde: pace. 
Da, pace căutăm! fără s'o ştim. 
Ce n'o luăm de la 'nceput? De ce 
O: căutăm în luptă? Căci: în lupte 
Nu e de cit victorie de-oparte 
Cădere pe de alta — nedreptate. 
Şi din viaţa noastră, întemeiată 
Pe rău și pe nedrept şi: pe minciună 
Și din ştiinţa morţii-a reînturnării 
In corpul mort, din care am eșit, 
Se naște vecinica nefericire. 
Sintem copii— etern nefericiți. 
Dar în zadar, căci sintem după chipul 
Ș'asemănarea lui. Noi sintem răi 
Fără de-avea puterea lui. Răi putem fi 
Mai ca: și el —dar din neputinţă 
Se naşte ironia vieţii noastre. 
In van Titanul mort, ce ne-a născut 
Binele ni-l voeşte; —în zadar . 
Cearcă a vorbi cu noi în cugetări 
Strălucitoare, varii 'mbălsămate. 
In flori, în rîuri, în glasul naturei : 
Ce-i glasul lui, consilii vrea a da. 
In van. Viaţa, sufletul, raţiunea 
Scînteia care o numim divină 
Ne face a ne 'nșela asupra firei 
Ș'a n'o înțelege... | 
O Demon! demon! Abia acum pricep: 
De ce-ai urcat adincurile -tale 
Contra nălțămilor cerești: 
El a fost rău şi fiind-că răul 
Puterea are de-a învinge... 'nvinse. 
Tu ai fost drept, de-aceea ai căzut. 
Tu ai voit s'aduci dreptate 'n. lume; 
El e monarc și nu vrea a cunoaşte 
De cit voința-şi proprie ş'aceea : 
E rea. Tu ai crezut, o Demon, 
Că în dreptate e putere. — Nu, 
Dreptatea nu-i nimic făr' de putere. » 
Cătat'ai aliați între . Titanii 
Ce brăzdau caosul în a lor 
Ai înzestrat pământul cu gîndiri, 
L'ai înarmat cu argumente mari 
Contra lui Ormuz. - 
Şi el ca tine a devenit rebel, 
Se! svircoli spre ceruri spre-a le sparge, 
„Mişcind aripele de munţi 'de piatră 
Puterea sa cumplită — contra .Lui. 
Dar detunat el recăzu în câos. 
Cadavru viu, !| învăli într'o raclă 
Albastră. E IE 

Titan bătrin cu aspru păr de codri, 
Plinge în veci pe creţii feţii sale 
Fluvii de lacrimi. De-aceca-i ca mort 
Uscat... stors de dureri este adîncuii, 
Și de dureri a devenit granit. 

_A lui gîndiri încremeniră reci 
In fruntea sa de stînci şi deveniră 

. Rozele dulci rubine, foile 
Smarald, iară crinii 
Diamante. Singele său - . | 
Se prefăcu în aur, iară mușchii 
Se prefăcură în argint și fier. 

2
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Din carnea-i putrezită, din noroi 
S'au născut viermii negrului cadavru: 
Oamenii. | | 
Spre a-l batjocori pînă şi-n moarte 
Făcuţi ca să-și petreacă Dummezeul 
Ne-am născut noi, după ordin divin, 

Bătrîn cu. comica-ne neputinţă, ” 
Să ridă 'n tunet de deșertăciunea 
Viermilor cruzi, ce s'aseamănă cu el. 
Să poată zice 'n crunta ironie: 
Pămînt rebel, iată copii tăi!



TRADUCERI 

— POEZII —



Hegele dă semn cu mina, 
Si un leu iese în faţă, cumpătat, cu pasuri, line, 
Mut se uilă împrejuru-și; 
Scuturind-o, își! intinde mușchii şi s'așază jos. 

TOAEA VEȘTEDĂ. 
(După Lenau) 

Vîntu-o foae veştedă 
Mi-a adus mișcînd. fereastra... 
Este moartea ce-mi trimite 
Fără plic scrisoarea-aceasta. - 

Voiu păstra-o, voiu întinde-o 
Intre foile acele 
Ce le am din alte timpuri 
De la mina dragei mele... 

Cum copacu-și uită foaia 
"Ce pe vînt mi-a fost trimisă, 
Astfel ea uitat-a poate 
Aste foi de dinsa scrise. 

Vorbele, iubirii moarte! 
Vinovate-mi stau de faţă, 
Dovedite .de minciună: 
Cer să sting a lor viaţă; 

„Duicea lor zădărnicie 
Nu mă 'mdur s'o pun pe foc, 
De și-mi stau atît de triste, 
Că nu pot muri pe loc. 

y Voiu păstra întreg amarul 
Şi norocul ăstor foi, 
In durerea .vechei pierderi 
Recitindu-mă napoi. 

„Numai vestea blind a- morţii, 
" Foaia tristă le-am adaus: 
Moartea .vindec! ori-ce..rană 
Dînd la patime repaos. 

'MĂNU Ş 
“(După Schiller) 

  

4 —— 

Lîngă'a leilor grădină regele Francisc , aşteaptă, 
Ca să vadă cum s'o "ninge, între fiare lupta dreaplă 
Imprejur cei mari ai ţării, și ai statului s'adună 
Pe balconul „nalt senşiră dame n „Yeselă cunună. 

Cu mişcare și cu groază 

sare-o poartă din țiţine 

cască lung şi a lui comă. 

TRADUCERI 

"Regele un semn mai face, se rdeschide-o altă poartă, 
"Şi dintr'însa se repede 
C'un sălbatec salt un tigru care cind pe leu il vede 
Muge tare, 

Coada roată o 'nvirleşte, 
Scoate limba, 

„ Sperios însă pe leu într'un cerc îl „Beoleşte,, 

Sforăe  înverşunat, 
Apoi mormăind sentinde, 
Lângă el. 

Regele mai face-uh semn, ' 
Și pe două porți deschise ' 
Se azviri' doi leoparzi, 
Ce cu pofta inimoasă de-a lupla se și aruncă 
Peste tigru. , 
Dar acesta îi apucă în „cumplitele lui ghiare, —. : 
Leul muge, Li 
Se ridică în picioare; 
Fiarele se *nliorează, 
Și "'mprejur, arzînd de dorul de-a se sfişia "ntre ele, 
Se aşază. * ' 

O frumoasă mină scapă de pe margine de-altan 
O mănuşe, drept la mijloc între tigru și "ntre leu; 
lar. o' damă, Cunigunda, zise-atunci, bătîndu-și - joc, 
Cavalerului Delorges: i 
„Dacamorul ţi-i fierbinte cun te juri în ori-c€ oară, . 

Să te văd, 
Mergi, mănușă de-mi ridică!" 
Cavaleru-aleargă, iute se coboară 
In grozava prejmuire, calcă sigur, fără frică, 
Din mijlocu-acestor monștri 

"-Cu-a Imi degete” 'ndrăzneţe cl mănuşa de-o ridică. .: 

.. 

Damele și cavalerii l-au privit, 
Insă foarte liniştit 
EL imănuşa o aduce. inapoi. 
De-a lui laudă e plină ori-ce gură, 
Cunigunda îl priveşte cu o gingaşă căluură 
Ce-i promite că norocu-i e aproape. — 

Dar mănușa el în faţă i-o aruncă: 
"Doamna mea, o mulţămire ca acea.la n'o mai voiu!” 

Şi-o lăsă numai decit. 

  

SEREVN.ADĂ. 

(După v. Hugo) a 

Cind tu: dormi -lină, pură,. 
Sub ochiul meu umbros, 
Suflarea tz: murmură 
Cuvint'armonios,
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Pe corp ne-acoperită, 
Lipsindu-ţi - vălul tău, 
O dormi, o dormi, iubită, 
O dormi, o dormi mereul 

Cînd rîzi, pe a ta gură 
Amorul a descins, 
Ori-ce prepuitură 
De-odată s'a și stins; , 
Zimbirea ta-i ferită 
De ori-ce cuget rău, - 
O rizi, o rizi, iubită, 
O rizi, o rizi, mereul 

Cînd tu cînți alintată, 
Pe braţele-mi la sin, 
Auzi cum  cîte-odată 
Gîndu-mi răspunde lin; 
Cîntul tău resuscită, 
O zi din traiul meu, 
O cînt'a mea iubită, 
O cîntă dar mereu! - 

  

ECTOR ȘI ANDROMACHE 
Î De Schiller 

ANDROMACHE. Vrea Ector în vecie să meargă de! 
. la mine 

Unde Achil' cu-a sale ne-apropiate mine 
Aduce lui Patroclu jertfiri pe. ori ce zi? 
Cine-o 'nvăţa copilu-ți în vremea viitoare 
S'arunce lănci şi zeii Olympului s'adoare 
Cind Orcul de 'ntuneric în sinu-i te-o 'nghiţi. 

ECTOR. Femee scumpă mie, tu lacrimile seacă 
După bătaia cruntă dorința mea ca pleacă 
Aceste braţe apăr! Pergamu-ameninţat - 
Și n lupta pentru sfinte a zeilor camine 
Eu cad mîntuitorul al patriei-șin fine 
Cobor la riul stygic de glorie cununat. 

ANDROMACIIE. O n'o să mai aud eu a armelor vuire 
Şi fieru-ţi în portale va zace "n. lenevire 
Marea lui Priam viţă d'eroi s'o nimici. 
Vei merge unde ziua “cterm' nu mai lumină 
-Cocytul unde 'n lungul pustiilor suspină, 
Colo unde amoru-ți în Lethe va muri | 

ECTOR. Ori, ce dorință 'n mine, în mine-ori ce gindire 
Le-oi' cufunda în Lethe, în riul de-amuţire, 

Dar nu ş-al meu amor. 
Auzi-l “ce sălbatic cum lîngă muri turbează? 
Incinge-mi a mea spadă şi doliul îţi lasă, 
Căci nu moare în Lethe amorul lui Eclor. 

  

BALADĂ. 
Trad. după Carmen Sylva. 

—— i 

Pe plaiuri dunărene! 
E-un munte urieş 
Şi el Virful cu dor 
Numitu-i de plăeşi. 

Din văi cu limpezi ape 
Ridică umeri suri, 
Din rariștea cu fagii 
Din noaptea de păduri. 

Iar virfu-i străluceşte 
De raze-acoperit, 
Acolo m. vremi cărunte 
Un tînăr a murit, 

O iarnă petrecut-a 
In codru singurel, 
Pîn' de dorință lungă 
S'a rupt inima m el. 

Și vouă : povesti-voi 
Ce spune azi poporul 
Ce s'a 'ntîmplat odată 
Pe virful cel cu dorul. 

PARTEA -ÎNTII 
îti E DE a: 

COR DE FETE (soprani) 

Rizi dar Mărie, 
Joacă Mărie, 

Odorul tău la munţi porni, 
La horă azi nu mai veni. 

COR (alt) 

Rizi dar Mărie, 
Joacă Mărie. 

Ciobanul tău uitat-a iară 
lubita lui pentru-o mioară. 

COR (alt și 'soprani) 

Rizi dar Mărie, 
„Joacă Mărie, 

Mai-sînt băeţi cu ochi de foc, 
Cu tine toți se prind în joc. 

- MARIA (recitaliv) 

Joc numai cît cu Ionel, 
„La “gioacă 'mi fu tovarăş el, 

Şi gîndul său al meu îl chiem, 
E! ştie dragi cît ne sîntem. 
De vreţi dovezi, o să vedeţi 
E! mi le dă cu ori-ce preţ. 

COR DE PĂSTORI (tenori. şi bași) 

Sumeaţo, vedea-vom ce lucru greu 
Să facă e în stare de dragul tău. 

COR DE FETE (sopran și alt) 

Nu vine nu, nu vine nul! 
A + . u . 

Şi îl aștepți zădarnic tul 
„ Sprinceana ta 'n zădar încrunţi 
Intoarceţi fața de la munți! 

. 

IONEL 

Marie scumpă! nu 'n zădar 
Ai ridicat tu ochii mari! 
Se rătăcise-un mielușe] 
Pe un părete gol de stincă,



Fără turmă păstor nu poate fi. El merge 

Eu l-am scăpat l'am dus pe el 
La pajiştea din valea-adîncă. 
Pîn la 'mireasă vede-ntii 
Ciobanul bun 
De oi şi miei. 

COR DE. PĂSTORI - 

Pin la mireasă vede  'mtii 
Păstorul bun de oi şi miei. 

COR DE FETE Se 

O inimă furat-a el 
Și nu-i e dragă cit un miel. 

UN PĂSTOR 

N 

cu turma pe naltul tăpşan, în văi tăcute. 
De n'aude glasul lor el cat! a se stinge - 

„de dor. 

Tu să-i 

COR DE FETE 

Se stinge de dor 
Sărman” băet. 

IONEL 

Se stinge de dor. 

COR DE FETE 

li cere, Mario, acum dovezi, 
A lui iubire de vrei s'o crezi. 

O FATA CĂTRE IONEL 

O vezi mîhnită —n'o ghiceşti? 
Ea crede că tu. n'o iubeşti. 

"O ALTĂ FATĂ (alt cu acompaniament) 

arăţi iubirea ta. Singur fiind, 
singurel sus pe munte să stai o iarnă în- 
treagă pin” se va întoarce turma la A primă- 
vară, 

? COR 

Să meargă. 
Să meargă. 

IONEL 

“Mario, dar tu ce zici? ie 

COR 

Ea nu-i e dragă, nici-de fel, 
„La turmă se “gîndeşte el. 

FETELE 

Ei, Marie ce-ai de spus? 
La nrea mare cercare l-ai pus. 
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' IONEL 

Voi merge 'm munţi. 

COR DE PĂSTORI - 

N'o face 'lonel, n'o face Ionel, 
“Gindeşte la iarnă, la ger, la ninsoare, 
Gîndeşte la turma ta călătoare, 

Tovarăş iubit, , 
Nu fi amăgit | 

De-a fetelor rele vorbe uşoare. 

IONEL 

Ea crede că n'o iubesc. 
Bun rămas dragă! Singur 
Trăi-voi în crînguri 
Cu vulturii, urșşii, ciute uşoare, 
Pin' ce răsări-va pe cer mîndrul soare. 

MARIA 

O, Ionel, ce spui aiurînd? 
Asta s:o cer nu-mi vine în gind. 

| IONEL - 

De te iubesc? E „i 

MARIA > 

Ah! o ştiu eu doar. Ni 
Mi-au pismuit iubirea rău, 
Mi-au amărit norocul meu 
Stai Ionel, rămii. 
Rămii cu noi, rămii. , 

COR ă 

Rămine-va. , : 

IONEL ” : 

Vin iarăș la primă-vară, 
Și cobor cînd ea coboară, | 
Cînd păstorii strigă şi chiamă voios, 
Cît munţii răspund. cu resunet duios, 
Aduce-voi flori și cînturi. 

COR 

Și impodobit purta- va el flori, 
Cinta-va vesele hori, 
S'arate odată _: 

- Simţire bărbată. 

MARIA 

Cum vei putea să cauţi. v'odat' 
Unde se şterge semnul urmei, 
Ne-auzind talanga turmei” 
Ş'al cînilor voios lătrat. 

IONEL . 

Gîndi-voi ah! la "'ntunecoșii 
lubiţii ochi, ca două stele, 
Și prin amarul” nopții - mele 
Ei vor pătrunde — luminoșii.
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MARIA! 

Veni-vor zine de pădure: 
_Ș'ale isvoarelor crăiese, | 
Ademenindu-te adese, 

: . DI . * Inima ta or'să mi-o fure, 

> IONEL _ 

Mai bine 'ngheţe ochii scumpi. . 
Suflarea morţii mă atingă, 
De cit iubirea-mi să se stingă, 
Mai bine inima-mi să rumpi. 

op MARIA (de-odată) 

In lacrimi ochii mei s'or stinge. 
S'a stinge sufletumn durere, | 
S'a rumpe inima'n tăcere, 
Suflarea morţii: mă. v'atinge. 

„COR DE' BĂRBAȚI 

Nici o femeie pimîntească 
În codrii vechi n'o să-l zărească. 
Măiestre zinc, vrăji pustie, 
Le-alungă numele-ți, Marie! . 

BACIU BĂTRIN (bas) 

Ştiură ei pe-un copilandru 
Să-l umple cu durere, | 
Să "'ntunece. curatu-i suflet, 
Fără de mingăiere. 

Să bănuiască-a lui! iubire 
Pe ei cine-i învaţă, 

„ŞI inima sa i-o răniască 
Cu crud cuvînt de ghiaţă? 

Copile smead cu ochi de flacări 
In veci vr'un bine nu e 
Pentr'un păstor ce-și lasă turma 
In sama nimănuie.. 

Cu noi să vii, căci altfel ochii-m: 
In veci n'or să mai vadă 
A tale plete lungi şi negre 
ȘI faţa ta cea smeadă. 

COR DE BĂRBAȚI 

Nici o femeie pămîntească 
In codrii vechi n'o să-l zărească. 
De-a sta cu inima vitează 
EI turma sa o s'o revază. 

IONEL. 

Bun rămas. 

COR ” 

Bun rămas. 

IONEL. 
+ 

Rămii cu 'bine sati . 
O, turme, eu vă las... 
Veni-voi înapoi 
Cu-al primăverei pas. 

Rămii cu bine tu, 
Mireasă cu ochiu blind, 
Trimite-mi vorbe: dulci 
Pe stele și pe vint. 

De-i ţese în stative în 
Un tort ușor de in, 
Giîndeşte c'am să-l port 
In ziua 'n care vin. 

PARTEA II. 

IONEL . 

" Singur! Singur! Cit ţine zarea nu mişc'un 
ram, 'un vînt... 
parcă's mort. 

Turma dragă s'a dus — și 

Cum frunze se scutur' | 
. Şi cad pustiu 

Cătindu-şi mormiîntu 
De timpuriu, 

In lumea cea moartă - 
Lin aţi căzut, 
"Tovarăşii veştezi 
Celui tăcut, 

Un ger pe voi toate 
V'a stins, v'a. stins, 
Cu voi și puterea-mi 
In pept s'a stins. - 

La zimbetul iernei 
Voi fi-veţi reci | 
Din liniștea morţii 
Nu vie 'n! veci. 

COR (al duhurilor. negurei) 

Tot mai sus, mai sus plutim noi. 
Ceruri albe tot lărgim noi, 
Din adinci spărturi de munte, 
Pîn la virf de stînci cărunte 
Crește un fum. 

Ca de brazi frumoase visuri, 
Pribegind în largi abisuri, 

„Nu stirnim din somn pe munte, 
Om măhnit. cu griji pe frunte, 
Domni acum. 

Dormi pe cînd un şir de duhuri, 
„ Pribegeşte prin văzduhuri; 
Ele pling. Prin lumea moartă 
Al peirci suflet. poartă 
Şi-i fac drum. 

2 

IONEL + 

Cum vijiie, bate | 
In preajma mea | 

„Şi inim'ascultă a 
De visuri grea.



Căci grijă -ea duce 
De-un. chip cu drag 
Sperează, tresare 
De-un svon pribeag. 

- * 
N 

Plesnire de picuri 
Răsună abi€ 
Şi stropii înghiaţă 
Din ce în ce. 

De lungi necazuri . 
Ce le aştept 
Ingheaţă: gindu-mi 
Și viaţa 'n piept. 

COR AL SPIRETELOR MUNTELUI 
(Din adînc) 

O brumă 'mcet peste noapte căzu. 
Și frinse crengi vuind;” 
Și spice, foi le sărută 
Gheţos pe rind, pe rînd. 

Voioase-ori triste cum le află 
Pe loc le înmărmuri 
Ea le-a năbuşit la sînu-i de ger, 
Amoru 'mghețat va muri. 

INTHUL SPINIT . 

Ce-oi sta singur oare? 

2-lea 

Incremenit se pare. - . , 

"con cr 

Amorul "ngheţat va muri. 

ÎNTUIUL SPIRIT 
. 

Pe părul său parcă-i omăt, 

2-lea . | 

Moşneag să fie. ori băiet? 

COR 

Va muri. 

2-lea 

Dar ochii-i încă 'luminoşi 
Sînt ca mura demntunecoşi. -. 

1-UL 

Păstor se pare, dar ce fel 
De stă. în codru singurel? . 

coR o ee 
Va muri.. IN 

dea 
| . Fe, 

Au zina codrilor zări?  _: . 
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COR 

Amoru' nghețat vă muri, 
Va muri., 

IONEL 

Părea c'aud prin fire 
Un glas de tinguire, 
Dar poate ghiaţ-a trosnit. - 
Oftind în sine s'a gîndit. 

ECHO 

S'a gindit, sa gîndit! 
IONEL 

Cum fulgii de zăpadă. 
S'aşază în grămadă 
De lume ceru-i îndrăgit 
Ș-un 'strat' de nuntă a 'nvălir. 

ECHO 

Invălit, învălit. 

IONEL 

Dar eu şi cerul' iarăș 
La chin sîntem tovarăși 
Căci de mirese despărțiți - 
Sîntem cu dorul logodiţi. .-: 

ECHO | 

Logodiţi, logodiţi. 

DORUL (alt). Recitativ 

Un om pe culmea mea.;senină, de unde 
caut lumea peste tot. Păstorul, turma ce-și 
lăsă, e al meu de-acum pe „vecii vecilor,” 

La ce visezi mihnit așa? 

IONEL 

La ce visezi 2 Nu mă 'ntreba. 

| DORUL 

dă ţi-o. arăt eu? 

CEL desface negurile. Se vede” mireasa, hora, păstorii 
în depărtare şi s'aude Maria) 

"MARIA 

Lumină de. soare; am un iubit 
„Văzut-u- Vai oare? 
Şi singur în munte e dus, rătăcit, 
Şi poate, de chinul iubirei muncit 
De frig poate moare. 

Eu am iubit, visătorilor brazi, 
Tu, - codrule verde, 

Pierdut pentru ochii-mi'e blindul obraz 
Și glasul iubit eu nu-l aud azi; 

„În lume se pierde.



MIHAIL EMINESCU 

Voi, bruzi de-avărare, tu soare iubit, 
Țineţi-l cu biue, | 
L.uaţi-l în pază pe cel părăsit 
Să nu i:se mgheţe 'n omăt viscolit 

Și inima 'n sine. 

IONEL (ânlinde braţele) 

Departe ah! mai este ca 
Prea mult inu cercarea mea. 

DORUL 

Vor rămînea în veci departe 
De tine cu acum am parte, 
Cine odată .'n ochi îmi vede 
N'a săruta vr'odinioară 
lubită gură de fecioară 
Nici valea'n veci n'o mai revede. 
Prea grabnic tu mi te-ai decis 
Uitindu-ţi toate, a ta mumă, 
Amici iubiţi. și: draga turmă 
Pentru-că fetele te-au ris, 

CORUL SPIRITELOR 

Amoru 'ngheţat va muri. 

, „DORUL... 
Al meu frate e amorul. 
lară moartea 'mi este sor.. 

con / 
Va muri. 

DORUL 

La sinul meu ce linişte 
Vin! Nici o frică n'aibi. 

"COR 
, 

Va muri. 

PARTEA III. 

VINTUL 

Eşiți frunze, muguri 
Și sămănături, 
Treziţi-vă. glasuri, 
In lan şi păduri. 

Eu brazii îi scutur, 
In aer mă scald, 
Incarc cu miroase 
Eu. sufletu-mi cald. 

Şi tot acel miros . 
Şi 'mtregu-mi senin 
Il dărui iubirei, 
Cunună-i. închin. 

Eşiţi viorele 
Și voi clopoței, 
Veni primăvara 

_Cu dragostea ei. 

CORUL, SPIRITELOR COPACILOI - 

Trezitu-ne-am 
In ori-ce ram, 

Din iarnă" luneă la soare. 
" Auzi, auzi, 
Cum trec în sus 

A vieţii mii de isvoare. . 

IONEL (irist) 

A vieţii. mii'de isvoare. 

CORUL SPIRITELOR COPACILOR 

- Pe trunchiu în . sus - 
„Uşor ne-am dus, 
- Suind, coborînd - iară 

Din deal în deal, 
Veniţi în val | 

Cîntări, voi, de primă-vară. 

IONEL 

Cîntări, voi, de primă-vară. - 
O pasări voi, 

„_.Cu glas vioi 
Treziţi pădurea cea veche! 

Prin munţi de-alung, 
Din văi ajung 
Cîntări înmiite 'n ureche. 

COR 

Frumoasă ești E 
Cînd te trezeşti ” R 

Tu lume, în lumină, 
După zăpezi 
“Te'nseninezi. 

De tine mi-i inima plină. 

"IONEL 

De tine mi-i inima plină. 

ISVORUL 

Un sunet plin de farmec (1 
Din somn mă pomeni, 
Şi văd că-i dusă ghiaţă 
Ce greu mă coperi. 

De vinturi tainic șopot 
Al arborilor cînt, 
Ca salutări de duhuri 
În minte trece blind. 

Se leagăn: acum paseri 
De flori cu blind miros, - 
Beau rouă și mă'ntreabă 
Dacă mai sunt voios. 

Eu rid cu vălurele, 
"Ce se'ncreţesc de vint, 
Spuneţi-mi o poveste 
O, paseri, mai curînd,



= 

t 

TRADUCBRI 

Cer de flăcăi, păstori, fete. (Departe): apoi din ce în 
ce mai aproape: 

Din al văii fund umbros 
Din înnaltul cer senin 
Prin al brăzilor miros 
Trece-un cîntec plin 

IONEL 

Ii văd venind... păstorii. 

COR 

Trai mai blind 
Aduciînd, 
Dup'o iarnă grea venim 
De ochiu rău 
Și de greu 

+ Noi te mîntuim. 

IONEL 

Turma mea iubită și un chip 

„COR 

“Un cutremur trece 'n vînt 
Prin frunzișul frunzii, des, 
Pe-ori ce floare c-un cuvint 

“Cine l-a "'nțeles? 

ISVORUL 

Piticii din munte 
Trimisu-m'au să caut 
De ies 'verzii muguri 
Și sunet de ce n'aud. 

Rămii cu el departe — 
Aud doar o cîntare 
Mă'ntîmpină pe mine 
Ca şi o salutare. 

MARIA 

Cum inima-mi bate, 
Iubit-lonel, |. “ 
Alerg şi în grabi 
Voi fi lingă el. 

_ . IONEL 

Bine-aţi venit... Mi se rupe inima ca de mina 

Trecu ori-ce chin. 

con 

_“Trecut-a al tău chin. 

IONEL 

Noroc, bucurie, viaţă. 

COR - 

Trecut-a ori-ce chin 
Și “singur nu mai rămii. 

de fată. 

morții. + 

IONEL 

Dar soarele-i mort. 

COR 

Al dragostei soare ride. -” 

  

sĂ 

pa 

IONEL » 

Seninul din ceruri se stinse 

COR 

In Mai fericirile toate 
Răsar pe neașteptate. 
it 
- IONEL 

Rămas bun, Mărie, 
Rămas bun, turmă dragă, 
Rămas bun, tu lume. 

MARIA 

Ionel, dragă Ionel 
Unde eşti tu? 

| I-IUL PĂSTOR 

Taci ca dormit. 

AL 2-LEA 

Doarme somnul adînc: 

„MARIA 

Trezeşte-te! 
Ionel, sîntem noi! 

AL 3-LEA PĂSTOR 
, | 

Doarme-al morţii somn. 

MARIA 

0, Ionel! 

DORUL, 

Da, voi l'omorirăţi 
Ș-acuma €-al meu, 
De lunga-i durere 
Il mîntuii eu. 

CORUL 

O Doamne! Ce-am făcut! 

MARIA 

Dă-mi-l înapoi, te rog— 
L'aștept'-amor, noroc. 

DORUL - 

Viaţa-i de veci s'a născut, 
Pămîntul de-acum l-am perdur.. 

143
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MARIA 

Căzut-a o brumă pe-al meu noroc, 
S'a dus ca în vint, 
“De-ai şti primăvară voioasă Şi tu 
Cum sînt! Ca o moartă eu sînt! 

MIHAIL. ENINESCU 

Căzut-a noaptea pe ochii mei 
Şi ghiaţă pe ei s'a prins 
Şin somnul vecinic adorm adînc, 
Tot ce-am iubit văd întins. 

DORUL 4 

De-aţi şti voi acum ce bine-i e 
De sarcina vieţii scăpat, . 8. y . î - Priviţi că faţa-i senină e, 
Repaos de veci i-am dat. 

PĂSTORII 

Să 'nmormîntăm băietanul. 

AL 3-LEA PĂSTOR 

Ici sus, pe culmea senină. 

AL 2LEA PĂSTOR 
i 

Veghez lingă el. 

MARIA 

Veghez lîngă el. 

__RORUL 

Veghem lîngă el. 

DORUL 

Cîntaţi-i somn ușor 
Ş'apoi despărţire, 
"Priveghi şi miîhnire 
Să-i ție codrii vor. 

UN TENOR 
UN BAS . UN ALT alternînd 
UN SOPRAN a 

Cum codru stă 'n priveghiu 
Adinc jăluindu-l, 
Fiorii cuprindu-l 
Prin brazii 'nalți şi vechi. 

  

" Văzînd în moarte ?ntins 
Copilul său  veșted, 
Inclină din creștet, 
De-un mut amar cuprins. 

Auzi pornind abea 
Cîntare divină, 
Ea tremură lină 
Ș-un suflei zboară cu ea. 

Prin brazii cu nalţi frunți 
Ea creşte puternic, 
Noi plingem cucernic 
Copilul din munţi. 

  

IMITATORIL 
— Pteftel — 

Şi prefăcut în lebădă la Leda zeus pornește; 
Ar vrea să fac'asemenea un tînăr, ce iubeşte. 
Amicul nostru cel posac 

Se duce ca giînsac. 

  

AUTOR ŞI EDITOR. 
. „— Pfetfel — 

—— 

Fd. De ce așa de trist, obscur? 
Aut. Ah! un nemernic mi-a furat 

Poemul mieu neimprimat! 
Ed. Sărmanul fur! E 

  

LEOAICA ŞI SCROAFA. 
— Pfelfel, — 

Ca mine" itoată lumea nu-i 
O imamă, care s'aib'atâţi. copii — 
Scroafa se lăuda unei leoaice. | 
Ai imulţi -— răspunse asta — unul eu 

| Dar este leu. 

  

LA UN NOU NASCUT. 
” " Arab 

Plingînd tu ai venit pe-acest pămînt; 
Acei, ce te-așteptau, te-au salutat zîmbind ; . Dar să trăești astfel, în cît cînd te vei stinge 
Să părăsești zîmbind amicii ce te-or plînge. 

  

! DONEC ERIS FELIX... 

Pînă vei fi fericit numera-vei amici o mulţime 
Cum se vor intuneca. vremile singur 'rămii.| 

9
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CÎNTECE DE DRAGOSTE 

CINTECE DE DRAGOSTE. 
? 

I. 

Cînd aş şti, că mi-ai veni 
Cărăruşa ţi-aș plivi 
Și de iarbă şi de nalbă 
Să vii dragă mai degrabă. 
Dar cărarea-i neplivită, 
Vai, nu-ţi este îngrădită 

* Nici cu pari, nici cu nuiele 
Numai cu cuvinte rele. 

2. 
- 

VARIANTĂ 

Cine'mi spune „Puica vine“ 
Are-un galben dela mine, 
Cind aş şti, că ai veni 
Cărărușa ţi-aş plivi 
Și. de iarbă şi de nalbă 
Ca să fii bădiții dragă. 

f 

3 

De-aş şti puică c'aş muri 
Chipul ţi: l-aş zugrăvi 
Și l-aş face-o iconiţă 
Ca să-l port, mări, la ţiţă. 

4. 

Ce te legeni plopule 
Fără, ploaie fără vint 

“ Cu crengile la „Pămint? 
Dar eu cum să nu mă leagăn? 
Că ei că s'au vorovit: 
Trei băieți din Baia mare 
Ca pe mine să mă taie 
Să mă taie ' trei sfirtaie 
Să mă puie pe trei cară 
Să mă ducă 'n Timişoară 
Să mă fac'-un fus de moară: - 

5. 

Cite paseri sunt pe lume 
Toate cină şi s'alină, 
Numai eu n'am ce cina 
Și n'am .unde m'alina, 
Că mi-i cuibul “lingă drum 
Și sub tufă de alun. 
Cîţi oameni pe drum trecea 
Toţi în cuibul meu svirlea 

"Dar eu rău m'am supărat 
Și cuibuțul mi-am mutat 
In virful muncelului 
Sub crengile ' bradului 
Unde-i drag voinicului. 
Dar ş-aicia nu-i alin 
Nici scăpare de-al meu chin, 
Căci brazii se clatină 
Și mereu se leagănă, 
—— De ce voi vă clătinaţi 
Și mereu vă legănaţi 
Cu vînt şi fără de vînt 

"Cu crengile la pămînt? 
— Cum să nu ne clătinăm 
Și să nu ne legănăm, 
Cînd vin meşteri de la ţâră 

"Cu securi şi-cu topoare : 
Ca pe noi: să ne doboare, 
Să ne'mcarce pe trei care, 
Să ne ducă m jos la ţară 

“Să ne facă temnicioară, 
Ten.nicioară robilor 
Lacrimă drăguţelor 
Și blăstem măicuţelor. . 

6. 

Codrule, codruţele, 
Desmorţește-ţi apele 
Și grăbeşte de 'n frunzeşte 
Că drăguţa te dorește. 

7. 

VARIANTĂ 

" Păduriţă, păduriţă, 
lan grăbeşte, de mfrunzeşte 
Multă lume te doreşte. 

?
 

.. 
“. 
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8. 

Nu ştiu luna-i luminoasă 
Ori e puica mea frumoasă. 
Nu ştiu luna 'n ceruri trece 
Ori puica la apă rece. 
Nu știu luna s'a ivit 
Ori puicuța mi-a zîmbit, 
Nu știu. luna s'a ascuns 
tri puica nu-mi dă răspuns. 

- 9. i 

Bate vintul tot întins, 
Vai ce ibovnic mi-am prins! 
Dar nu l'am prins într'adins, 
Că l-am prins într'o cercare, 
Ca să văd ce minte are. 
De-o avea o minte bună, 
L'oiu iubi un an și o lună; 
De-o avea o. minte rea, | 
L'oiu da dracului. să-l ia! ., 

€ 

10. Iu 

VARIANTĂ : 

Frunză verde de lemn scris, . 
Tînăr ibovnic mi-am. prins, . 
Da nu l-am prins dinadins, 
Că l-am prins într'o cercare 
Ca să văd ce fire are— 
De-ar avea.o fire bună 
L'aș iubi şi eu o lună, 
De-o avea v-o fire proastă ..: 
Amar de viața noastră... 

IL: 

Cite flori îs pe pămint 
Toate merg la jurămînt, 
Numai floarea soarelui 
Şade 'n poarta raiului 
Şi se roagă Domnului: - 
Să-'mi. ierte: păcatele 
Cele din beţie. 

, 

" Cele din trezie. 

12. 

Eu în foc şi tu in foc 
Şi a-l stinge nu-i mijloc. 
Cu toți seama ne-am luat: 
Și ne vorbesc ne 'ncetat, 
Ear dușmanii ne pîndesc 
Curse multe ne gătesc, 
Să le 'ntinză într'ascuns 
Să ne facă ne-ajuns, 
Ca noi să ne depărtăm 
Foc și dor să nu avem. 
Ci''n zadar se ostenesc' 
Nu va fi precum gîndescl 

"MIHAIL EMINESCU 

13. 

Măi bădiță Păunaș, 
Hai la noi să-ți dau să/ac. 
Dar de cină ce ţ-oi da? a 
Strugurei ca iedera, 
Strugurei muiaţi în rouă 
Şi un pat de perini nouă; 
Patul e din lemn de vie, 
De-i fi om de omenie 
Te-i culca cu bucurie. 

14. 

Bate vintul fiunza m dungă o. 
Toate plugurile umblă | 
Numa'l meu şade la umbră; 
Că tînjala-i dat porţie,. 
Cărciea-i pentru răcie.. 

15. 

Bate vintul frunza dungă 
Jalea-i mare, calea-i lungă. 
Bate vintul dintr'o parte, 
Departe-i mîndra departe.” 

16, 

Sărmana inima mea | 
Cum a prins a mă dureal 
Mă doare necontenit 
Pentr'un pui ce l-am iubit 
L'am iubit un an şi-o: vară 
Inima-mi sloboade pară 
Frunză verde de la vie, 
Aşa mi se cade mie 
Dacă m'am, potrivit ţie. 

| 17. 

Mîndră, mindră draga mea, 
Cînd trec p'îngă casa ta 
Plinge-mi ochiul de-a stinga; 
Cînd trec mindră p'îngă voi, 
Plingu-mi ochii d'amindoi. 

18. 

Pentru mîndra care-mi place 
Cinci zile la Domni aş face:. 
Pentru cea ce mi-i urită 
Fac una și-mi pare multă; 
Pentru mîndra mea ce-i fată * 
Durmire-aş noaptea pe vatră 
Cu capul pe cărămidă. . 
Las-o dracului dobîndă... 

19. - 

Toate trec, toate se duc, 
Toate fetele se duc 
Pînă la frunza de nuc 
Numai cu abia mă trag ! 
La frunza verde de fag. MI 

,



20, 

; VARIANTĂ 

Toate fetele se duc 
La umbră de nuc, 
Dar pe mine nu mă lasă 
Mămuca de-acasă. 
“Toate fetele se trag 
“La' umbră de fag 
Dar pe mine nu mă lasă 
Că-i pădurea deasă. 
Toate fetele s'adun 
La umbră de-alun : - 
Dar pe mine nu mă lasă 
Că sunt prea frumoasă. 
Toate fetele îmi vin 
La umbrar de pin 
Dar-pe mine nu mă lasă 
Că mă teme-acasă. 

, 

21. 

Dorul de cine se leagă 
Nu-i pară lucru. de șagă 
Că s'o legat de-un voinic 
Ş'o lăsat Dlugul pe cîmp; 
Şi s'o' legat 'de nevastă, 
Şi-o lăsat răsboiu 'n casă, 
Și s'o legat de-o copilă * 

> 
Ş'o lăsat lucrul din mînă. 

22. 

Mă uitai printre stobori, 
Văzui ochii negrișori, 
Fă-i Mariţo vînzători 
Că şi neica-i negustor 
Negustori de ochișori. 

„23, 

"Frunză verde foi mărunte 

CINTECE DE DRAGOSTE 

e
 

Vorbe mi-au eșit cam multe. 
Las'să iasă. 
Că nu-mi pasă, 
Că bădiţa nu-i acasă, 
Că bădiţa-i dus la coasă. 
Rupă-i-se coasa “n două 
Să vie la alta nouă, 
Să cosască fîn pe stele. 
Rupă-i-se. bucățele 
Să vie "n braţele mele. 

24. 

Dragostele, săracele! 
Dragostele nu se fac 
Nici din mere nici din pere. 
Ci din buze subţirele - 
Și din deget cu inele,. 
Da și din pept cu mărgele. 
Dragostele nu-s..curate 
Că trăesc pînă la moarte. + 

De unde vii dorule? 
De la voi puișorule. 
Dar la noi la ce foc vii, 
C'o vinit. uritul d'intiiu 
Și s'o pus la căpătiiu 

"Și n'am leac din loc să-l miiu. 

? 
26. | 

La umbra de liliac 
Dragostele ce mai fac?, 
Se sărută pînă zac. 
Iar în vale la isvor 
Se. 'ntilnește dor cu dor, 
Se sărută pină mor. 

27. 

Cînd treci bade pe la noi; 
Pune-ţi,clopote la boi, 
Și le pune la toţi şasă - 
Cu şinoare de mătasă,” 
Să te-aud bade din casă, 
Din casă de după masă. 

28. 

lan bată-te nană bată 
Frunzulița de salaţă, 
Rădăcina” de săcară, 
Somnul meu de. astă-vară, 
Că lăsam caru 'ncărcat 
Ș'alergam la tine 'n sat, 
Toată noapte-am tremurat 
Și nimic n'am . căpătat. 

20. 

Să n'ai odihnă 'n mormiînt 
Cum n'am eu pe-acest pămînt! 
Să n'ai pace nici în casă, 
Zile numai cinci o şase! 
Să te iei bădiţă 'n lume. 
Intrebînd de al meu nume 
Și să te afli în pustii 
Acasă să nu mâi vii: 
Şi să te topești gîndind | 

" Cum ocolesc eu plingind. 

70. 

Fă-mă Doamne ce me-i face, 
Fă-m'o pasăre. măiastră 
Să sbor la 'badea "n fereastră. - 
Din fereastră în chilie, 
Acolo bădiţa scrie . . 
Slove negre: pe hirtie . .  -- 
Să mi le trimeată mie.
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| 31. 

Țipaiu ochii peste” deal 
„Văzui fată de Muntean 
Periindu-și păr galben, 
Periind şi blestemînd 

Pe Ilie pe cîmpie: 
Ca cosaşii să cosască 
Ciobanii la boi'să-l deie 
Boii 'n coarne să mi-l ieie. 

pi 

a 

32. 1 

Mă "'ntrebai dragă 'ntr'o 'zi 
Cine 'n lume s'o găsi 
Pe noi a ne despărți. . 
Iată dealul s'a găsit 
Pe noi de ne-a despărțit, 
Dealul cel cu riurile 
Cerul lumei plin de stele, 
Oamenii cu vorbe rele. 
Intre mine și 'ntre tine 
E o ţară şi nu-i bine; 
Intre viaţa ta. șa mea 
S'au pus oamenii perdez 

33. 

Kruuză verde iac'aci 
Duce-m'oiu şi n'oiu veni 
Să văd cine m'o jeli. 
Duce-m'oiu şi m'oi întoarce 
Să văd pe mîndra ce face. 
Face-a bine mândra mea, 
Că altul ș'o căpăta. 
Numai eu nu m'oiu putea, 
Că mă duc din țara mea. : 
Şi de mine că-i mai rău: 
Eu mă duc miîndra rămîne 
Și tot plinge după mine, 
Da n'are după ce plinge, 
Că destul oiu plinge eu 

- Dac'oiu vedea că mi-i rău. 

34. 
Mîndro, mîndro draga mt 
Dacă tu te-i mărita 
După mine n'aștepta 
Numai fă-mi o cărticea 
Şi-o trimete la mine 
Şi acolo aşa scrie: 
Rămii bade sănătos 
Că eu bade mă mărit, 
După tine nu aștept,. 
Că destul am aşteptat 
Iac'un an și jumătate, 
Şi eu bade-aș aștepta 
Numa mă tem' de asta 

- Că tu pe-acolo-i peri - 
Şi eu bade-oiu bătrîni, 
Şi junii că mor urâ. * 
Fii tu bade sănătos, 
Că și tu dacă-i veni 

„Altă mindră ţi-i găsi. 
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35. 

Eu bădiță n'am ce face 
Dacă nu-i țara pe pace 
Cind ţara s'ompăciui 
Tu acasă că-i veni 
Şi -eu iară te-oi iubi. 

36. 

Astă vară într'o sară 
Mă culcai pe iarb' afară 
Visul mindru ce-l visai 
In zori de zi mă sculai; 
Văzui soare răsărind 
Şi pe-a mea mîndră venind 
Cu puicuţul fript în poală 
Cu plăcinte susuoar” 

37. 

Frunză verde rosmalin 
După nor vine senin 
După dulceaţă venin. 
Amar mie. într'un suspin! 
Lacrimile vale'mi vin. 
Săracă inimă arsă 
Varsă lacrimile varsă! 
Săracă față frumoasă 
De lacrimi e toată stoarsă. 
Mult mă 'ntreabă inima 
De ce m'am stricat aşa? 
De-aș trăi, cît aș trăi, 
Tot stricat şi trist oiu fi 
Că ce-am pierdut n'oiu £" 

38. 

Inima ?n mine-i tot tristă 
De dorul miîndrii aprinsă. 
"Inima 'n minc-i tot slabă 
Pentru tine mândra dragă. 
Oh, mîndruță cum. m'oiu duce 
De la ta guriță dulce. 
O vai lacrimile mele 
Cum se varsă de cu jele, 
Cum se varsă de cumplit . 
Dacă vede ce-am -pățit. 
Şi voi picioarele mele 
Pe unde-or să umble ele 
A meu ceasul c'a venit 
Și de mîndra m'am urit. 

39. 

O, pădure naltă ești 
Miîndra mea departe ești 
Dară eu dac'aș putea 
Pe mîndruţa mea vedea 
In gură'o aș săruta 
Inima 'mi-aș. stîmpăra. =



40. 

Mîndră mîndră, draga mea 
Ajungă-te jalea mea, 

„Să te-ajungă'un dor și un drag 
Să şezi toată ziua 'n prag, 
Cu firu-ți băgat în ac 
Și tu să nu poţi împunge, 
Pin” nu-i suspina şi plinge 
Și tu să-ți aduci aminte * 
Mîndră de-a noastre cuvinte 
C'or rămas neisprăvite. - 
De-om trăi le-om isprăvi 
Și tu soție mi-i fi. 

4. 

Ajungă-te mîndro-ajungă 
Dorul, care mă alungă 
Ajungă- -te-un dor şi un drag 
Să şezi toată ziua 'n prag 
Cind a fi pe la ugină 
“Să te-a aprinzi ca o lumină. 

. 

42. 

Incepuiu să mă jelesc 
Plingînd să mă jăluesc 
Eu nu pot de supărare 
C'am rămas „la "'nstrăinare 
La plingere şi la jale 
C'am avut o puiculiţă 
Cu mult dor şi cu : credință 
De mindra m'am depărtat 
Și inima mi-am stricat. 

43. 

Aşa 'mi vine cînd şi cînd 
Să mă iau pe drum plingind, 
Cine m'o vedea să-mi creadă 
Ș-a mele patimi să vadă. 
Să merg în codri și 'n munţi 
Să 'mi las eu ai mei părinţi. 
Acolo să locuesc 

"Că ei cu drag mă iubesc 
Și cu dragoste să trăesc. 

44. 

Frunză verde din grădină 
Arde inima în mine 
Și nam cui să mă jelesc 
Să spun pe cine doresc. 
Pe cine doresc aş spune 
Dacă ar fi lingă mine. 

- Atenci toți că ar vedea 
"Că-i aici iubita mea. 
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45. 
„. VARIANTĂ 

+ Dragostea unde se pune 
Nu-i nici frică, nici ruşine 
Nici temere de mine. - . 
Dragostele nu's curate 
Că trăesc pînă la moarte . 

” | Și-s cu drac amestecate. 
Că trec prin tină nu se 'ntină 
Și trec prin apă nu se 'meacă. 

46. 

Tinerel fără musteaţă 
Cînd se 'nvaţă-a stringe 'n braţe 
Și sărută cu dulceaţă. 
— "Țucu-ţi mîndră ochii tăi 
— 'Țucă-i bade 'pe-amiîndoi. 

4. 

Frunză verde de trifoi 
Vină bade Joi la noi 
Că-i lipiul cald 'pe masă 
Și rosolia 'm fereastră. | 
Numa! nu veni pe la fîntină - 
Că tu-i face urmă 'm tină, 
Ci vină tu pin ocol 
Că-i numa pămintu gol 
Și ia-mi fir de busuioc 
Și îl pune bade 'n cop 
Busuiocu-o zurăi ' 
Și io-afară c'oiu. veni, 
Și din casă te-oiu chema, 
După masă te-oiu băga 
Şi de cină că ţ-oi da: 
Tălgeraş cu dulce caş, 
Pită albă -din oraș,. 
Carne friptă pipărată 
Și gurița cîte-odată. 

48. 

Pe cea frumoasă uliţă 
Preamblă-se. o fetiță 
Cu miîini albe, sufulcată, 
Ș-ar trebui sărutată — 
Batăr de-i a popii fată 
Și-i la vorbă aşezată, 
Că popa așa-i 'nvăţat . 

“la cartea și mere-'m sat 
Eu rămîn cu fata 'n casă, 
Și mă băgai după masă 
Şi zău eu așa: ziceam: 

1 __ Saveto, sufletul meu 
Crede că de dragul tău 

"Nu mă pot hodini eu. 
Că îmi pare tare rău 
„Că nu te pot lua eu... 

ț 
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Se 

Hăi, săraca calea mea 
Crescut-a: iarbă pe ea, 
Calea mea de la mindra 
Crescut-a iarbă pe ea. 
Pe calea mea de la joc 
Poate creşte busuioc 
Că eu n'am avut noroc; 
Pe calea mea din şezătoare 
Poate crește iarbă mare 
Că eu pe-acolo n'oiu mere. 
Pe calea mea de la fete 
Poate creşte iarbă verde, 
Că eu nu mai trag nădejde. 

[3 

Citu-1 țara ungurească 
Nu-i ca fata rominească 

_Că-i cu capul plin de ruje _. 
Cu obrazul plin de singe 
Cind o văd inima-mi plinge. 
Cind o văd cu sînul plin: 
M'ajunge dor și suspin. 
Și cu părul de mătase 
Dorul ei că mă apasă. 
Și cu fața rumeoară 
Dorul mîndrei. mă omoară. 
Mindra cînd. se 'mpodobește 
Tot voinicul o iubeşte 
Cind își pune chif. de flor' 
D--nă dinsa stai să mori. 

: 

SI. 

VARIANTĂ 

Citu-i țara ungurească 
Nu-i ca fata romînească. 
Că-i cu capul plin de ruje 
Cu obrazul plin de. sînge 
Cînd-o văd inima-mi plinge; 
Că eu de cînd am viaţă 
N'am avut altă dulceaţă 
Numai c'o stringeam în braţe. 
Roșie, mîndră la faţă. 

52. 

Trecui sara „pe uliţă 
Mîndra şade la portiță, 
In subțirică polcuță 
Poale albe subțirele 
Pe pofta inimei mele; 
Şi zo ea așa zicînd: 
Hai noi doi să ne iubim 
Că noi bine ne lovim 
La gene și la sprincene 
“Ca și doi golumbi la pene. 

ua 
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"Să-mi fii dragă numai mie. 

53 

Ştii tu mîndră ce ț-am spus 
Cind eu carte ţ-am trimis: 
Să porţi haină de colie 

Dară tu porți pană verde 
Să fii mîndră cui te vede Ii 
— Ba îeu, ba, bădiță bal! Du 
De-oi călca cuvintul tău : ! 
Să mă bată Dumnezeu, 
De-oi călca porunca tu 
Să mă bată Precesta. 
Că de cind bade te-ai dus 
Pană verde nu miam pus; 
De cînd bade mai lăsat 
Haină albă n'am purtat. 
Ci am purtat mohorîtă 
Să-mi fie lumea urită. 

| „54 

— Poţi tu zice mîndră zăz, j 
Că nu te-am sărutat eu? 
— Ba eu bade nu pot zice 
Că ţi-a fost gurița dulce, 
Că eu şedeam pe su poartă , 
Și-ţi dedeam guriţa toată 2 

55. a 

Mărită-te: mîndra mea, 
Mărită-te nu: şedea,. 
Nu trage nădejdea mea 
Că nădejdea dela mine 
Ca şi ghiața cea subțire _: --. 
Ce te dai şi nu te ţine. Ii 
— Ba eu nu m'oi mărita d 
Pînă nu te-i însura | | 
Să văd pe cine-i lua. 
De-i lua o albineaţă 
Deie-i D-zeu o greață, 
De-i lua o negrioară 
Deie-i D-zeu să moară, 
De-i lua una barnace 
Să nu poţi trăi în pace . -.. - 
Apoi să vini tu la mine, ::!" 
Apoi să rid eu de tine a 
Și de mi-i lua pe mine a 
Să putem noi trăi bine. - = 

36. 

  

Puiculiţă cu părinți J 
Nu grăbi să te mării, | -- 
Că-s fecior * neînsurat 
Nici mustaţa nu mi-a dat. . 
Și sunt. bun de însurat. 
Dragă mindră puiculiță, 
Iubita mea porumbiţă, . : A 
Să te văd în sat la noi | 
Nu te-aș da pe patru boi 
Dar încă la noi acasă 
Nu te-aș da nice pe: şase 
Dar încă să fii a mea 
“Nici pentru toată lumea.



. 
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57. i Să nu te fi dobindit 
„Dim sat aş fi pustiit. 

"Frunză verde tulepari, Cînd aud de al tău nume 

Te-am iubit mindră de-un an - Drag la inimă 'mi se pune. 

Dar acum de patru luni Că după sguriţa ta 

Mă porţi mîndro cu minciuni, Se topeşte inimă. , 

Eu acum te-am prins de față Dragu-mni-i şi-mi pare bine A 

„ Stringîndu-te altu în braţe. _ „ Cînd mă întîlnesc cu tine 

Nu pot face răutate M'aș sătura cu dulceaţă 

Că el este al meu frate "Eu mîndră te-aş stringe 'n braţe. 

Numa-o leacă io te-oi bate. Cîtă ţară am umblat 

Ma Eu ca tine n'am aflat: 

58. Se  Naltăm trup şi subțirea 

m a? i Inţeleaptă și frumoasă 

“ Frunză verde iarbă mare, - Bărnace ŞI sprincenata 

Haida mîndro m şezătoare - La inima mea bâgată 

Să mîncăm pogace moale. Şi cu buze subțirele | 

Ba.cu bade nu m'oi duce Pe pofta inimei mele. 

Că eu m'am mai dus odată: Eu mă duc la, strîns la fin 

Și-am venit toată mușcată, Cu doruțul tău în sin 

Maica sare să mă bată „Şi mam dus la secerat 

C'un sbicuţu de mătase - | „Dorul tău nu lam uitat. 

Să mă'nveţe lucru'mn casă. , a e a 

Eu ţesei un dărăbuţ | A Bz 

Și mă dusei la drăguţ. bai n 
pp Mândră, mindră draga meă. 

aa - Te-am ţinut că eşti a mea 

“Dar tu ești mare căţea. 

Și nu te-am blestemat rău. 

59. 

Ah leliță, lelișoară, 

Tu-ai fi bună domnişoară. Dar de-acum te-oi blăstema 

De ţ-ai face patu afară | Să-ţi trimeată Dumnezeu: » 

Eu m'aș face vint de sară | Nouă boale şi-o lingoare 

Ş'aş veni la tine odată Și-o părea de. frigurare, 
Să te văd cum ești culcată. | Din arat pănă 'n cărat, 

Cu faţa către părete, Pice-ţi părul de pe cap, 

Cu gura friptă de sete. Din cîntecul cucului 

-Eu gura ţi-aş săruta, Pănă "m storsul vinului. 

Inima ţ-aș stimpăra. Cine îi fi în primă-vară 
Să fii ca turta. de ceară: 

  

| 60. Ar „De țoiu fi gîndită rău 

. Să-ţi. trimată Dumnezeu 

Colo 'n sus pe lingă Tisă Ce-ţi voiesc mindruţă eu... 

Mîndra mea mere de stinsă a a 

Prin erbuțe pînăn briu, . Sa 63. Mi 
Ținrid murguțul de friu - i ; n, 
Și mîndra din grai grăi: o 
Busuiocul l'a plivi | Firea-i lume, n'ai mai fi 

Şi mă -tem c'oiu zăbovi, îi Dacă mu putui trăi. 

De l'oi smulge şi m'oi duce Că cu cine-aş fi trăit 

Pănă dincolo de cruce. Dc mine s'a despărțit 

“ e i "Şi tare s'o depărtat 

6. o | : Şi pe mine m'o lăsat - 

Mau. lăsat în voie rea 

Ca să gîndesc tot la ea. 
. 1 

LI pa Frunză verde cărujea 
Crede tu mindruţa mea, ” Sa 
Crede că. de dragul tău . PI A 64. 
Nu mă pot hodini eu. | zf E Ia i 
Că toată viața mea: Frunză verde după rit, 

Tot la tine 'mi stă mintea | N'au fost ceas blagoslovit 

Că de cînd cu te-am iubit -.. ji : Cînd noi mîndră ne-am iubit. 

lare cu drag te-am avut, " Blestemat a fost și locu : - 

Și nu pot să te zăuit, “Unde, ne-am căpătaț jocu.  _ . 

  a
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Frunză -ver> de bujor, i 
Mai bine ar fi să mor E Să nu trăesc cu mult dor, 
Dacă tu te-ai îndurat 
De pe mine m'ai lăsat. 

63. 

Oh leliță din cel sat 
Ce-ai cerut și nu ț-am dat? 
Cerut-ai faguri de miere 
Eu ţi-am dat. buzele mele, 
Şi-ai cerut o floricea 
Eu ţ-am dat guriţa mea 
Şi tu 'n loc de mulțămire 
Măi bădițe trandafire. 

66. 

Crezi tu mîndro, crezi o ba 
Că eu mine te-oi lăsa, 
Miînc de cu dimineaţă 
Nici nu m-oi spăla pe faţă 
Numai cu lacrimi de jale 
Colo cînd voi fi pe cale. 

67. 

Lelişoară lele dragă 
Dă-mi guriţă, gură fragă, 
Că nici cerul n'a crăpa, 
Nici cocoșii n'or cînta | 
Pentru că te-oi săruta. 
Că zo, tu de nu mi” da, 
Eu mîndruţo te-oi lăsa, 
Te-oi lăsa cu: Dumnezeu 
Ş'oi pleca cu dorul meu. 

-68. 

Dor mi-e mie Doamne dor 
De-a măicuţii sinişor, 
Dor mi-e mie de surori 
Şi de fraţii iubitori, i Dar mai dor.mi-e de drăguță, 
De drăguţa cea albuţă. + 

69. 

Și tu Doamne de-ai umbla 
Lumea de-ai încunjura 
Nu-s ca flacăzile crunte 
Care dorul te pătrunde 
Dar nici dorul de surori 
Nici cel dor de frățiori 
Nu-i ca dorul de măicuţă 
Şi ca dorul de drăguță. 

70. 

Multe stele sunt pe cer,- 
Eu de dorul mindri pier, 
Miîndră-i. luna cînd răsare 
Eu mă 'ntrist de dorul mare. 

- Mult întreb de ceea stea 
Mai vede-te-oi mîndra mea? 
Că de cînd, mîndruță dragă, 
Mă luai prin lumea largă, 
Nici soarele nu se stinge 
Sufletul meu tot îmi plinge, 
Nici luna nu răsare 
Pînă nu suspin cu jale, 
Nici zorii că nu răsar 
Pînă nu suspin de dor. 
Maică măiculiţa mea, 
Or ce zice ceea stea 
Văd că nu mă voi opri . 
Pină nu te-oi întîlni 
Şi eu mîndră nu voi sta 
Pînă nu te-oi săruta. 

7. 

Ploaie, Doamne-o ploaie mare. 
Mult mi-s zilele amare, 
Ploae, Doamne dintre nori, 
Mult mai vărs la lăcrămiori, 
Că eu dintr'aceea sară 
Ce-am păşit în altă țară 
Cu jale și cu suspine 
Mă pierdui prin ţări streine. 

„De-atunci Doamne nu-mi timneşte Nu-mi timneşte nici o veste | 
Nici o veste cum. trăieşte: 
Mai trăieşte, înfloreşte ?. 
Ştiu că ea se vestejeşte: 
Mîndruliţa mîndrelor, 
Drăguţa drăguţelor. 
Albă: îngereaua mea, 
Lelea lelişoara mea, 
Mult m'apasă Jalea ta. 
Da eu mi 'ţi-oi da de veste . 
Pînă holdele vor creşte. 
Ştie dragul Dumnezeu 
Că eu mor de dragul tău. 

72. 

Frunză verde rosmalin, 
Ajunsu-mo'r dor pîn sîn, 
Dorul mare se opreşte 
ŞI raindruța mă iubeşte 
Și pe sînul ei de flori. 
Varsă șir de lăcrămiori 
Şi mă 'ndeamnă a mă duce Să-i sărut gurița dulce. 

73. 
Ș'așa'mi vine ca să sbor 
Ca să spun mîndri de dor 
Şi să-i spun să mă jelească, 
Nu jălească, pătimească 
Că îi fața îngerească. 
Că și eu sunt jelitor 

i de lacrimi vărsător 
Dup'-a mîndrii ochişori. 
Ş-oi ruga pe Dumnezeu 
Să mă ducă 'n braţul tău.



74 
Nu ştiu lele ce-a picat 
Că de .cînd ne-am împăcat . 
Pare-mi.că te-am zăuitat. 
Nu ştiu eşti tu minioasă, 
Nu eşti însă nici voioasă, 
Că de cînd mi te lovi 
Boala crudei dragostii - 
Nu știu, mîndră, -ce-ai gindit 
Doamne tare-ai bătrinit. . 

75. 

Lelişoară, draga mea : > 
Tu-ai călcat inimă rea, 
Da să știu eu lele scumpă 
N'ar fi floare iubitoare 

„Că eu aş umbla să sbor: 
De la nor la nor. 
Și m'aş ridica 
Tot. de-asupra -ta 
Pînă acolo: în stele 
Hai şi păn'.la tine lele 
Eu cu tine aș trăi 
Cu tine m'aș și iubi. 
Lelișoară să nu mori 

““Tucuţi albii ochişoril 

76... 

Mult mă ?mtreabă inima 
Doru'mi e de cineva? 
Foaie verde de scumpie 
Cum naiba dor să nu-mi fie. 
Cind şi muntele că-i .munte 
Și 'ncă are doruri multe 
Cu luna și cu ceața | 
Cu earba şi cu frunza 

_Şi cu mirla săraca. 

77. 

Hai săracă primă neagră 
Strigă-mă ca să-ți fiu dragă. 
Da eu dragă nu-ți-oi fi 
Că nu mi-s dragi feciorii. 
Barbatul din grai grăia: 
Mîndră, mîndră draga mea 
Ce trecu p'ingă fereastră 
Că s'a văzut umbra 'n casă? 
Da mîndra din grai grăia: 
Bădiţă lumina - mea 
Trage altul cu mîna 

Bădiţă, lumina mea, 
Mie-mi vine'a cînta. 
— Cîntă, muşcu-ți gura ta. 
— Trandafir de la fereastră 
Eu te rog să meri a casă 
Că pe sară nu-i de noi.. 
Nu veni nici mine sară. 

CINTECE DE DRAGOSTE . e At 

“ Numai să-ți pice-aripa 

Că doarme dușmanu. afară, 
Ci vino tu miercuri noapte 
Că duşmanii dorm de moarte 
Și vină. tu mine sară 
„Că pe "Toma 'l mîn la moară 
Dracului să-l mai omoară, 
Şi mi-i patul în camară 
De-i pofti l-oi scoate afară 
La cea umbră de cămară. 
Numa bădișor frumos - 
Nu veni pe la fintînă, 

- Că se vede urma n tină 
“Nici mai pe lîngă obloc 
Că se vede jaru 'n foc.. 
Ci vină p'ingă fereastră 
C'oiu gîndi că-i miţa 'n casă 
Scobirlește pintre. vasă. 

| 78. 

Știu că nu eşti „golumbea 
Nici mierlă, nici turturea, 
C'acelea nu cînt'așea 
La-o inimă c'așa mea. 

„Că glasul tău e subțire 
Mi-ai cîntat de despărţire. 
Mai rău nu te-aș blestema 

Ca să 'nu mai poţi sbura 
"De ce mi-ai cîntat așa. 

79: 

Mîndră, mindrulița mea, 
Că tu ești viața mea: . 
O lungeşti Și. O 'adulcești 
Ş'o mingăi ş'o fericeşti. 
Uite drept la mine 'n faţă 
Şi mă. umple de dulceaţă 
Că de dorul ei mai mor 
Și nu pot doamne, să sbor 
Că eu de-aș putea sbura 
Piîn' la sfinta Vineria, 
Eu m'aş ruga și mi-ar-da 
Inimigara tă. 

80... 

Ostenit-am ostenit, 
Foarte tare m'am trudit. 
Pănă ce te-am dobindit, 
Că acuma norocul 
Vrea să-şi caute locul. 

81. 

VARIANTĂ 

Mîndră, mîndrulița mea 
Că tu eşti viaţa mea 
Să trăim, să ne iubim: 
Şi să ne -veselim.:



82. 

Frunzuță verde de nuc 
Vine vremea să mă duc 
Să mă duc de-aici cu dor 
Ca şi luna pe sub nor, 
“Să mă duc de-aici cu jele 
Ca şi luna printre stele 
Să mă duc să nu ajung 
Dorul mîndrei să nu pling 
Că dorul de m'a ajunge 
N'oi mai înceta a plinge. 
Oi plinge și m'oi văita 
De munţii 's'or legăna 
Paserile s'or mira 
Și la mine-or alerga 
Cu jale'm'or întreba: 
Ce plingi tu așa duios 
Voinicașule frumos ? 
Doară miîndra te-a lăsat, 
Sau 'mi ești gata de 'nsurat? 

-Eu i-am . răspuns .plingînd 
Din inimă suspinînd 
Mîndra mea m'a înşelat 
De pe mine m'a lăsat. 

83. 

Frunză verde sălcioară, 
Măriucă Mărioară, 
Cu rochiţa roşioară, 
Cu polcuța foc şi pară. 
Frunză verde fir de linte, 
Măriuca făr de minte 
Zi mîn-ta să te mărite. 
— Ba 'nsoară-te D-ta 
Să văd ce posnă-i lua. 
De-i lua una ca mine 
Dumnezeu să-i dec. bine, 
De-i lua-o mai frumoasă 
Dumnezeu să-ți facă casă 
De-i lua:o bălăioară 
Dumnezeu să ţi-o omoară. 

84.. 

Lunca “ţipă, lunca sbiară 
Dup'un pui de căprioară, 
Țipă, ţipă şi răcneşte 
Căprioara nu-și găseşte. 
Lunca ţipă, lunca zice: 
Taci duduie nu mai plinge, 
Or rochia te prea stringe 
Or colanul nu te-ajunge? 
Dă rochița la bădița 
Că bădiţa-i negustor 
Ș'a da-o la croitor 
Ş'a lărgi-o subsuoară 
Ș'a da mai multe parale. 
Ș'a lărgi-o păn la poale 
Ş'a mai da un puișor 
Şi i-a trage-un cercușor. 
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83. 

'De-am ajunge pin” la toamnă, 
Leliţă loană, 

“Să suim din cramă m cramă, 
Leliţă loană, 

Să bem vin să mîncăm poamă, . 
Leliţă loană, 

Și să frigem la păstramă, 
Lel.ţă loană. 

86. 

VARIANTĂ 

Frunză verde poamă coarnă, 
Leliță Ioană, 

De-aș ajunge: păn' la toamnă, 
Leliţă loană, ” 

Să pun boii la tînjală 
Să mă suiu în deal la cramă 
Să mă plimb din 'cramă în cramă 
Cu opt oca de păstramă 
Să bem vin, să mîncăm poamă. 

87. 

Frunză verde baraboi, 
Durduleano hăil!: | 
„Ascară-am venit la voi 
Și te-am găsit cu alți doi 
Durduleano hăi, 
Doi în pat și doi sub pat, 
Doi în gura podului, 
Doi în vatra focului 
In preajma norocului. 
De cit te găsiam cu doi, 
Durduleano hăi, 
Mai bine periau doi boi 
Ş'o sută  cinci-zeci de. oi 
Și cinci mii şai- zeci de miei 
Șapte scroafe cu Purcei. 

88. 

Frunză verde odolean, 
Ionică cel viclean 
Și-a făcut cerdac în deal 
Și lo văruit cu :var 
Ș-a lăsat o cărărușă 
Păn la Tincuţa la:uşă 
La 'Tincuţa se ducea 
Şi din gură așa-i „zicea: 
Eși Tincuţă la fîntînă 
La fintîna din yrădină 
Ling'o tufă de sulcină . 
Că te-aștept fără hodină, 
La fintîna cea .de sus 
Că te-aștept cu dor nespus. 
Eşi Tincuţă la zaplaz 
Că te -aştept cu dor cu haz. 
Eşi Tincuţă, eși drăguță 
și Tincuţă la portiță



„Şi-mi dă apă şi guriţă 

Că de. apă sete 'mi-i 
De guriţă doru-mi-i 
Pentr'un pic de sărutat 

_N'o mai îi nici un păcat. 

— Bădiţă, apă ţi-oi da 

Dar” guriţa n'aş mai vrea 

Că mă bate mămuţa | 

Și mă tem că mi-i muşca, 

Muşcătură 'nveninată 
Cu dragoste amestecată 

Şi-ani trebui doftor de-odată, 

Doftor bun dela Bacău 

Să ne mintuie de rău . 

— De rău nu te-o mintui, 

C'amindoi în veci vom fi 

Și puiul .cel cu durere 

Ț-a da leacuri şi putere. 

89. 

Frunză verde stuf de baltă, 

Lasă vintul să mă bată 

Și soarele să mă ardă 

Singură sînt vinovată 

Că m'am cerut măritată: 

Să fiu de bărbat mustrată 

- Şi de soacră judecată. 

Că mila de la bărbat 

Ca frunza de păr uscat, — 

Cînd voieşti să te umbrești 

Mai tare te dogoreşti, 

lară mila de la soacră. 

Strugurel de poamă acră: 
De s'ar coace cît sar coace, 

Dulce tot nu s'a mai face. 

lar mila de la părinți 

Pururea vei ţine-o 'n.minţi. 

Cînd eram la maica fată 

Mîncam turtă coaptă n vatră 

„O rădeam pe  răzătoarc, 

Mi-era faţa ca o floare; - 

Dar de cînd m'am măritat 

Miînînc pîne şi beau vin 

La inimă pun venin,. 

Mînînc pîne şi beau bere 

La inimă numai fiere. 

Ochi, plingeţi şi lăcrămaţi 

Că voi sunteţi vinovaţi 
Că m'aţi cătat ce luaţi. 

go. 

VARIANTĂ 

Frunză verde stuf de baltă 

Lasă vintul să mă :bată 

Și soarele să mă 'ardă. 

Că nu-i puiul să mă vadă, 

Să mă vadă şi să-mi creadă. 

Cu ce foc petrec în lume, 

Numai cu sciu şi c'un nume, 

Care şi el pătimește, 

Ca mine se pedepseşte. 
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Dragul meu cinstit iubit 

Bine-mi pare. c'ai venit, . 

Eu tot la tine-am gindit 

"Cît mai de tot m'am topit. 

De-ai fi şi. mai zăbovit 

De tot m'aș fi prăpădit, 

Că foarte tare doresc 
Cu tine să mă 'ntilnesc 

De mult te aştept pe tine 

Ca să vii pină la mine... 

Dar ş-acum îmi pare bine 

C'ai venit pînă la mine 

Să ne iubim cu dreptate. 

Să trăim cu sănătate. 

92. 

Eu mă duc, mîndruţo 'm ţeri, 

Da te rog să nu porţi flori” 

Nici să nu le '"mpodobeşti 

Nici la joc să nu pornești. 

— Iie albă mi-oi cerni 

Dacă tu, bade-i porni. 

Părul mi l-oi despleti 

Şi pre tine te-oi jeli. 
— Miîndră, mîndruleana mea, 

„Nu mă jeli-cu iia, 
Jeleşte cu inima, 
Nu mă jeli cu portul 
Jeleşte cu sufletul. 

93. 

Măi ciobane de la. oi, 

Măi ciobane, măi, 

Tu n'ai grijă nici nevoi 

Măi ciobane, măi...  . 7 

Tu cînți noaptea din cimpoi 

Cu oiţele 'mapoi.. ! 

Dragi îmi sunt oiţele 
Ca şi copilițele - 

Dragi îmi sînt mioarele 

Ca şi domnişoarele: 

Dragă mi-i pădurea verde 

Unde pasul ţi se perde 

Prin lăstări de iarbă verde; 

Dragi îmi sunt isvoarele 
Luna şi cu Soarele. 

94. 

Cine mă scoase din sat 

N'aibă loc de alinat, 

„Nice lemn :uscat:de cruce, 

Nici la groapă. cine-l duce, 

Nici scînduri de copirșeu, 

Nici să-l ierte Dumnezeul 

Nu m'a scos cînd am fost. mic 

Ci m'a scos cîndu's voinic . 

Nu m'a scos cînd sugeam țiță 

Ci mă scoţi cînd am drăguță.
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95. 

Midrele m'or cumpătat 
De nu-s negru şi uscat, 
Mîniirele m'or cumpănit 
De nu's negru şi pălit, 
Dar şi eu le-oi cumpăta 
'oatii noaptea-or legăna. 
Cînd altele-or me la joc 
Vor pune cupa la foc, 
Cînd altele-or secera 
Ele-or plinge-or legăna. 

96. 

Il cuncști pe fluierat; 
Bravii crăişor 

Că-i voinicul fermecat 
Brav:. crăişor| 

Dar cinz l-a fermecat? 
Şapte fute dintr'un sat 
Ş-o femeie cu bărbat. 
Dar cu ce l-au fermecat, 
Minţile de i-au luat? 
Cu surcele de la lemne, 
Cu ochii de la proptele, 
Cu sulcină din grădină, 
Cu apă de la fîntînă, 
Cu frunzi de liliac 
Ca să nu, mai aibă leac, — 

Brava crăişor! o 

97. 

Cui îi pare rău pe mine 
Bate-l Dcamne pînă mâne, ' 
Cui îi paie rău pe noi 
li dă Doamne şase boi 
Doi să-îi mînce Domnii 
Doi să îi mînce lupii 
“Cu doi să-și care morţii. 
Şi-i dă Doamne cinci ficiori 
Frumuşei şi bălăiori, 
Cînd vor vrea să se ''nsoare 
Curuna, pe toţi să-i doboare. 

“Batii-l bată soarta rea 
Dacă rău nu i-a părea. 

98. 

Leleo cu scurteica verde, 
Lelro ş'oi să mor 
Cin” te vede zău se perde, 
Leleo ş'oi să mor... 
L«leo nu te legăna 
Căci rochița nu-i a ta 
Nici polcuţa, nici rochița 
Numai ochi! şi gurița. 
Ieleo roşă 'la obraz, 
J'loricică din pirlaz, 
De-ai umbla din scară 'n scară 
Tot nu scapi 'pină de seară, 
De-ai umbla din dos în dos 
Tot nu scapi nepusă jos. 

* MIHAIL EMINESCU 

99. 
ț 

„Mămuţa m'a măritat 
După făt de Impărat, 
Dar nici luna n'am plinit 
Și napoi că am venit. 
Mămuţa cînd m'a văzut 
La pămînt jos am căzut. 
Atunci mama m'a luat 
Și în casă m'a băgat 
M'a luat m'a peptenat 
Miîndră cămașă mi-a dat. 
Eu hirlețul mi-am luat 
Şi n grădină am intrat 
Multe straturi mi-am săpat 
Mîndre flori mi-am sămănat 
Şi tare le-am. blăstămat: 
Creşteţi flori şi înfloriți 
Că mie nu-mi trebuiţi, 
Creşteţi florile cît gardurile 
Să vă bată vînturile 
Ca pe mine gindurile. 

100. 

Alei dragă, alei neică 
Viaţa trece frunza pică 
Şi din seara ce ne strică: 
Nu ne-alegem cu nimică, 
Macar cine ce grăieşte - 
Altul alta. îndrăgește 
Inima-mi pe cît trăeşte 
Tot la tine se gîndeşte 
Alei neică, alei dragă, 
la vezi frunza ca pribeagă 
Aşa trece viaţa 'ntreagă 
Şi nimic n'o să se-aleagă. 

101. 

VARIANTĂ 

Alei neică, alei dragă! 
Cine vrea să ne 'nţeleagă 
Vază frunza cea pribeagă 
Că-i ca viaţa noastră 'ntreavă ; o Depărtarea toată, strică, 
De ne-alegem cu nimică, 
Viaţa trece, frunza pică. 

102. 

IMITAȚIE 

Alei, Veronică dragă, 
Uite frunza cea pribeagă 
E ca viaţa noastră 'ntreapă. 
Alei, dulce Veronică, 
Depărtarea rău ne strică, 
Nu ne-alegem cu nimică 
Viaţa trece, frunza pică.
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| 103. 

Pe dealul mănăstirii 
Plimbă-se călugării 
Blăstămîndu-şi părinții 
De ce i-o călugărit 
De nu i-o căsătorit... | 
O chilie ş-o fîntînă - 
Fiîntină cu apă bună, 
Mers-o fete şi neveste 
Mers-o și mindruţa lui 

„Cu botele 
-Ca florile, 
Cu miînile 
Ca .rugile... 

IO4. 

Că miîncutu-s de străini 
Ca iarba de boi bătrîni; 
Şi mîncatu-s de duşmani, 

- Ca iarba de bolovani; 
Și mâîncatu-s de ai miei 
Ca iarba de mieluşei: 
Căci mila streinului, 
Ca şi umbra spinului; 
Cind vrei să te răcorești 
Mai tare te dogorești. 

De-aș trăi ca bradu 'n munte 
N'aş avea necazuri multe, 
Dar trăesc ca piatra 'n vale, 

“Tot cu lacrimi şi cu jale. 

"105. 

Jalnică străinătate 
Rău m'ai fost fără dreptate, 
Ocoliiu ţerile toate 

- Şi de bine n'avui parte 
Că de mic am pribegit 
Tot în streini am trăit 
Și odihnă n'am avut... 

"106. 

VARIANTĂ 

Vai, săracă streinătate, 
Rău m'ai fost fără dreptate, 
Incunjurai ţerile toate, 
Nici de-un bine n'avui parte. 
Multe ări am ocolit ” 
Odihnă n'am dobindit| 

107. 

Aşa 'mi vine uneori 
Să mă duc la munți cu flori, 
Să mă, jeluiesc cu dor 
Să "mi vină ceasul să mor. 
Aşa 'mi vine cîte-odată . 
Să mă duc la munţi de piatră, 
Să privesc în lumea toată 
Da d'acuma 'm şi venit , 
La acesta loc perit, 

108. 
e 

„VARIANTĂ 

Vine-mi dorul. une-ori 
Să mă sui la munţi cu flori 

„Să mă jeluiesc în hori 
Să-mi mai treacă din fiori. 
Vine-mi dorul. cîte-odată 
Să mă sui la munţi cu peatră 
Să-mi fac ochii ca o roată 
Să mă uit la lumea toată 
Pe-unde am umblat odată - 
Cînd eram la al meu tată, 
Mă uitam spre răsărit, 
lar în jos către sfinţit 
Văzind. eu: lumea și ţara 
Cum stam pe munţi ca şi cioara, 
Iar marea şi Dunărea, 
Pe deasupra negura 
Iară cu streini fiind. 
Pe nimene cunoscând, 
Mă rugai lui D-zeu . / 
Să-mi arăte drumul meu.' 
Vine-o dragă turturea 
De-mi arată calea mea 
Să pot trece Dunărea 
Să văz, dragă, ţara mea. 
De-ar trăi măicuța mea 
Sau vre-o dragă sora mea, 
Ie-mi Doamne sufletul meu 
Şi mi-l bagă 'n sînul tău 
Ca să scap- de răutate 
Și de grea streinătate 
Și de-acum pîn 'n vecie 
Mila Domnului să fie. 

-109. 

Fă-mă Doamne ce mi-i face: - 
Fă-mă pasere măiastră 
“La măicuţa în. fereastră . 
Maica să mă hîşiască. 
Dar ea nu m'a hişii 
Pină nu i-oi povesti 
Cum petrec cu streinii. 
La streini, pînă ce cină 
Eu sunt feșnic şi lumină, 
Dacă gata de cinat 
Nu mă 'ntreabă de-am mincat, 
Ci mă 'ntreabă ce am lucrat. 
Dar eu tac, nu zic nimica, 
Doar. din 'ochi-mi lacrimi pică. 
lau năframa şi le şterg 
Ele tot mai tare merg, 
Ele pică la pămînt 
De sălbatece ce sunt, 
Ele pică pe obraz . 
De atît amar necaz. 
"De mănînc piine uscată 
Ea "1 cu lacrimi picurată. 

159
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LI0. 115. 

"- De-ai juca ca nuca "n ciur Cucul cîntă, mierla zice 
La strein tot nu ești bun, Nu-ţi bea banii măi voinice 

De-ai juca ca aluna - , “ Că banii ţi-or trebui 

Străinu-ţi bagă vina, La vară cînd or cosi ! 

Ca să aibă străinul vreme larbă, otavă cu rouă , 
Către mine-ar tăia lemne Și se rupe coasa n două 
Şi să aibă străinul rînd ŞI ţii lua alta nouă; 

Zău nvar. ţinea tot flămînd „Şi-i cosi în fin cu flori. 

De-ar urla valea de zamă Şi le-i da la căpriori. 
Din străin dracu-a face mamă, 
De-ar urla valea de lapte | | 116. | 
Din străin dracu face fratel 

+ Cucule, cucuţule 
III. Vara vii, vara te duci 

Mă. mir iarna ce mîninci. > 
— PDe-aş minca iarna 'pămint 
Tot viu vara ca să cint, 
“De-aş minca frunză de fag 
De-aș bea apă din sfirlag 

Pasere din -Ţiligrad 
Du-te la mîndra la gard 
Și tu mindri aşa-i spune 
Să nu-și strice ochi-a plinge - Me e Tot cint codrului cu drag. 
Că eu la ea oi ajunge 9 
Cînd o face rugul pere | | 
Și răchita vișinele —. o | 117. 
Și ruguțul pere moi | E - 
Atunci om fi amindoi. : Cîntă cucul dintre brazi 

Albă-i puica la obraz 
Cîntă cucul în desiș 

112.  Puica mea-i cu ochii "'nchiși. 
| Cîntă cucul pe o.cracă 

Frunză verde de sulcină . Ca de nuntă mi-o îmbracă 
Am rămas 'de tot streină Cîntă cucu m virf de nuc 
Voinicii s'o depărtat Pe mindra la groap'o duc. 
Bărbatul mi-am îngropat | - 

* Ibovnicul m'o lăsat. . 118.2. 
Zac cu fața la părete 
Cu gura :arsă de sete. 
N'are cine să mă. adape 
Să-mi puie mina la cap 
Să mă "'ntrebe de ce zac 
Că nu zac de nici un rău 
Zac numai de dorul tău. 

1 

Spune-mi spune. puiu .de cuc 
Pe cele cale să apuc. 
Pe calea pe sub pădure. 
Nu ne trebuie şi ţidule 
La ţidule-i îmbulzeală 
Şi la ţidule ne. 'ntreabă | 

; | | De-un cal sur și-o iapă neagră 
- 113. Cal sur n'am văzi de cînd sin 

lapă neagră nici decit. 

Ciîntă puiul cucului 
Pe poalele nucului - 119. 
Ş'aşa cîntă de frumos | | 
„De pică frunza pe jos. "  Cucule de pe pădure . 
Mai în jos la rădăcină Dute la maica de-i spune | 
Cîntă cuca cea bătrină C'unde m'a dat nu mi-i bine 
Ș'așa cîntă de cu foc. Patul mi-i de mărăcine 
De stau apele pe loc.. - Și cuptiorul de ciuline. 

Și m'aș duce, zeu m'aș duce, 
Da mi-l calea: 'n cruce - 

114 | Şi nici wo s'o pot străbate 
De străinitate. 

Cintă cuculeţule | De copacii cei căzuți 
„Toate dimineţile De voinici slăbuţi 

” Să-mi cîștig paralele | Și de tufele stufoase 
Să le beau cu miîndrele - : : De fete frumoase.
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120. o 127. 

Leliţă de la pripor. “Mă luai să sui la cucă e 
me-ml trimeţi atita dor. „Să văd pe nana cum lucră 
Irimete-mi mai puţintel . Zău că nu a lucrât bine 
Dar vin, dumneata cu el. i C'un pruncuţ străin ca mine. 

121 e | ID 
” 128, 

Bădişor depărtişor | 

Ce-mi trimiţi atita dor, Pe de-asupra casei mele 
Pe piriu şi pe I5Vor e Trece-un .stol de rindunele, 
Pe gurile tuturor? Dar nu-i stol de rîndunele 
Trimite-mi mai puţintel Ci sunt dragostele mele, 
Dar vin' Dumneata cu el. Care m'am iubit cu ele 

Din tinereţele mele. 
- 122. ” 

Vai bădiță dor ţi-o fi - 129. 
„N'am prin cine tăinui, i - CI a 
Doar pe lună A D'auzit-am auzit 

+ Voie bună - De două copile mici | 
Și pe stele C'o trecut dorul pe-aici | 
Multă jele „i Şi s'o dus și nu mi-o spus. 
Și pe vînt 
Cite-un cuvint! | 130. 

123. “ DI NR 

, , " Păsăruică mută-ţi cuibu 
Cite flori pe Turda 'n dus " Unde-a fi badea cu plugu 

loate cu nana le-am pus Păsăruică mută-ţi casa 
Cite-am pus pin la ameazăzi "Unde-o fi bade cu coasa. 
Alea toate prinseră-se -. | - 

"Cite de d'ameazi în sară | , 
Alea toate se uscară. ! SI 131 

ș 

Mersei sara pe uliţă Cite stele sint pe cer 
Intîlnii pe Nana 'n vrăsniță Pîn' la ziuă toate pier 

Numai luna şi'o stea Sara bună nu-i dădui | I 
Mai mare amar făcui. Așteaptă durerea mea. 

"124. _ “132, 

Cine n'are dor pe vale” 
Nu şti luna cînd răsare 
Și noaptea citu-i de mare: 
Cine n'are dor pe luncă 
Nu şti luna cînd' se culcă 
Şi noaptea cîtu-i de lungă. 

Frunză verde de colie 
Mi-am pus flori în pălărie 
Mi-am pus flori și cărujele 
Să jelesc pe mîndra mere. 

- n 133. 
125. 

j A ! _ " Frunză verde .de secară 
Mă dusei ŞI cu la moara leşi tu mîndră pîn afară 
Şi 'ntilnii o fetişoară „. Și auzi mîndră cuc 
Cu cosița gălbioară , a „Că eu acum mă duca 
Cu mijloc de trestioară - Pe-un drumuţ cu iarbă verde 
Rupe-i, doamne, cosiţa, Mîndra mea nu mă mai vede. 
Cum mi-a rupt ea inima. e 

126. aere 134. | 

Din Mureş pînă la tău | De s'ar'lua cîţi se ţin 
Ard două lumini de său „ N'ar mai fi frunză pe spin 
Şi nare cine le stinge _-. De s'ar lua cît să au dragi 
Fără mîndra mea cînd linge. N'ar mai fi frunză pe fagi. p g
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135. 

Lună, tu luminătoare 
Stelelor strălucitoare 
Luminaţi mai cu tărie 
Scumpa' mea călătorie 
Daţi lumină înfocată 
Prin cărarea 'ntunecață 
Să văz drumul a mă duce 
La iubita mea cea dulce. 

136. 

Cat la lună, luna-i sus 
Cat la jug, boii s'au dus. 
Eu dau fuga după boi 
Puica mă strigă 'napoi.! 
Vino puiule 'napoi 
Că am şi eu doi viței 
I-oi crește, s'or tace boi 
Numai să fim amiîndoi.: 

* 

Dragostea cînd se desparte 
Parc'ar bea păhar de moarte. 

A 
137. 

Nană nu te amări | 
Ca și cum nu te-aș iubi; 
Nu gindi că te-am urit 
Că mai tare te-am drăgit. 

138. 

“Rău mă doare limba 'n gură, 
C'a rămas maica singură. 
Rău mă doare limba n git 
Ca rămas maica plingînd. 

139. 

Codrule cu rîuri line! 
Nu mă spune că în tine 

_Am vărat toată vara; 
Las” să mă spue frunza 
De ce-am vărat cu 'nana. 

140. 

“Rău îmi pare ce-am făcut 
N'am ce face c'o trecut. 
Om am fost şi m'am stricat! 
Supărarea' m'o mîncat. 
Pare-mi rău dar n'am ce face 
Supărarea nu-mi dă pace. 

I4I. 

Dă Doamne mamii 'noroc 
Ca săminţa 'n busuioc 
Dă Doamne mamii putere 
Ca sămînţa 'n cărujele. 

42. 

Pliîng seara pîn' dimineaţa 
Văd cu ochii că-mi pierd faţa 
Pling seara pînă 'n amiazi 
Și pierd rujia în obraz. A 

i 143. 

Cine-'m lume s'a afla 
„Pe.noi a ne despreuna? 
lacă dealul s'o aflat 
Pe noi ne-o despreunat. 

144. 

Cine strică dragostile 
Mincei griul paserile 
Şi -naibă pîne pe masă 
Nice sănătate 'n oase. 

145. 

Strugurele greu de vie 
Spune badelui să vie 
Să nu vie cu zăbavă 
Că mi-i dor și mi-i degrabă. 

146. 

Arde Juminiţa 'ncet 
Am “un bade: și-l aştept 

_ Arde luminiţa bine 
Cine mi-i drag nu mai vine. 

147. 

Să ştii dulce bădișor 
- Cît mă lupt cu al tău dor! 
Nu sunt sufleţele *'n sat 
Cite lacrimi aim vărsat. 

148. 

Cînd, bădiţă, 'ţi-eram drag: 
Veniai la noi fără treabă 
De cind dragă m'ai urit 
Nici cu treabă n'ai venit. - 

149. 

Cine trece ulița? 
Miîndra ţucu-i guriţa - 
Cu cîrpa ca. vişina, 
Mie 'mi rupe inima. 

150. 

Tot aştept doar a 'nturna- 
Bădiţa de undeva 
Tot mă uit doar a veni 
Bade-a meu de unde-a fi... : 

e
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. IŞI. 

Frunză verde ca iarba 
Rău m'a blestemat maica 
Rău m'a blestemat șa plins 

«Nu ştiu 'n glum' ori într'adins 
Că blestemul rău s'o prins. 

132. 

Găsii iarba tăvălită 
Pe mindruţa adormită 

a > . 

Aș scula-o nu mă 'ndur. . 
Se sculă miîndra descinsă 
„Cu o luminiț' aprinsă. 

153. 

* Pentru ochi ca murile 
Ocolim pădurile. . | 
Pentru sprincene 'mbinate 
Ocol ţara jumătate. 

7
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154. 

Cine-a stirnit cătănia . 
Miînca-i-ar casa pustia 
Și nevasta văduvia 
Și copiii sărăcia! 
Cine m'a făcut cătană 
Să nu-și deie de pomanăl | 
Cine m'a făcut husar 
Să nu-și deie sărindar! 

155.: 

Inălţate! împărate, 
Pune pace, nu te bate 
Cu 'cătane ne'nvăţate; .. 
Nu te-or bate taberele, 
Ci te-or bate lacrimile. 
Lacrimile maicelor, 
Suspinul mîndruţelor, 
De dorul ficiorilor. 

Pi 1 56. 

Aauzit-am, auzit 
"Dintr'o albă, albioară, 
Că m'or scris domnii cătană. 
Eu m'aș ruga florilor 
Să se roaje domnilor, 
Să mă lese pîn' la toamnă, 
C'am o mîndră ca și-o doamnă. 
La faţă ca şi-o icoană, 
Cine-i coată m faţă moare, 
Că-i la ochi cam negrișoară. 

157. 

Sui măicuţă 'n deal la cruce 
Şi vezi Cuza cum ne duce! 
Că ne duce ca pe boi 
Şi ne tunde'ca pe oi, 
Toţi sorțaşi, toţi frumuşei, 
Toţi luaţi de la femei. 
Şi ne tunde ca pe oi, 
Ne dă chica în gunoi. 

x 

1568. 

Plinge-mă, maică, cu dor 
Că ţi-am fost de ajutor 
De scos boii din ocol 
Și i-am minat la ogor; 
Ogorul ţi l-am brăsdat, 
Straie negre-am îmbrăcat. 
Nici negre. nici mohorite, 
Dragă cum îmi sunt urite. 

159. 

Pentr'o puşcă ruginoasă 
Lăsar părinți, lăsai casă, 
Lăsai nevastă frumoâsă. 
Veniţi fraţi, veniţi copii. 
Copilași drăguţii mii, 
Să vă sărut pe obraz, 
Că de astăzi eu vă las. 
Vino draga mea soție 
Să te sărut sub bărbie, 
Că mi-ai fost cu cununie. 
Veniţi fraţi, veniți surori, 
De mă 'mpodobiţi cu flori, 
Mă gătiți ca pe-o mireasă 
Că de azi vă ies din casă. 
Veniţi voi ai mei părinţi, 
Ce v'am supt cu sîngele 
Și vam rupt cu braţele, 
Să-mi stropiţi trupul cu vin, 
Că de astăzi nu mai vin; 
Să-mi stropiţi trupul cu apă, 
"Că de astăzi plec la groapă. 
Inapoi veţi inturna, 
Dar pe mine m'eţi lăsa 
La suflarea vîntului 
In umbra pămîntului. 

160. 

Frunză verde de orez, 
Vino, maică, de mă vezi, 
Că grinele îs mai verzi. 
Griînele s'or secera 
Și noi -ne vom depărta.
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Frunză verde de orez, 
Cine-o stirnit hăi de sorţi 
Putrezi-i-ar carnea ?n gros 
Şi picioarele 'n butuci. 

"161. 

"Din Sibii pînă 'n Abrud 
Murgul apă n'a beut, 
larbă verde n'a păscut. 
A păscut iarbă uscată 
Ş'o beut apă de baltă 
Cu jele amestecată. 

162. 

Frunză verde de bujori, 
Are maica doi feciori, 
Veni carte și poruncă 
Din doi unul să se ducă. 

163. 

Pe drumul Aradului 
Cătana "'mpăratului. 
Cind era l'ameazăzat | 
Fu *n cetate la Arad,. 

„Dar cînd fu în vremea cinii 
Fu n marginea Dunării, 
lar în vremea prînzului 
Fu n granița Turcului. 

164. 

Ajungă-te, mindr'ajungă, 
Ajungăte-on dor ș'o jele 
Să te iei pe urma mere 
“Tot plingind şi suspinînd, 
Şi de drumar întrebînd, 
Şi zău tu d'așa zicînd: 
Măi bădiţo și măi frate, 
N'aţi văzut voi p'al meu bade 
Ducîndu-se la cetate? - 
C'am avut un bade drag 
Şi cătană lo luat : 
De mine l-o 'ndepărtat. 
Că l'o dus în ţară străină, 

„Şi l-o dus să nu mai vină. 
„Da eu. rog pe Dumnezeu | 
Să vină bădița mieu, , 

_Că'i om „bun şi nu-i om rău. 

165. 

“Ia-te sama, nană, bine, | 
Să nu te uiţi tu de mine. 
Cînd a fi la uginiţă 
Voiu ajunge la graniţă, 
Cind a fi la scăpătat 

„ Voiu ajunge la Mailand. . 
“Mailandul e :oraş mară, 
Și Mailandul, dragă, are 
Un cîmpuș lunguş şi lat, 
Acolo voiu fi culcat, 
Prin irimă. împuşcat, ; -.: 
In sînge roşu scăldat. " 

Altul moare de bătrin 

166, i 
“Pe drumului Simandului 
Paşte calul Iancului. 
Calul paşte şi .nechează, 
lancu doarme și visează: 
Calul se -apropia 
Și din graiu .aşa grăia: 
lancule, stăpînul. meu, . 
Nu dormi așa de greu, 
Că vor veni Ungurii 
Și tu nici nu îi simţi! 
Iancu iute se scula 
Şi pe murg. încăleca. 
Şi-și aşterne drumului” 
Ca şi peana vîntului... 

167. 

Rămii, nană, spală haine,. 
Că eu merg între cătane. 
Nu le spăla, cum se spală. 
Ci le spală 'n lacrimele 
Și le uscă 'n gîndurele. 
Apoi, bine învălite,. 
Tu la mine le trimite, 
Pe șuerul vîntului, 
Prin fundul :pămîntului, 

168. 

Pe din sus de berărie(2) - 
Merg doi. fraţi la cătănie. 
Și unul așa zicea: : 
Pune, frate mîna 'n şele 
Să cîntăm una cu .jele e 
Să ne-audă maicele. ăi 
Bată-te focul cîmpie, .: 
Mare 'mi pare și pustiel 
Am fost voinic tinerel 
Şi am dat de mare rău, 
Că doi ani şi. jumătate 

„ Am umblat pe lumea toată; | 
Mai bine-aş fi murit eu 
Să nu-ajung așa de răul 
Uite, Doamne,. către mine 
Şi sara şi dimineaţa 
Cum petrec tinereța, 

„Cu amar şi cu necaz 
Şi cu lacrimi pe obraz.. - , 
Da după lacrimi nu bag samă, 
Că “le şterg cu east'năframă,. 
Ci bag seamă: pe obraz 

„Că înneacă mult năcaz. 
Doamne sfinte, nu. ţi-i greu 
După un voinic ca eu? 

169. 

Şi "nu ştii răul de ce-i bun, - - 
Da eu sunt voinic tinerel 
Şi am dat de mare:rău,.
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Nu ţi-i ție maică jele 174. 
De tinereţele mele, ” 

Că 'neacă n dor sîngele? . “Jele 'mi-c, maică, 'de tine, 
Această inimă-a-mere “Da 'mai jele mi-i de mine, 

Cum stă paserea pe spine : | Că 'mă duc în ţară strină 
Nu ştii sta-o-a, o-a sbura Și îmă duc inde nu-i bine, 
Au în lume ducesa. . | Inde nu cunosc pe nime. 

| Ș'oi muri în țară strină 
Ă 170. Fără o leacă de lumină, 

Fără lumină de ceară, 
Maică, maică draga meal A Fără om dintr'a mea țară. 
Eu mă duc maică de-acasă . :, "Fără oni din satul meu, 

Nu plinge, ci fii voioasă, , Fără lumină de seu. 
Că de-o fi țara pe pace i 
lar înapoi m'oi întoarce. 175. 
Şi de-o fi o răutate 
M'oi trage lîing'o cetate 
Ş'oi scrie frumoasă carte, 
Carte 'n patru cornurele 
Scrisă cu lacrimi de jele. 
Maică, maică draga mea, 

“Eşi maick ila deal la cruce | 
De vezi Neamţul cum ne duce, 
Că ni-a luat d'inapoi 
Ca și pe-o turmă de oi. 

Pe drumul de Orădie 
Trimisu-mi-o badea mic 
Cipcii neagră să-l jelesc, 
Că-i cătană 'mpărătesc. 
Dar în cipc'așa mi-o scris; 
Să-i cos un rînd de cămeși. 
Tot cu fir şi cu islogi. 
Dar mîndra din grai grăi Ă 
Să știu că badea-a vini . , 

| P'aseară i le-aș croi 
I7I. | Și pe Simbătă sară 

, I le-aș da badei gată. 
Plinge-mă, maică, cu dor, 
Că m'a strins Neamţu 'n zăbonl - 176. 
Plinge-mă, maică, cu jele ID 
Că m'o strins Neamţu m curele, Maică, măiculiță mea, 
Curele albe de vacă. Eu cunoscui vremea. mea 
Hoi săraci feciori cum pisnsăl Din luzie, din pruncie, 
Prinde-i ochi a lăcrăma” : Din a mea copilărie, 

Că n'oiu mîna oi la stină 
Nici n'oiu muri moarte bună. - 

172. | Ci-oiu muri în cătănie 
In bătaie la Frănţie. 
Dăr popă cine mi-o fi? 

Și inim-a a suspina: 

. 

Vine-o carte și-o poruncă 
Elu-i musai să se ducă | Horniștii şi famburii, 
Lasă fraţi, lasă surori, In loc de colac de griu: 
Lasă dorinţi părinciori, | Fi-mi-a sînge pînă m briu 
Cu ochii plini de dor, Sînge de-a voinicului 
Lasă albă de nevastă | Pînăm pieptul calului. 
Tot plingind pe la fereastă. . In loc de lumini de ceară 

Se = Fi-mi-a drumul cel de sară 
173. “ Și în loc de copîrşeu 

| „ Fimmi-a plumbul din adeu. 
Eu într'un sat, maica 'ntraltul. Cînd adeul slobozia 
Rău_ni mai pică bănatull „ Frumoși feciori prăpădia, 
Eu într'o ţară maica'ntr'alta, - Altul mintenaş muria, 
Rău ni mai pică ticneala! | Altul capul ridica 
Eu cu dor, maica cu dor, . Și din gură cuvînta: 
Două doruri într'un loc, | Maică, măiculița mea. 
Nu frebe mai mare foc. Cînd tu maică m'ai făcut 

" Maică, maică, draga mere « Să mă fi luat de mină, 
Nu ţi-i ţie maică jele Să mă fi dus la fîntînă, 
De tinereţele mele, . Să mă fi țipat în apă, 

„Că mă 'mnec în dor şi 'm jele , Apoi eu m'aș fi 'nnecată, 
” Şi n'avui haznă de ele N, ” Dumnezeu te-ar fi iertază, 

Că-mi petrecui tinereţea Că n'aş umbla lumea toată. 
Alăturea cu viaţa (?). *



leşi tu maică pîn' afară 
Şi te uită pe scăpătat 
Că eu într'acolo-am plecat 
Cu armele îmbrăcat! 
De-i vedea un noruţ greu, 
Poţi ştii maică că mi-i greu; 
De-i vede nor năsădit, 
Poţi şti maică, c'am pierit. 
Dac'o fi țara pe pace 
Iar năpoi m'oiu mai întoarce! - 
Și de-a fi o răutate a 
M'oiu trage lingă cetate . 

„Şi voiu scrie frumoasă carte, 
“Carte 'n patru cornurele 
Ca să-ţi fie maică jele, 

„Pe de laturi cu bănaturi, 
In: mijloc “pară de foc, 
Cît de cît să mă potop, 
Că de. lume n'am noroc 
La cine-i da-o s'o citească; 
Lacrimile să-l pornească 
Pe mine să mă jelească. . 

177. 

Hăi, săraci feciori frumoşi 
Cum stau ei în lagăr scoși 
Cu puscile 'n piromită * 
Cu straițele fără pită. 
“Cînd s/rănfugu ne vedea 
Pe toţi că ne ocolea: 

“Şi obeșterul cel marej* . | 
Comăndaș de la: cătane, | i 
Tot pe deal ne înșira 
Şi doi în doi punea, 
Și iar mînă lîngă mînă, 
Tot voinici cu pușca plină 
Şi zo el d'aşa zicea; 
Inălţate Impărate «+ 
Lasă noi să rătălim - 
Că' noi aci toți periml : 
Şi 'mpăratul că zicea: | 
Mai ţineţi cîtu-ţi putea, 
Bateţi că n'oiu zice ba. 
Cînd el vorba nu'şi găta 
Dintre voinici mulți pica.. 
Pic'un voinic, pică doi, 
“Pic'un voinic în: cărare: 
Și-l văzu o fată mare. - 
Pe fată mila o lovea 
Şi la. cătană mergea 
Şi lumină aprindea. 
Căpitanul c'o vedea, 
Sabia-afară-o scotea 
Şi la fată că 'merea 
Şi zo el aşa zicea: 
Stinge-ţi, fată, himina 
Că la cătană-îi dată 
Ca să moară ne 'ngropată 
Pină bătaia se gată, - 
Fără copîrşeu făcut UN 
Numa 'n paie 'nvăluit, - 
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Fără lumină de ceară -. 
Fără om dintr'a lui ţară, 
Cînd bătaia se gătia 
Pe cătane c'o stringea 
Tăt în "paie 'nvăluiți 
Şi de cioare toţi scobiţi 
Şi cu var-îi presera 
Să nu se împută lumea. 

178. 

Pe din sus de către Ving 
Multe tabere se striug, 
Sus pe dunga dealului 
In fața Muscalului. 
Iar Muscalu 'mplătoşat 
Spre bătaie. s'a 'mşirat. 
Iar ficiorii noști striga 
„Să trăiască patria“, 
Vine Hatmanul călare, 
Tot strigînd în gura mare: 
Ia vedeţi dușmanul ici 
Nu vă daţi ficiori voinicil. 
Nu te da Moldova mea. 
Dumnezeu ne-a ajuta, 
In pădure vom intra 
Şi aşa i-om depiina 
De cit lumea n'o uital 

179. 

VARIANTA 

Pe din sus de Simering 
Mare loagăre se string 
Pe dunga răzorului 
Naintea Franțţozului, 
Franţozu-n roș îmbrăcat . 
Spre bătaie-i de gătat. 
Şi feciorii tot striga: 
„Să trăiască Austria“ ' 
“Austria cea romînă. (?) 
Vinea gheneral călare 
Tot strigînd în gura mare: 
— Nu vă daţi feciori voinici 
Că ceriul ne-a. ajuta a 
Şi-n pădure vom intra, 
ŞI aşa i-om scărpina 
De n'or uita cît lumea. 
Cînd era la prînzoșa 
Noi tăiam cîte-un ocol, 
Ocolul s'a ocolit _ș 
Piemont s'a prăpădit. . * 

IN 180. 

Frunză verde de lemn scris 
Prunc tînăr rău am ajuns, 

- Cîţi oameni la noi în sat. 
Tot la mine s'or uitat;, 
Or stat să se sfătuiască 
Pe mine să mă despărţească 
De părinţi şi de-a mea casă. 

“Ei bine s'or sfătuit, 
Pe mine m'or despărţit . 

7 

167, 

S
a
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Ca şi cerul de pămint,. _ Da eu rău mă supărai 
Și tare m'or depărtat . . " Cu glas mare că strigai: 
De părinţi și de-al meu sat, : Oh! maică-mea cea iubită 
Cind pe mine că m'or tuns e Unde ești acum perită + 
Uni-or ris şi alți-or plins Unde-i glasul cel frumos 
Alţii ziceau că mis bat. a Sufletul cel credincios? 
Da eu Doamne n'am fost bat a a 
Ci numa'm fost supărat, N 183. 
Că 'n grea slujbă am jurat e a 

"Su? steagu 'mpăratului ” ” Pingă casa . maicei trece 

“Asemenea capului. Părăuaș cu apă Tece,, 
Căpitane 'mpărătesc Maica iese să se spele 
Lasă-mă să vorovesc , Vede că-s lacrimi de-a mele. 
Și niște cuvinte bune ! Eu din grai așa grăi: 

" La părinți să le pot spune, Nu fi maică supărată , 
Să nu mă z'uite pe mine Că mie-așa mi-a fost dată 
Că înstreinez în lume. De Să port pușca încărcată, 

II : ” _Nu fii maică necăită 
C'așa mi-a fost rînduită 

181. Să port.puşca flăntuită | 
a Pusca-i grea, borneu-i greu 

Ziua bună mi-am luat “Toate 's pe umărul meu. 
De la grădina cu nuci -. : “Tu maică m'ai blestemat 

- De la .părinţii, mei dulci, „ Vinerea pe nespălat: 
* Dela grădina cu fagi Da . Să n'am eu noroc în sat, 
Dela iubiții mei frați, Nici în sat nici în vecini 
Dela grădina cu flori i] „Numai tăt în ţeri streini: 
Și del'a mele surori, | Că şed în casă de zid 
Dela-un fir de tămiiță e Şi mînc prefond tot plingind 
Dela fete fecioriţe, Prefond acru: nesărat 
C'am avut și io-o drăguță Su” picioare frămîntat 
Ș-a chemat-o Măriuţă Și cu fontul măsurat. * 
Și la ochi cam negrioară o î Țipai zăbon de postav 
Cine-o iubi-o să moară, Luai pătrîntaș cu prav, * 
Cine-o vrea să o sărute Tipai zăbonaș cu bumbi 
Dumnezeu să nu-i ajute, Luai pătrîntaș .cu plumbi, 
Și cine-o vrea să o ieie Pătrîntașu mi-i nănaşu 
Dumnezeu să nu i-o deic. Și borneu taică meu 

Si Si Și puşca mi-i soră dulce 
: 182. Băinetul frate-de cruce. 

| * 184. 
Cînd maica că m'o 'mbăiat, | ” 
C'un picior m'o legănat . De la Dunăre pe vale 
Cu gura m'o blăstămat: Merg trei sute de 'cătane 
Alule, 'puiuţule! . Cu un căpitan călare 

a nu mă mai supăra Şi grăi cătă dubâș. 
Că eu rău te-oi blăstăma, | - Să bat-un dinărariu-marş. 
Să umbli tu ţerile, - Strigă-mi Doamne cine'mi strigă 
Țerile, streinele! "Strig'un căpitan din carte: 
Cînd în "Țară am umblat : leşiţi feciori din cetate 
Nici un bine n'am aflat; Şi ne puneţi trei în trei 
Cind doriam pe-ai mei părinţi Și tot mînă lîngă mînă 
Plingeam cu lacrimi fierbinţi; Voinicași cu pușca plină, 
-Cînd doriam dup'a mea! ţară | Şi voi haidaţi fără frică 
Plingeam cu inim'amară; Nu cătaţi că doi, trei pică. 
Cînd din țară c'am venit Da unul: din companie 
Nici un bine n'am găsit. , | Toată noaptea nu s'alină, . 
Oh! amar inimei mele, Ci tot scrie la hîrtie 
Mă gîndii unde m'oi duce. - ŞI trimite la Franţie. 
Şi mă dusei la o căsuţă Da Frănţia-i mănioasă. 
'Și mă dusei la o fereastră EI prinde -cartea de loc 
Nu mă lasă nici casă | Şi o ţipă cătă foc 

„Mă scoase pe poartă afară | Că-i fecior 'fără noroc. .
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185. 

Maică, maică, draga” mea 
Colo sus s'o scăpătat, 
C'acolo-i steagul plecat 
Și badea pe drum picat 
Cu pistolul la picioare, 
Cu: sabia pineă foale.: 
Nu ştiu, maică, nu știu dragă. 
Nu ştiu somnul l-o lovit 
O pușca l-o prăpădit 
Că 'napoi n'o mai vinit.. 

186. 

Nici așa, maică, nu-i bine 
Să umblu din zi în noapte 
Tot-cu borneul pe spate. , 
Nici aşa, Doamne, nu-i bine 
Să umblu din ţară'n ţară 
Cu prefontul susuoară 
Şi să umblu din sat în sat 
Cu prefontul cel uscat. 
Pușca și curelele 
Oboară-mi umerelc. 
Batăte 'mpărate, bată, 
Cea jale-a feciorilor | 
Lacrimile maicilor! 

187. 

Vai săraca cătana 
Cînd aude porunca 
Lasă lingura pe blid 
Și lasă plugu 'n ogor. 
Și cu ochii plini de dor 

"Și lasă nevasta grea 
Vine vreme ș'o făcea 
Și pruncul umblă pe vatră. 
Nu ştie cine îi tată 
Toată casa lăcrămează 
Şi pe 'tatăl său poftează. 

188. 

— Jele-i Doamne cui-i jele, . 
Jele-i Doamne maicii mele, 
Că m'o crescut așa mare, 
Haznă de. mine nu are. 
Da. mai jele-i lui Dumnezeu 
După un voinic ca eu. 

189. 

Mult mă: mir, maică, de tine. 
De ce m'ai făcut pe mine,: 
Că nu mi-ai făcut “nici un bine, 
Numai de-a umbla pe lume. 
Cînd vine Dumineca, - 
Că tu maică că-i videa 
Voinicaș de sama mea 
Şi ţi-a arde inima 
S-a arde cu fiacăra . 
De-i gindi că's în bătaie. . -..: 

„190. 

Pasăre, pasăre vie, 
Și tu poţi fi mărturie 
Că umblu țară pustiel 
Pasăre din ţara mea, 
Spune către maica mea 
Să nu-mi poarte hainele, 
Nice ca să nu le vindă 
Numai ca să le aprindă 
Colon celea trei hotare 
Să le deie foc şi pară 

. 

„Că îio's în lume și 'n ţară. 

191. 

„Draga mea cea primăvară, 
Tu ești dulce și amară. 
Cînd primăvara soseşte 
Cătana la drum porneşte, 
Din bogăţie ce-o are 
la borneul pe spinare | 
Și pleacă la drumul mare. 
Drumu-i lung și fleșterit 
El pleacă tot amărit, 
Ia lula și duhănește 
Şi cămeșa o cîrpeşte 
Și curele ferbeleşte 
ŞI tot la mîndra gîndeşte 
Mîndră, mîndră draga mea, 
Mult mă mir mîndră de tine, 
Ce pămînt negru te ţine, 
De nu vini să vezi de mine. 
— "Ţine-mă pămînt uscat, 
Că socot că mai lăsat! 
— De te-oi fi lăsat de bine 
Să n'ajung ziua de: miine, 
De te-oi fi'lăsată eu 
Topască-mă Dumnezeu 
Ca pe săul de berbece 

"Cînd îl pui în apă recel 
Da de mei fi lăsat tu  S 
Topască-te Dumnezeu 
Ca pe săul cel de' oaie 
Cînd îl puni 'vara 'n tigaie 
Şi-i dai foc cu flăcăraie. 

192. 

Bată-l focu pe maiorul - 
Că mi-o soldăţit amorul, 
Bată-l focu pe 'mpăratul 
Că mi-o soldăţit bărbatul. 
Cine vrea să ne cunoască 
Vie *n ţara romînească, 
Că aşa l-om: peptăna 
Decit lumea n'o uita 
Țara cere de la noi 
Să fim harnici la răsboi. 

194. 

Fecioraș de greacă mare, 
Frumoasă duducă are



170 A - MIHAIL EMINESCU 

"Şi au scos-o de vinzare, 198. Negustori-i o neguță 
Turcii banii numără . ” Ş'apoi legea codru des, 
Ei din gură aşa zicea: | Că din tine n'oi să ies Să n'ajungă paârimnțu Nici călare nici pe jos! Să "şi mai vîndă copiii, “Tu ia-mă Biţă călare Să privească tot creştinul Că nu mai pot de picioare, Pe-a cui mini își dă „copilul, - . „Că mi drumul gringuros Că eu am fost la părinți Nu mai pot merge pe jos. Ca şi luna printre sfinți Te-ar lua Biţa, lua, 
ŞI le-am fost de mingiiere Dar mi-i calul dintr'o Joi Ca şi luna printre stele. Nu ne duce pe-amîndoi, 

Și mi-i calul dintr'o Marţi 195. - Nu duce necununați. | | , Mi-i calul de Vinerea Codru-i alb şi frunza:i neagră, * | „Nu ne trece Dunărea. Nu vezi, mamă, cum mă “leagă 
Şi mă duce la:'robie - 
Să-mi dea moartea de soție, se 199: La pinteni de nouă fonţi NI Scoate-mă mamă de poți. : . . Frunzuliță ş-un burete, | Cimpuşor cu iarbă verde, 196. . Voinic umbra nu-şi mai vede, _ SI Numai păserelele ă-mă, Doamne, ce mi-i face, - | Işi umbresc aripele * Fă-mă pana rugului - Şi puica sprincenele In clopul haiducului, - Şi voinicul armele. Fă-mă pană de a/mariu Armele şi le punea Să fiu noră la crişmariu. N Și din gură-aşa zicea: - | | ME Frunzuliță iarbă mare 

I97. Da Ce m'aș ruga Dumitale 
Ca la un frate mai mare. Frunză verde Afion, | Să-ţi întind o aripioară S'a dus bădiţa Ion AR Să mi-o duc şi cu la țară. Ș'a lăsat murgu'n pripon. a Murgul paște şi nechează 

Puica plinge şi oftează. 
Taci tu puică nu mai plinge ! 
Nu vărsa lacrimi de sînge, 
Căci Ion o să te apuce 
Şi la maică-ta te-a duce. 
Cînd a face plopul pere 
ŞI răchita vișinele 
Şi tînjala mugurele 
Şi proţapul porumbele. 

_— Taci bădiţă nu mai zice, 
Nu cumva blestem să-ți pice 

200. 
| 

Frunzuliţă cimbrișor, 
Bate murgul din picior 
Să-i pun 'şeaua binișor, 
Să mă :duc unde mi-i dor. 
“Cu murgul lîngă popas 
Eu a-sară unde-am mas, 
Murgu trage la grăunțe 
Și voinicu la mîndruţe. 

Că din casă-ţi 'mă voi şterge | » 201. i la maica mea voi. merge 
Ş'acolo te-oi blestema, - - Frunză verde de piperiu, Foc din gură voi vărsa, Noi am fost cinstiți boeri, .* Şi pe unde va pica e Ne-a bătut. un bărbieriu Chiar și iarba s'a usca. " Cu cureaua. briciului Şi dacă-i va merge rău, . Tot de-alungul trupului. Curgă-ţi sîngele pirău, | Ni-a dat una, ni-a dat două, lar de îţi va merge bine - Ne-a dat patruzeci şi nouă, Pice cartea de pe tine, Pin” cea plesnit pielea. 'n două. | Ş'atunci să gîndeşti la mine. Ne-am judecat la divan, Ş-o să te ajungă dor. E Judecata ţine-un an Că ţ-am fost mindră odor. Şi în pungă n'am un ban. Leagă-ţi doru'n băsmăluță - 4 Ce folos de cușmă lungă, Răsădește n grădiniţă, . . Dacă nu's parale *n pungă, „Ca să creasc'un merişor Mai bine mai rotunjoară Și mincînd să-ţi fi' uşor. „Şi parale grămăgioară.
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N 202, 208. 

Mă mînă mama la muncă, Foae verde ruptă 'n cinci, 
Eu mersei la stavă “n luncă „ Plinu-i codru de voinici 
Ș'aleseiu mînzul mai mare La tot fagul cîte cinci. 
Şi mă suii pe spinare Iar la fagul cel mai mare 
Şi eşii în drum de ţară _Zace Badiul de lingoare 
Şi mă făcui voinicel Cu mindruţa la picioare, 
Miînai caii în Ardel ! Ce-l tot roagăă să se scoale. | 
Şi păn într'unul i-am dat, — Mori, bădiţă, ori te :scoală 
Bani frumoși am căpătat. Nu-mi mai da .şi mie boală, 

| Că de cînd te cat mereu 
203. | Știe Domnul Dumnezeu; 

De cind stai sub fag culcat 
Și pruncul, care e prunc M'am urit, m'am săturat 
Paşte-şi calul său în cîmp. Paturile așternînd 
Feciorul care-i fecior Perinele tot .mutînd 
Pe umăru-i cu topor, Cînd la cap, cînd la picioare, 
Căci în sară calu 'nşală ” Cînd la umbră, cînd la soare! 
Şi mi-l scoate 'n cîmp afară. > — Miîndro, mîndrulița mea, 

Eu atuncia m'oi! scula 
204 Cînd tu mie mi-i aduce 

| | Apă rece din Dunăre, 
Pune-oiu șeaua pe murgu' „.. Sloiu de gheață din ţermure, 
Și oiu 'trece şi codru, - Cireşe din doi altoi | 
Da oiu pune și chinga : — Miîndra din grai își grăia: 
Trece-oiu și la mîndra. „Apa rece s'o "'ncălzit 
Doar oiu da briînca cu ea „Cireşele 's'o trecut. 
Ş'oiu mai pune cinci groşiţe Iară el din graiu grăia: 
Să iau nanii cîrpuliță. — Mîndră, mindruliţa mea, 

" a E Mare ești, puţin pricepi, 
203. Sloiu 'de : ghiață-'s buzele 

| Ai | Cireşe din doi altoi, ” 
- Pusei şeaua pe murgul, . N _Miîndro-'s ochișorii tăi. 
Luaj drumul de-alungul. .. 
Paşi-paşi-paşi murgule tare , | 269. 
C'ajungem în sat cu soare. e | 
Tie zobu cu obrocu Frunză verde de cicoare, : 
Mi-e gura şi colacu. Toată lumea-i la răcoare 

Numa “u-s la închisoare, | 
206. | “La lași în temnița mare, 

| Cu doi butuci în picioare. 
Pusei şeaua pe. murgu, o Frunzuliţă de negară, 
Luai drumul de-alungu, Am primit-o veste-a-sară 
Murgul tare îmi pășea ! Că şi 'puica-i la opreală, 

„Peste ripi:şi gropi săria, N La opreală părintească 
„Mă luai, cotaiu 'napoi | Pentru fapta voinicească. | 
„Văzui Frincii după noi - Ea din ochi negri-o lăcrimat. 
Ochii'mi plingeau amiîndoi, Din guriț'o cuvîntat: 
Mă iuai, cotaiu 'nainte, | — Nu mă bate mămucă, 
Văd sînge păn' în genunche. Nu mă mustra tătucă: 

| Că voi spune: 
207. i - Unde-am înserat, 

Cine m'o 'nşelat, 
Sliugă, slugi, măi Ioane, Un voinicel nant 
Tu ești slugă pe iubire »  Nant şi princenat, 
Cum ţi-oju spuuc-așa să fie. Sprincenele lui 
Scoate şeaua din cămară „+ Pana corbului, 
Şi 'mi înșală murgul iară Ochişorii lui , 
Că io-s voinic de la ţară” | Mura cîmpului, Ă 
Duce-moiu din ţară 'n ţară  . | Feţişoara lui 
Pînă'n dalba primăvară. Spuma laptelui, | 
Aste implini-le-voiu - | Mustăcioara lui pa 

“La ţară cără-măi-voiu, . . „Spicul griului,
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Coaptă la răcoare 
“Ne-ajunsă de soare 
Coaptă la pămînt 
Ne-ajunsă de. vint... 
Vinde-ţi mamă rochiţa 
Şi-mi deschide temniţa, 
Vindeţi mamă papucii 
Şi-mi deschide butucii, 
Ca să ies la codru des 
Şi din el să nu mai ies, | 
Numai sara la potici n 
Să culc mîndre şi voinici, 
Să-mi fac bani de cheltuială 
Și straie de primeneală. 

210. 

Frunză verde lemn uscat, 
S'a dus Iancu la vînat 
Să vineze-o căprioară, 
Căprioară roşioară 
Şi pe la bot albioară. 
Căprioară n'a vînat 
Iancu singur s'a 'mpușcat. 
Bucură-te mănăstire 
Că Iancu vine la tine. 
Nu vine să fericească 
Ci vine să putrezească. 
Creșteţi flori şi 'mbobociţi 
Că mie nu-mi trebuiţi, ] 
Creșteţi flori mari cât gardui 
Că eu mi-am trăit vebatul. * 

211. 
. [sa ae 

Dintre luci, dintre: preluci . 
Petrişorule ce strigi? . 
Nime'n lume nu-l aude 
Decit maică-sa din curte 
— Sau boii i-ai prăpădit 
Sau cămașa ţi-a! negrit? 
— Nici boii n'am prăpădit, 
Nici cămașa n'am negrit, 
Da m'am culcat ş-am adormit 
Sub un măr mîndru'mflorit 
Cu floarea păn' în pământ. 
Galben şarpe mi-a venit 
M'a. înghiţit pe jumătate, 
Jumătate nu mă, poate 
“De curele fintelate, 
De cuțite vaicarate. 
De-mi eşti maică cu dreptate 
Bagă mina şi mă scoate. 
— Ba io mîna n'oi băga 
Că mă tem că m'a mînca, 
Că dacă-a fi ţara în pace * 
Petrișori eu mi-oi mai face. 
— Puiculiţă, Dumneata, 
Bagă mina dacă-i vrea. 
— Eu mînuţa oi băga 
„Dacă tu le-i sîngera. 
"+. Cum oi scăpa 
Să crezi că li-oi singera., 

212. 

Frunză verde de alună, 
Sara 'n codru, ici pe lună... 
Mi se plimbă-un voinicel 
Cu cojocul contașel 
Cu cujma neagră de miel, 
Se plimbă încetişor, 
Cu pasul lui cel uşor .- 
Și-a ajuns la Cucul mare 
Care veni către vale. 
La tulpina nucului. 
Cîntă mama cucului, - 
Aşa cînta de frumos 
De se pleacă crengile 'n jos 
Da nu cînta mama cucului 
Ci mindruţa smeului 
In valea nucului. 
„Frunzuliţă busuioc, | 
M'o scaldat mamamn apă de fue 
Să rămîn fără noroc, 
M'o scăldat în apă de spini 
Să rămîn printre străini; 
M'o scăldat în apă de iaz 
Să fiu în lume de necaz; 
M'o scăldat în apă de surcele 
Să trăesc în lume cu jele. 
Şi voinicu-o auzia, 
Inima fi se rupea 
Şi la diînsa alerga 
Şi în braţe o lua. 
Paloșul el şi-l scotea 
Pe smeu bucăţi tăia, 

"Şi pe dinsa o lua 
Și foarte: bine trăia. 

Şi cînd acasă .sosiam . N 
O cărticică găsiam, 
Cărticică o spărgiăm 
De bănat mai că pomniarn. 
Apoi mă luai pe cale, 
Pe o cale lungă tare, 
ŞI la vamă ajunseiu 
Și către vameș 'ziseiu: 
— Hei podariu, podariu de vamă 
Am să fac cu tine samă. 
Citu-i preţul „podului? 
— „Preţul podului e mare 
De la tin' nu cer parale 
Num'o ţir de gurișoară. 
Dai-mi, dalbă fetișoară. 
— „Cît am venit din Băna: ». 
Gură la nime n'am dat, ! 
Ş'oiu merge pîn'la Ciaba 
Gură la nime n'oiu da; 
Mai bine m'oi desculța 
Şi prin apă m'oi băga; 
De mi-a fi peiream apă, 
Intra ei urită matcă
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Trageţi toate clopotele . Ce vii mare turburat 
In toate sătuţele, Și cu sînge-amestecat? 
C'a perit fată fecioară , Or la coadă te-a plouat, 

Pentr'un pic de gurişoară, Or vre-un. mal ți.sa surpat, 
Să-i meargă vestea în fară. Or,pe mindra mi-a 'ngropat. | 

| — , — Nici la coadă n'a plouat, a 
24 | Nici un mal nu s'a surpat, 

| Dar ţi-e mîndra, mări, pe par. 
Peste Mureș peste 'isă a Dar voinicul ce-mi făcea, 
Este-o nănuliţă 'mprinsă Tare că se spăimînta 
Cu lacrămi pe alba-i față o Și spre casă că pornia, 
Cu un pruncuşor în braţă, | La murgul în grajd intra | 
Ea amar se tinguia - ŞI tare mări-'mi ofta. 

Pruncușorul tot “Plingea. . Şeaua pe cl cînd punea o 
Plinsul lui mi se lăţia .  . Afară că mi-l scotea 
Şi pre ia că mi-o întilnia Și cruce mări- şi făcea. - 
Doi-spre-zece tilhărei | - Picioru 'n scară 'mi punea 
Şi Fotnogiul dintre ei E Şi spre Olt că mi'și pornia. 
Către ea : - La "margine c'ajungea, 
Așa grăia: | Cruce, mări, că-și făcea 
—:'„,Nană, 'nănulița mea | | Și lui Murgu că-i zicea: 
Fipă pruncul focului E laţi murgule drumulețu 
Sui cu mine codrului. Păn la il mare Olteţul - 
— „Eu pruncul nu l'oi fipa, - Murgu mari in Olt intra 
Ci de cumva ne-ţi scăpa, Pe lat mări se punea 
După voi că m'oi lua Şi la margine-l scotea 
Cu pruncul în sus pe munte. , Niţel că se odinea | 
— Haide dară că te-om duce: Drumul friului dedea 

| La mîndră că 'mi ajungea. 
- Indată că ce sosia 

Pe mîndră că mi-o vedea 
- La biserică-o ducea 

Și lui tot îi se părea 
Că din cap se ridica 
Și el de s'apropia ” 
El din gură că-i grăia: 

| Scoal' miîndro, mîndruţo fa 
- „Ca să mai vorbim ceval 

El vede că nu se scoală. 
Mare jale l'impresoară. 

215. 

Dede-mi mama o vărguţă 
Să min vacile m ciurduţă, - 
Eu ciurduţa n'o aflaiu 
Ci-aflaiu o pană de raiu,: 
Și penuţa ce-am aflata 
De loc se crepă în patru 
Aflai alta pliscoiată 

“Ş'o pusei la gură ''ndată. 
Incepui -tare-a striga 
Nime nu mă auzia, 
Numai mindrul păcurar „217 
Ce şedea colo 'n umbrar : Frunză verde de curechiu, 
— Păcurar din ceea faţă | Gheorghieş fecior de gre: 
Hai acasă de mă 'nvață!  : Vineri măsa l-a făcut 
El acasă îmi venia Şi spre Sîmbăt'a crescut 
Și pre mine mă 'ntîlnia, Duminecă s'a 'nsurat, 

“Eu tare mă bucuram Luni la oaste Pa: luat 
" Penişoara lui o dam;. - -. Şi ?n răsboi l-a şi băgat. 

Și în ctop că şi-o punea EI tare s'a supărat 
Și atunci aşa grăia “Maicii sale a cuvîntat: 
„„Puiculiță draga mea : „Maică, măiculiţa mea, 
„Vara vii, vara te duci | Eu te jur pe legea ta 
„ȘI nimica nu-mi aduci SE Cu zăhar și cu smochine, 
„Numai sînul plin de nuci Ca să-mi ţii nevasta bine 
„Şi poala de mere dulci. : Cu pine de grîu curat 
„Tu le-aduci, tu le mînînci , Cu -vin roşu nestricat, 
„Cu feciorii satului a Cu colac în 'lapte dulce, 

Ş : a | Doar 'la mă-sa nu s'o duce. Ă 
216. Cînd cătană m'au'.luat 

IE , Să slujesc pe împărat 
- „Cu 'slugii mpăratului“, - , : Nouă ani şi nouă luni 
Oltule, riu blăstemat, a Și pe-atitea săptămîni, 

,
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Şapoi iar s'a  înturnat 
Și nevestei-a cuvintat: 
— Nevastă, nevasta mea 
Anii cînd i-oi împlini 
Eu la tine oi veni. : 
Gheorghe anii şi-a'mplinit 

Şi acasă W'a venit, 
Nevasta s'a logodit 
Că credea cum c'a murit,» 
Socru său trist și 'mgrijit 
S'a gătit şi s'a pornit - 
Şi s'a dus în deal la vie 
Doar Gheorgheş o să mai vie. 
Şi cu Gheorghe-al său iubit 
Pe-a sa cale s'a 'ntîlnit, 
S'a: întîlnit şi l'a văzut 
Dară nu l'a cunoscut. 
— Bună cale, moş bătrin! 
— Mulţumesc, voinic. străin | 
— Moșule, te-aş, întreba 
De ceva de m'ai ierta, 
Să nu-ți fie cu bănat - 
Unde sună puşca 'n sat? 
— Ia sună la casa mea 
Că mărit pe : noră-mea. 
— Moşule, dar cine-o ia? 
— Feciorul lui Bezedeal 
Gheorghieș faţa 'mroşeşte, 
Ş'apoi mi se 'ngălbinește.. 
Şi pe murgu-i se avintă 
Și bătrînului cuviîntă:. 
— Tată bun, tătuțul meu, 
Eu sunt Gheorghieş al tău 
Sui pe cal și dumneata 
Şi îndat'-om alerga. 
Cuvîntă şi se porni 
Și la poartă că sosi 
Cu picioru 'n ea isbi, 
Și cînd murgu a-nechezat 
Toţi mesenii s'au sculat 

- lar Gheorghe li-au .cuvîntar: 
— Staţi meseni, nu vă sculaţi, 
Staţi meseni și ospătaţil 
Insă mindra mea frumoasă 
Să se scoale de la masă 
Poarta'n grabă să-mi .deschidă 
S'o sărut și ea să-mi ridă. 
Şi cu grabă să grăbiască 
Murgul să mi-l priponească - 
C”o sfăruțe de mătase 
De la mîndra mea din casă, 
C'o sfoară de ibrişin 
_Dela mîndra mea din sîn. 

218, 

Frunzuliţa macului, 
Colo'n culmea dealului, 
La tulpina brazilor, 
Pe drumul tălharilor, 
Văd, cînd ochii îmi ridic, 
O nevastă cu prunc mic - 
Cu prunc mic nebotezat 
Părăsită de bărbat. 

MIHAIL ENINESCU 

Şi cum plinge, cum suspină, 
Frunza codrului o 'ngină: 
— „Ardă-l focul blăstămat 
Cum s'a dus şi m'a lăsat, 
Ardă-l focul ticălos. - 
Cum mi-a fost necredincios, 
Bată-l mila de la mine 
Cînd i-a fi 'n lume mai bine. 
Bată-l lacrimele mele, 
Bată-l gindurile grele... 
Şapoi ia. copilu n braţe 
Cu lăcrămi fierbinți pe faţă 
ŞI îi zicea 'ncetişor: 
“Nani, nani puişor! 
Că mama îţi va găta 
Colibuţă de nuiele, 
Pătuleţ de floricele, 
Şi cînd vîntul va bori | 
Dulce mi-te-a adormi, 
Şi cînd vintul va sufla 

“larăș te va deştepta 
În temeiul codrului, 
Pe drumul tălharului. 

219. 

Frunză: verde, frunzuliță, 
O tînără copiliță 
Mîndră ca o garofiţă, . 
Cu ochii la cer cătînd: | 
Din gură șopria, grăind: 
Jură lună, jură şsoare, 
Juraţi stele lucitoare 
Că-s copilă nepătată, 
Cu nimica vinovată, 
Jură lună pentru mine 
Că n'am dragoste cu nime. 
— Ba, noi dragă, n'om jura 
Las” să jure maică-ta, 
C'ai petrecut cu dînsa 
— “Jură, mamă, pentru mine 
C'am fost pururea cu tine. 
— Draga mamii n'oi jura, 
Sufletul n'oi lăpăda 
Că ș'asară te-am văzut, 

„Te-am văzut, te-am cunoscut 
Cum şedeai în piepteraș 
Sub umbră de mărrăraș 
In. braţe la Dumitraș, 
Sub un corciu de rosmarin 
In braţe la Constantin. 
ȘI ei te stringeau în braţe, 
Te sărutau cu dulceaţă, 

- Te ţineau pe genunchele, 
Te hrăneau cu alunele. 
Jură mamă pentru mine 
Să nu rămîn de ruşine. 
Măsa 'ncepe.a jura, 
Soarele-a se 'ntuneca, 
Luna n singe-a se schimba 
Și pămintu-a tremura. 
— Vezi, copilă, -fapta ta. 
Prăpădi pe maică-ta! ,
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220. 

Frunză verde 'baraboi, 
La moară la Dorohoi 
Merge-un car cu patru boi 
Încărcat cu păpuşoi. . 
Dinapoia carului 
E ciocoiul satului 
— Bun ajunsul, măi ţărane! | 
— Nu-ţi mulțămesc, măi cucoane: 
— Măi țarane, tu eşti beatl: 
— 'Latri, ciocoi gulerat, 
Eu de-aseară n'am mîncat 
Şi tu. zici că eu îs beat! 
Şi ciocoiul satului 
Cu năravul dracului 
Pune mîna pe oblînc, - 
Alt o bagă m sîn adînc, 
Şi scoate-un biciu plumbuit, 
Plumbuit, răsplumbuit. :* 
Ş'-avintîndu-l într'o parte - | 
Trage la țăran pe spate 
Trage una, trage două, | 
Trage mereu pîn' la nouă... 
Ear ţăranul satului, 

„Cu năravul dracului, 
Bagă mina pe sub. scoarță 
Şi scoate-o măciucă groasă 
Groasă, groasă, ciotoroasă 
Și-avîntindu-o în late 
Trage la ciocoi „pe spate, 
Trage una, trage două, 
Trage patruzeci și nouă. 
— Măi Ioane Bălăbane, 
Rău mă dor cele ciolane, 
Dă-mi rachiu de trei parale 
Să mă ung eu la spinare : 
Că-un țăran 'm'a bătut tare. 
— Aşa-ţi trebui, măi cocoane - 
Nu te 'ncepe c'un țăran 
Că ş-aşa el ţi-i dușman; 
Căci ţăranul cînd te bate, 
Zaci un an şi jumătate. 

> 

? 
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221. 

" VIŢĂ CATĂNUȚĂ 

Pe 'culmiţă dealului, 
“Dealului Ardealului, 
Primblă-mi-să mări primblă, 
D'ali cine mi se primblă? 

"D'ali Viţă cătănuță | 
„Cu a lui dalbă de mîndruţă, 
Cu doi bani în buzunariu 
Cu doi-spre-ce lăutari 

- Şi cu patru călușei 
Incărcaţi de gălbinei, 
Cu miîndra pe lîngă ei. 

„Viţa din graiu că-mi grăia: 
—, De cînd, mîndro, te-am luat, 
Nici un cîntec n'ai cîntat, 
Şi-acuma-i anu 'mcheiat. . 
Ia să-mi cinţi un cînticel, 
Măcar cît de mititel, 
Să-mi ascult un ceas la el“. 
Frunză verde şoralea, - 
Mîndra. din -graiu-mi grăia: 
“Bucuros. că ţi-aş cînta, 
Dar mi-i portul femeiesc, 
Şi mi-i glasul voinicesc. 

„Cind oi prinde a cînta 
Munţii s'or cutremura, 
Fagii mari s'or legăna, 
"Vetrele s'or despica 
Apele s'or turbură 
Fîntina din Peșterea... 
Potera ne-a. auzi, 
Inainte ne-a eşi, . | 
Că-i o matcă de voinici 
Peste patru-zeci şi: cinci, 
Şi o matcă haiducească | 
Peste patru-zeci și şase, 
Şi pre mine m'or lua 
Şi pre tine te-or tăia, 

„Ce haznă, Viţă-i avea?“. 
— Nu te teme mindra mea. 
Pină-i fi pe mîna mea, 
C'oiu fi eu de te-oi ţinea. 
Cîntă mîndră cîntecul 
Că mi-i drag ca sufletul. 
Mîndra 'ncepe a cîntă 
Munţii se cutremură, 
Fagii mari se legănă, 
Pietrele se despică, . 
Apele se turbura, 
Fintîna din Peștera, 
ŞI potera îi auziă, 

„Inainte le eşiă, . 
Şi din graiu așa grăia: 
'— Alei Viţă cătănuţă. 
Ce-ai cotat tu pe aice 
De ne'ncurci tu florile, 
N'au hodină oștile. 
la dă-ți tu Viţă vamal 
Viţă din graiu-'și grăia: 
— Ce fel de vamă'ți-aş da? 
— Să-ţi dai, Viţă pușca ta. 
— Puşculiţa nu mi-oi dă 
Pină capul sus mi-a sta, 
„Că mnii-a dat-o tatăl meu 

„Să păzesc de capul meu. 
— la dă-ți tu Viţă vamal 
— Ce fel de vamă ţi-aș da? 
— Să-ţi dai Viţă pistolul. 
— 10 pistolul nu l-oiu a, 
Pînă capul sus mi-a sta, | 
Că-l am del'un cumnăţel 
Să-mi apăr trupu cu el. 
— la da-ți tu Viţă vamal 

. 
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— Ce fel de vamă ţi-aş da? | C'astă vară mi-am cosit, 
— Să-ţi dai Viţă sabial Cite clăi că mi-am clăit, 
— Io sabia nu oiu da, La toate vîrf am făcut, 
Că 'mi-o dat-o frate-meu Numai una mi-am lăsat 
Să-mi păzesc eu capul meu. Cu capul tău virf să-i fac. 

_— la dă-ţi tu Viţă vama! Frunză verde șoralea 
— Ce fel de vamă ţi-aş da? „_ Mindra din gură grăia: 
—— Să-mi dai Viţă pe murgu. - — lartă, Viţă, greșala! 
— Eu pe murgu nu l-oiu da, Poale lungi şi minte scurtă, 
Că mi l-o dat socru-meu ." Femee nepricepută. 
Să-mi poarte trupuşoru meul — Eu greşala ţi-oiu ierta 
— Ia dă-ţi tu.Viţă vama,  -: Capul tău cînd l-oiu tăia. 
Fie-mi curvă maică-tal . | Și paloşul mi-l scotea, 
— Ce fel de vamă ţi-aş da? . Capul mîndrei: mi-l tăia, 
— Să-ţi dai Viţă pe mîndral Tot.mușcături îl făcea - 
— Eu pe mindra nu oiu da Și pe drum c'o risipea. 
Avradina Satana, Numai ţiţele lua 
Hudi, basama leuca! Şi-n buzunar le băga, , 
— Dalei Viţă Cătănuță ” Și'pe murgu 'ncăleca 
Gată-te să ne luptăm tă La soacră-sa se ducea: 
In săbii să ne tăiem, o ! — Bună-ziua soacră-meal - 

Zi de vară LL După masă. se punea - - 
Pinăm sară - a Ş'un cop de vin îmi cerea 

Că e zi de primăvară „ Soacră-sa din graiu grăia: 
Şi e lupta mai ușoară. - — Viţă, Viţă dragul "meu 

| SI Cum ţi-ar sta ţie de bine 
, Sa | De-ar fi şi mîndra 'cu tine. 

Şi de luptă s'apuca . | Viţă din graiu-şi grăia: - 
Cu foc mare se lupta — Dă-ne soacră carne grasă 
In săbii. că se. tăia. | De la mindra cea frumoasă, 

- Viţa din gură gria: Fierbe de sară cu varză. 
— Mindră, mindrulița mea Soacră-sa nu pricepea 
Descinge-ţi puţine] briu Carnea cu varză fierbea 
Şi-mi ţine murgul de friu, . . Şi dinainte-i aducea. 
Că-mi pune capul Codrean,. EI din graiu așa grăia 
Al imeu şi al tău duşman. - — Mîncă şi tu soacra mea 
Frunză verde şoralea . . Carne de la fie-ta, - 
Mîndra din gură grăia: . Aradina Satana 
— Ba io nu ţi l-oiu ţinea. - Udri basama leucal 
Dintre voi care-o răsbi, | Curva-i fost şi Dumnia-ta 
De bărbat eu l-oiu primi. Curv'a fost şi fata tal ” 

: . Şi paloşul mi-l: trăgea | 
i Capul soacră-sa tăia 

Și averea i-o lua 
Şi-n desagi că mi-o băga 

, Şi pe murgu-o arunca 
Și din graiu așa grăia: 
— Haidaţi feciori după mine 
Să vă "'nvăţ a trăi bine 
Să vă duc pe la strîmtori 
Să vă iau la: gălbiori, 
Că-s mai uşori la. purtare 
Şi-'s mai 'sprinteni la schimbare. 

Viţa rău se 'miînia, 
Intr'un picior se 'ntorcea 
Paloșul iute scotea 
Şi capete reteza, 
Tot polog că mi-i făcea. 
De galbeni îi culegea 
Şi "n dăsagi că mi-i băga 
Și pe murgu-i arunca 
Şi din gură așa grăia: 
— Pleacă curvă nintea mea. 
O vei vrea, o nu vei vrea : | 

"De nu, dracu să te ial (Gura-Riului).. 
i 

.
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222. 

Măi bădiță, păr. sucit, 
Şezi la noi dac'ai venit, 
Decit vini și iar te duci 
Mai bine te-aș vede 'n furci. 

A. 223. 

Bade, trandafir subţire 
Vruta-i să mă scoţi din fire. 
Dar badea din grai grăia: 
Eu sunt trandafir frumos 
Şi din fire nu te-am scos. . . 

224. 

Măi bădiţă, băiat prost, 
Dar asară unde-ai fost? 
C'a vint altul mai frumos, 7 
Mai frumos şi mai subțire 
Nu ca tine-un prost din fire. 

225. 

Bate, Doamne, cei doi plopi 
Din țarina de la popi 
Şi bate și pe cei doi 
Din țarina dela noi. - 

_ 226. r 

Mă miram ce-mi place mie: 
Mărul roșu de la vie, i 
Bădiţă de omenie, E 
Mă miram că se mi-i drag: 
Mărul roşu pădureţ 
Bădița cu părul creț. 

227. 

— "Țucu-ţi nană gura ta. : 
- Macar o ţuci, macar ba; 5 

.. — "Țucucţi nană ochii tei. 
— Țuică-i .bade-o amindoi. - 

„De dragostea mea cea 
“Mi-a căzut lumea urîtă. 

228. 

— Rămii puică sănătoasă 
Ca'o garoafă- frumoasă. 
- Du-te bade sănătos 

"Ca un trandafir frumos. 

229. 

Mă cutremur cînd gindesc 
Cu puica să mă 'ntîlnesc, 
Două vorbe să-i vorbesc 
Inima să-mi răcoresc. 

230. 
| ,- 

Ce mi-i drag mie în lume: 
Cărările prin pădure, 
Căutind cu: mina mure. 
Şi mi-i drag-pomul cu prune 
Şi omul cu vorbe bune. 
Şi mi-i drag nucul cu nuci 
Și omul cu vorbe dulci. 

4 

231 

Dragă de eşti albineaţă 
Ce te ţii aşa măreaţă 
Că şi eu sunt albineţ 
„Nu mă ţin âșa măreț, 

232. 

Ucigă-te crucea, * drace, 
Cum nu laşi dragostea 'n pace! 
Ce tot umbli ca s'o strici? 
Ce bătaie-ai să măniînci! 

233; 
7 

Foaie verde ş-o cucută 
multă 

7 

12 .



113 

Zău mă tem de prăvălit.: ui 

MIHAIL EMINESCU 

234 . „242, 
„i 1 

Că mi-e miîndra frumușică Pe ulița cei domniască E: 
Vedea-o-aș în bătătură | Este-o albă de nevastă, 
Să sbiere ca o nebună, ; Vrea birăul s-o iubească. - 
Şi eu, dragă, peste druin, e __Da-o iubi el pe 'dracu 
Să sbier ca și un nebuni | Că l-o întrecut altu. 

MR i 

- Vino nană, cînd te rog, Supărată-i nana mea 
„Că la toamnă pot fi rob. „Că nare cu cine beă. 
“In temnița -Nistrului . | , Da imai supăratu s cu 
In fundul pămîntului. : Sa „Că nu am vin ars să beu. 

236. Sa a | 244. 

Vintul bate scolăie 
Cîrpa nani-i roşie . 
Vîntul bate, leagănă 
Cîrpa nanii galbenă. 

Aci-i loc de gura veche, ! 
Sărutu-vă n gura fetche; 
Aci-i loc de gură nouă 
Sărutu-vă p'amîndoua, 
Și pe una | Se NE ” 
Totdeauna. a Ă 245. 

„Cine vrea să mă peţească,. 
237. - Marga la tata de mă ceară - 
i ” ” "Că părinţii-mi -poruncesc 

Bun «e locul de jucat | Cu urit:să.nu trăesc, 
Zău mă tem de răsturnat, Că-s o floare după mare 

Bun locul de învirtit De " Cine-mi coată-'m :față moare. 

  

246. 
238. 

Mă mină: mama la moară, 
Mai încet măi băieţele Mă întîlnii cu o fecioară, 
Mai încet. 'cu copila . - i Mă ţipai să o sărut, 
Că nu-i nora mini-ta, . | Ea mă puse la pămint. 
Ci-i a istui de colea, Ia a 
Acuş vine şi ţi-o ial CE E . 247. 

239. _ Zise mama către mine 
Na , . „Să nu dau gură la nime, 

- Lele-a dracului să fi, Dară dracul poate face 
De nu-i imerge, nu te 'mbii, | Să nu dau la cine-mi place. 
Pe cărarea fîntînii a e 
Să-mi stîngi focul inimii. ao e Ia „248. . 

ENE Țuci, ţuci, tuci, 
| | 240, ăi | Prin butuci 

Frunză verde ismă creaţă | - Mîncare-ai 'pîne cu nuci. 

Duminecă dimineaţă Aa ij 
La Dorohoi în cea parte i | 249. 
Se pling mîndrele de moarte. Fie dracu supărat 

, „Pîn'or trăi crîşme 'n sat, 
241. Ra Că oi bea la care-oiu vrea 

Şi-oi plăti cînd: oiu putea. 
Vecine, dragă vecine 
Nu lăsa - . a i : 250. 
Nevasta ta. | i 
Să spele cămăşi .la vale i Vai de mine, mor de cald 
Că-i prea albă la picioare: ȘI n'am apă să mă scald. 
Cîndu-i: văd piciorul gol Mă dusei la lacul. sec 
Stau în loc să mă omor. Era gata să mă 'nnec.
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251. 

Bădişor ca bade-meu, 
Nu-i cît ţine Dumnezeu. 
Că-i' şi dascal Şi birău 
Şi-i pristav la făgădău. 

252. 

_Ce haznă bade de tine 
Că îmbli alb și schimbat, 
Și trăeşti tot. „supărat. 
Da io-s neagră și smolită 
Și trăesc tot veselită. 

253. 

Pinză, pinză, fă-te minză 
Şi te du la mama'acasă |, 
Şi rinchează, doar te-a ţasă. 

254. 

Acuma mi-i iarba crudă 
Unde calci 
„Urmă faci, 
Unde șezi 
Urmă vezi. 

255. . 
_ 

De im'ar chema N icodin: 
M'ar băga fetele n sîn; 
'Dar pe min' mă chiamă "Marcu 
Fug fetele ca de dracu. 

256. 

Hopa, hopa, 
Ce-o zis popa, 
Că mi-o zis ca să mă 'nsor, 
Dar de fete nu mi-i dor. 

257. ar 

Cirţo, cîrţo, patule, 
Ce faci, blăstămatule? 
Mișcă, mişcă din călcie 
Ca moara din căpătiie. | A 

  

“ 258. E 

Bea, bea, bea săracă gură A i 
C'a "plăti iapa cea sură, a 
Care paște m cărătură.. E! 

  

259. 

Strugurii se coc în vie, 
Vinul să bea 'n' Veneţie, 
Cu nanele ce-mi. plac mie. . 

Vii găsi cînepa toarsă. Ma 
Dar cînepa cînd s'a tors? - AI 

Iară nana că-s om şodu, 
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260. 

Place-mi mic m crişm” a bea 
Tot pe. calul altuia, 
Dar  pusci. picioru-n. scară 
C'oiu-bea Joi de către sară. 

261. 

Bere-aş vin din oala veche 
Cu. nanele su păretche, 
Şi-aș bea vin din oală nouă 
Cu nanele amîndouă. 

262. 

Cu cît „beau, cu-atit mă iau, 
Cu cît beau, mă "mveselesc | 
Cu-atit mă răcoresc. a ta 
„De n'aş bea, n'aș veseli 
Pe loc mam” aş nebuni. ... 

253 

Du-mă Doamne și mă pune 
Unde-i palinca de prune 
Ş'un şir de nănuțe bune. 
le-mă Doamne şi mă adă 
Pină la Pincota albă | 
C'acolo's nane grămadă , 
Și mai mare şi mai mici 
Cumu-s bune de voinici. 

264. 

Doamne, Doamne; dă- -mi bani, 
Că nu-i berem cu țigani,» Că 
Că i-om be cu oameni mari. 
Că ţigani beau sculele 
Popii patrafirele, s 

„263.. 

urcă, ţurcă, 
Rea de furcă, 
Pune, furca şi te culcă . . 
Și te scoală somnoroasă - a 

Scoborind pe stară 'n jos, 
Tot cu ştiucu. de slănină 
Și cu blidul de făină. 

266. 

Strigă-mă țara talhariu, 
Iară. nana că's drumarii, 
Strigă-mă Sara că-s fur, 
Iară nana: că-s om bun. -. 
Strigă-mă ţara că-s. lotru 

,
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267. 

Vai de mine ce-mi trag eu 
Ca-un bătut de Dumnezeu, 
Trag la rău ca altu 'n bine 
Dar aşa mi se cuvine. - 
“Trage săracă muere 
„La lipsă și neavere,. N 

268. . 

Bărbatul mi-i blăstămat 
„Cînd vine sara din sat. 
Nu coată cine-i în pat, 
Ci se culcă și su pat. 
Cite perne sunt în pat 
Toate cad la el în cap.: 

„269. 

Frunzuliță de-alămiie 
La lași la Mitropolie 
Este-un fecioraș de scrie, 
Toată ziua scrie cărţi 
Noaptea le pune peceţi 
Le trimite în toate părți. 

270. 

Orb am fost eu la vedere 
Cînd am fost să-mi iau muiere. 
Mă bucuram la avere 

+ Ş-am luat făr' de plăcere. 
Luai strigoaia din lume 
Să-mi aducă bani cu sume, 
Să mă fac bogat, cu nume . 

„Socru stă să mă zugrume. 

“Ziua noaptea nu-mi dă pace 
Că se laudă în tot „ceasul 
Că mi-adus galbeni cu tasul, 
Tot cu ei îmi scoate nasul. 

l-ar plăcea să mă muncească 
Ş-ar voi.să porunciască, 
Altele să o slujască 
Şi ea 'n pat să hodiniască. 
4 . 

| 271. 

Frunză verde de colie 
Toată ziua sap' în vie 
Şi sara vin. la urgie. ' 

„Ea îmi pune 'n blid să cin 
La inima mea-i venin. 
Pusei brinca la obraz, 
Cinai cu destul necaz. 
Ș'apoi 'mi luai şuba, 
Cu gînd să mă duc la alta, 
Și mersei pin la părlaz. 
Gindii cu destul necaz 

* Haida! ce-o vrea Precesta, 
Batir să-mi pierd viaţa: 
Și mă dusei pe cărare, 

" NIHAIL EMINESCU 

N'am prînz, n'am cină, n'am pace 

Mă "ntilnii cu mîndra în cale, 
Ducîndu-se la fîntină 
Cu două căntuțen mină. 
Și, zău, îa aşa zicea: 
——. Du-te bade, du-te dragă 
Și te bagă din grădină : 
Şi te dă după turpină 
Şi mai zăbovi tu o leacă, îi 
Păn al meu bărbat că pleacă. 
El pe cal că se suia 
-Şi cu el la cîmp merea, 
Și ea 'n casă mă chema. 

272, 

Mult- mă mustră 
Cel ce custă, 
Că-i făcui calea prin pustă. 

Lă 

- Io calea n'o am făcut 
Dar pe nana'm petrecut . 
Pănă ce-o am petrecut 
Cinci părechi de cisme-am. rupt, 
Şi pănă oiu mai petrece 
Oi mai rupe cinci-spre-zece. 

273. 

Asta-i fata "lăudată 
Cu casa nemăturată, 
Gozul de l-ar. mătura 
Cu lopeţi lar arunca... 
Cind de măturat s'apucă, 
Gozul după cas'aruncă 
Iară mătura în pat 

„Şi gîndești c'a măturat. 

X 

274. 

Dragu-mi-i bade 'de tine | 
Mi-i urît de cin” te ţinea 
Dragu-mi-i de mersul tău 
Mi-i urit de tătăl tău, 
Dragu-mi-i de casa ta! 

Ă Mi-i urît de maca ta. 
— Spune-i bade mumă-ta 
Să nu-mi mai aibă grija 
Şi să-şi poarte grija ei, 
Că-i e ruptă iia 'n poale 
Şi-i e mintea sburătoare, 
De sboară pe arături 
Ş'adună fermecături, 
Să farmece trupul meu 
Dar nu-i vrednic neamul tău. 
Trupul meu c trup subțire. 
De. scoate: voinici din fire 
Și te-oi scoate și pe tine. 

275. 

— Chivuţa neichii, Chivuţă, 
Hai la neica. m chiliuță 
Că ţi-am cumpărat cercei. 
— Ce. uni e mie de cercei



Dacă nu vii să mă iei. 
El îndată şi săria 

"Și în brațe ş-o lua 
Şi în chilie ş-o băga. 
Puse _Cîrja pe chilie 
Ca să fie mărturie. 
'Ş-o pus papuc. pe cuptor | 
Să li steie într! ajutor. 

“ Amîndoi şi-o povestit, 
Zi: de vară 
Pin în sară. 
Ea din grai așa grăia: 
— Cum să zic eu la maica 
El din graiu iarăş grăia: 
— Chivuţa neichii, Chivuţă, 
Aşa maică-ta să-i. zici: 
“Ştii taurul „șătului 
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Cela -mare şi bălțat 
E! în coarne m'o luat, 
Şi în baltă m'o aruncat . 
Şi rochița mi-am udat 
Şi cu maică-mi-am stat = 
De rochiţa mi-am uscat 
Zi de vară 
Pin' în sară. 

276. 

De aș trăi cît aş trăi 
Diacon n'aş -mai iubi, 
Cînd îi vremea de iubit 
Şade-acasă la citit, 
Cînd mi-i dor de sărutat 

“ Şade-acasă la scriat. 

a
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FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ 
(POVESTE) 

In vremea veche, pe cînd oamenii, cum 
sînt ei azi, nu erau decit în germenii viito-= 
rului, pe cînd Dumnezeu călca încă cu 
picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale 
pămîntului, — în vremea vechestrăia un îm- 
părat întunecat și”gînditor ca miazănoaptea 
ŞI avea o împărăteasă tînără 
ca miezul luminos al “zilei. | 

Cincizeci de ani de cînd împăratul purta 
războiu c'un vecin al lui. Murise vecinul şi 
lăsase de moștenire fiilor” şi nepoților ura și 
vrajba de singe. Cincizeci de ani, și numai 
împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrinit, 
slăbit de lupte şi. suferinţe,-—împărat, ce'n 
viaţa lui nu risesc niciodată, care nu zim-. 
bea nici la cintecul nevinovat al copilului, 
nici la risul plin de amor al soţiei lui tinerc, 

nici la poveştile bătrîne și glumeţe ale ostași- 
„lor înălbiți în bătălie și nevoi. Se simţea slab, 
se simţea murind și n'avea cui să lese MoOş- 
tenirea” urii lui. Trist se scula din patul 
împărătesc, de lingă împărăteasa tinără-— 

“pat aurit, însă pustiu și nebinecuvîntat-—trist 
mergea în războiu cu inima neîmblinzită,— 
și împărăteasa, rămasă singură, plingca cu 
lacrimi de văduvie singurătatea ei. Părul ei 
cel galben, ca aurul cel mai frumos, cădea 
pe sînii ei albi și rotunzi —și din ochii ei 
albaştri şi mari curgeau şiroaie de mărgări- 
tare apoase pe o faţă mai albă ca argintul 
crinului. Lungi cearcăne vinete se trăgeau 
imprejurul ochilor, şi vine albastre se tră- 
geau pe fața ei albă ca o marmură vie, 

Sculată din patul cei, ca se aruncâ “pe 
treptele de piatră ale unei bolte în zid, 
în care veghea, de-asupra unei candele fume- 
ginde, icoană îmbrăcată în argint a Maicii 

„durerilor. Induplecată de rugăciunile impă- 
rătesei îngenunchiate, pleoapele icoanei reci 
se umeziră şi o lacrimă curse. din ochiul cel 
negru al mamei lui Dumnezeu. Impărăteasa 
se ridicâ în toată măreaţa ci statură, atinse 

* 

şi zimbitoâre: 

' 

cu buza ei seacă lacrima cea rece şi o supse 
în adincul-sufletului său. Din momentul a- 
cela ea purcese îngreunată. 
Treci o lună, trecură două, trecură. nouă, 

„Și împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma 
laptelui, cu părul bălaiu ca razele lunei. 
Impăratul. surise, soarele surise și el în în- 
focata lui. împărăție, chiar stătă pe loc, încît 
trei zile n'a fost noapte, ci numai senin şi . 
veselie, --- vinul curgea din butii sparte şi 
chiotele despicau bolta ceriului. Ea 

Şi-i puse mama numele: Făt-Frumos din 
lacrimă, 

Și crescu și se făcă mare ca brazii-co- 
drilor. Creștea într'o.lună cît alţii întrun an. | 

Cind era destul de mare, puse să-i facă un' 
buzduvan de fier, îl aruncă în sus de despicâ.. 
bolta cerului, îl prinse pe degetul: cel mic,“ 

“Şi buzduganul se rupse m două. Atunci puse 
să-i facă altul mai greu—îl aruncă în sus 
aproape de palatul de nori al lunei; căzind 
din nori, nu se rupse de degetul voinicului. 

Atumci Făt-Frumos își luă ziua bună dela 
părinți, ca să se ducă, să se bată el singur 
cu oștile împăratului: ce-l dușmănea pe tată: 
său. Puse pe trupul său împărătesc haine de 
“păstor, cămeșă de borangic, ţesută în lacri- 
mele mamei sale, mîndră pălărie cu flori, cu 
cordele și cu mărgele, rupte dela giturile fe- 
telor de 'mpăraţi, îşi puse n briul verde un 
fluer de doine şi altul de hore, și, cînd era 
soarele de două sulițe pe cer, a plecat în 
lumea: largă și toiul lui de voinic. | 

Pe drum horca și doinea, iar buzduganul,: 
și-l arunca să spintece nourii de cădea de- 
parte tot cale de-o zi. Văile și munţii se ui- 
meau auzindu-i cîntecele, apele-și ridicau va- 
lurile nai sus ca să-l asculte, izvoarele îşi 
turburau adincul, ca să-și asvirle afară un-! 
dele lor, pentruca fiecare din unde să-l audă, 
fiecare din ele să poată cînta ca dînsul cînd 
vor șopti văilor şi florilor. 

Rîurile ce ciorăiau mai în jos de briiele,
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melancolicelor stince, învățau dela păstorul 
împărat doina iubirilor, iar vulturii, ce stau 
„amuţiţi pe creştetele seci și sure ale Stincelor 
'nalte, învățau dela el țipetul cel plins al 
jalei. 

Stăteau toate uimite pe cînd trecea păsto: 
rașul împărat, doinind și horind; ochii cei 
negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de. 
dor; şin piepturile păstorilor tineri, rezimați 
cun cot de-o stîncă şi c'o mină pe bită, 
încolţea un dor mai adînc, mai întunecos, 
mai mare-—dorul voiniciei! 2 

Toate stăteau în loc, numai Făt-Frumos 
mergea mereu, urmărind cu cintecul dorul 
inimei lui, și cu ochii buzduganul, ce sclipea. 
prin nouri și prin aer ca un vultur de oțel, 
ca o stea năsdrăvană. 

Cînd era' 'n spre seara zilei a treia, buz- 
duganul căzînd, se izbi de o poartă de aramă 
și făcu un vuet puternic şi lung. Poarta era 
sfărimată şi voinicul 
dintre munţi și se oglindea într'un lac mare 

- şi limpede, ca seninul cerului. In fundul lui 
se vedea sclipind, de limpede ce era, un nisip 

smarand, încunjurat de un crîng de arbori 
verzi şi stufoși, se ridica un mindru palat 
de o marmoră ca laptele, lucie și albă,—atiît 
de lucie, încît în ziduri răsfrîngea, ca ntr'o 
oglindă de argint: dumbravă şi luncă, lac 
și ţărmuri.' O luntre aurită veghea pe undele 
limpezi ale lacului lîngă poartă; şin aerul 
cel curat al serii tremurau din palat cîntece 
mindre și senine. Făt-Frumos se sui în lun-: 
tre Şi, vîslind, ajunse pănă la scările de mar- 
mură ale palatului. Pătruns acolo, el văzi în 
boltele scărilor candelabre cu sute de braţe, 
șin: fiecare braţ ardea cîte o stea de foc. Pă- 
trunse în sală. Sala era 'maltă, susţinută, de 
stilpi şi de arcuri, toate de aur, iar în mij- 

- locul ei stătea o mîndră masă, acoper ită cu 
alb, talgerele toate săpate din cîte-un singur 
mărgăritar mare;—iar boerii ce ședeau la 
masă în haine aurite, pe scaune de catifea. 
roșie, erâu frumoși ca zilele tinereţii și voioși 
ca horele. Dar mai ales .unul din ei, cu 
fruntea 'ntr'un cerc de aur, bătut cu diaman- 
te, şi cu hainele strălucite cra frumos ca luna 
unei nopți de vară. Dar mai mindru era 
Făt-Frumos. | 

— Bine-ai venit, Făt-Frumos !—-zise'mpă- 
vatul; am auzit de tine, da'de văzut nu te-am 
văzut. 

— Bine te-am găsit, împărate, deşi mă tem 
că nu te-oiu lăsa cu bine, pentru că am/venit 
să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asu- 
pra tatălui meu. o” 

—- Ba n'am viclenit asupra tatălui tău, ci 
totdeauna m'am luptat în luptă dreaptă. Dar 
cu tine nu im'oiu bate. Ci mai bine-oiu spune: 

" lăutarilor să zică şi cuparilor să umple cu-. 

intră. Luna răsărise: 

trelor la lumina lunei, 

pele cu vin, şi-om lega frăţie de cruce pe cit 
om fi şi-om trăi. 

Şi se sărutară feciorii de "mpăraţi în ură- 
rile boerilor, şi băură, şi se sfătuiră. 

Zise împăratul lui Făt-Frumos: De cine 
lume te temi tu mai mult? i 

— De nime m lumea asta, afară de Dum- 
nezeu. Dar tu? 

— Eu iar de nimeni, afară numai de Duma 
nezeu şi de mama pădurilor: : o babă bătrîni 
şi uriîtă, care umblă prin împărăția mea de 
mînă cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pă- 
mâîntului se usucă, satele se risipesc, tirgu- - 
rile cad năruite, Mers-am; eu asupra ei cu bă- 
tălie, dar n'am isprăvit nimica. Ca să nu-mi 
prăpădească toată împărăţia, am fost silit 
să stau la'nvoială cu ea şi să-i dau ca bir tot 
al zecelea din copiii supușilor mei. Și azi 
vine -ca să- Şi iee birul. 

Cînd sună miază-noaptea, feţele mesenilor . 
se posomoriră; căci pe. miază-noapte călare 
cu aripi vintoase, cu faţa sbircită ca o stîncă 
puhavă şi scobită. de păraie, c'o pădure'n 
loc de păr, urla prin' aerul cernit Mama pă- 
durilor cea nebună. Ochii ei, două nopţi tur- 
„buri; gura ci, un hău căscat; dinţii ei, şiruri 

de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de. de pietre de mori. 
"Cum venea vuind, Făt-Frumos, o apucă de 

mijloc şi o trînti cu toată puterea într'o 
piuă mare de piatră; peste piuă prăvăli o 
bucată de stincă, pe care o legă din toate: 
părțile cu șapte lanţuri de fer. Innăuntru 
baba : șuera şi se sinulgea ca vintul închis— 
dar nu-i. folosia nimica. 
"Veni iar la ospăț; cînd, prin bolțile feres- 

văzură două dealuri 
hmgi de apă. Ce era? Mama pădurilor, ne- 
putind să iasă, trecea peste apă cu piuă cu 
tot, și-i b-ăzda faţa în două dealuri. Și fugea 
mereu, o stîncă de piatră îndrăcită, rupin-. 
du-şi cale prin păduri, brăzdînd pămîntul cu 
dită iungă, pănă ce se făcti nevăzută în de-' 
părtarea nopții. 

Făt-Frumos ospătă ce ospătă, dar apoi, 
luîndu-şi  buzduganul de-aumăr, merse, me- 
reu pe dira trasă de piuă, pănă ce ajunse 
lîng'o casă frumoasă, albă, care sticlea la 
lumina lunei în mijlocul unei grădini de, 
flori. Florile erau în straturi verzi și luminau 
albastre, roșie-închise și albe, iar printre. 
ele roiau fluturi ușori, ca sclipitoare stele de 
aur, AMliros, lumină. şi un cîntec nesfirșit, 
încet, dulce ieșind din roirea fluturilor şi a 
albinelor, îmbătau grădina și casa. Lingă 
prispă stăteau două” butii cu apă,—iar pe 
prispă torcea o' fată frumoasă. Haina ei 
albă şi lungă părea un nor de raze şi umbre, 
iar părul ei de aur era împletit î în cozi lăsate 
pe spate, pe cînd o cunună de măr găritărele 
era aşezată pe fruntea ci netedă, Luminată 

„de razele lunci, ea părea muiată într'un aer 
de aur. Degetele ei ca din ceară albă tor- 
ceau dintr'o furcă de aur și dintr un fuior
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„de lină ca argintul torcea un fir de o mătase 
albă, subţire, strălucită, ce semăna mai mult 
a o vie rază de lună ce cutreera aerul, decit 
a fir de tort. 

La sgomotul ușor-al paşilor lui Făt- Fru- 
mos, fata-și ridicâ ochii albaştri ca undele 

-lacului. 

— Bime-ai! venit Făt-Frumos, zise ea cu 
ochii limpezi și pe jumătate închişi —cit e 
de mult de cînd te-am visat. — Pe cînd dege- 
tele mele torceau un fir, gîndurile mele tor- 
ceau un vis, un vis frumos, în care eu mă 
iubeam cu tine; Făt-Frumos din fuior de 
argint torceam și eram să-ţi ţes o haină ur- 
zită în  descintece, bătutăm fericire; s'o 
porţi... să te iubeşti cu mine. Din tortul meu 
ți-aş face o haină, din zilele mele o viaţă 
plină de desmerdări. a 

Astfel, cum privea umilită "la. el, fusul îi 
scăpă din mină, și furca căzu alături cu ea. 
Ea se sculă—şi ca rușinată de cele ce zisese, 
minele ei spinzurau în jos ca la un copil 
vinovat, şi ochii ei cei mari se plecară.— El 
se apropieă de ea,c'o mînă îi cuprinse mij: 
-locul, iar cu cealaltă îi desmerdă încet frun- 
tea şi părul, şi-i şopti: „Ce frumoasă ești 
tu, ce dragă-mi eştil A cui ești. tu, fata 
mea? 

—. A Mamei pădurilor — răspunse « ea sus- 
pinînd;-—mă vei iubi tu acuma, cînd ştii a, 
cui sînt? Ea încunjură cu amindouă braţele 
ei goale grumazul lui, şi se uită lung la el, 
în ochii lui. 

— Ce-mi pasă a cui eşti, : zise el, destul că ! 
te iubesc. 

— Dacă mă iubeşti, să fugim atuncea — 
zise ea lipindu-se mai tare de pieptul lui;— 
dacă te-ar. găsi mama, ea te-ar omori, şi: 

ori aş muri . dac'i muri tu, eu aș nebuni, 
şi eu. 

— N: aibi frică, zise el zimbind Și desfă- 
cîndu-se din braţele ci.— Unde-i mumă-ta? 

— De cînd a venit, se sbuciumă în piua în 
care-ai încuiat-o tu, și roade cu colții la lan- 
țurile ce-o închid. 

— Ce-mi pasă, zise el repezindu- se să vadă 
unde-i. 

— Făt-Frumos, zise fata — și două lacrimi 
mari străluciră în ochii ci —nu te duce încă. 
Să te învăţ eu ce să facem ca să învingi tu 
pe mama. Vezi tu buţile aste două? Una-i 
cu apă, alta cu pufere. Să le mută una'n 
locul alteia. Mama, cîud se luptă cu ră). 
maşii ei, strigă cînd obosește: „Stăi, si mai 
bem câte-o leacă de apăl“ Apoi ea bca putere, 
în vreme ce dușmanul ei numai apă. De: 
aceea noi le mutăm din loc, ea nu va şti și 
va bea numai apă în Vrenea luptei cu tine.-— 

Precum au zis, așa au și făcut. 

El se repezi după casă. „Ce faci, babă? 
strigă. el. 
Baba de venin se smulse odată din piuă n. 

sus şi rupse lanţurile, Tungindu-s se slabă Şi 
mare pănă'n. nori. 

— A! bine că mi-ai venit Făţ- Frumos! zisa 
ea, făcîndu-se iar scurtă... ia, acum hai la 
luptă, aci om vedea cine-i mai tare. 

— Hail zise Făt-Frumos. 
Baba ”] apucă de mijloc, se lungi răpezin- 

du-se cu el pănă'n nori, apoi îl izbi de pămînt 
şi-l băgă în ţărnă pănă n glezne. - | 

Făt-Frumos o izbi pe ea “şi o băgă m pă- 
mint pănă în genunchi. 

— Stăi, să mai bem apă, zise Mama- -pii- 
durilor. ostenită. 

“Stătură şi se răsuflară. Baba bău apă, 
Făt-Frumos bău' putere, şi-un -fel de tu: 
mestins îi cutreerâ, cu fiori de răcoare toţi 
muşchii şi toate vinele lui cele slăbite. - 

C'o „putere îndoită cu braţe de fier 
smunci pe baba de mijloc şi-o băgăm pi: 
mint pănă'n git. Apoi o izbi cu buzduganul 
în cap şi-i risipi creerii.—Cerul încărunţi 

„de nouri, vîntul i incepu a geme rece şi a sc: 
tura casa cea mică în toate încheieturile că: 
priorilor ei. Șerpi roşii rupeau“. trăsninil 
poala neagră a norilor, apele păreau că la: 
tră, numai tunetul cînta adînc, ca un prou: 
roc al ipierzării. Prin acel întuneric des şi ne- 
pătruns, Făt-Frumos vedea albind o umbrii 
de argint, cu păr de aur despletit, rătăcinu, 
cu minile ridicate şi palidă. El se apropii 
de ea și-o cuprinse cu braţele lui. Ea căsit 
ca moartă de groază pe pieptul lui, şi mânile: 
ei reci s'ascunseră 'n sînul lui. Ca să se tri: 
zească, el îi sărutâ ochii. Norii: se rupeait 
bucăţi pe cer — luna. roşie ca focul se iveu 
„prin spărturile lor risipite ;—iar pe sînul 
lui Făt-Frumos vedea. cum înfloreau donii 
sele albastre, limpezi şi uimite, ochii riirt:- 
sei lui. El o luă pe braţe.şi începi să fuşii 

„cu ea. prin furtună, 'Ea-şi culcase capul în 
sînul“ lui și părea că ardomise. Ajuns linşiii 
grădina împăratului, el o pusem luntre du- 
cind-o ca'mtr'un leagăn peste lac,.. smulse. 
iarbă, fin. cu miros și flori din grădină şi-i - 
clădi un pat, în care-o aşeză ca'ntr' un cuib. 

Soarele, ieşind din răsărit, privea la «i 
„cu drag. Hainele ei umede de ploaie se li- 
pise de membrele dulci și rotunde, faţa ci 
de-o paloare umedă ca ceara cea albă, mânie 
mici și unite pe piept, părul despletit Şi rus 
firat pe fin, ochii mari, închiși și adinciţi 

“în frunte, astfel ea! era frumoasă, dar păre: 
moartă. Pe acea frunte netedă şi albă, Fi. | 
Frumos presără cîteva flori albastre, api 

_şezii alături cu ea şimcepă a doini încet. 
Cerul limpede--o mare, soarele--o față «e 

"de foc, ierburile înprospătatae, mirosul cal 
„umed al florilor învioşate o făceau să doannii 
mult şi lin, însoţită în calea visurilor ei de 
glasul cel plins al fluerului. Cînd era. sua: 
rele amieazi, firea tăcea, şi Făt-Frunios - 
asculta liniștita ei răsuflare, caldă și umerii. 
Incet se pleacă la obrazul ei-și-o sărută. 

n
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Atunci ca deschise ochii încă plini de visuri, 
şi ntinzindu-se somnoroasă zise încet şi zîm- 
bd: „Tu aici eşti?“ 

— Ba nu sînt aici, nu vezi că nu sînt 
aici P—zise el mai lăcrămînd de fericire. Cum, 
şedea el lîngă ea, ca îşi întinse un braţ și-i 
cuprinse mijlocul. 

— Hai scoală, zise el desmierdind-o—e 
„ziua 'namiaza-mare. Ea se sculâ, îşi: netezi 
părul de pe frunte şi-l dete pe spate, cl îi 
cuprinse mijlocul— ca-i încunjurâ grumazul 
—şi astfel trecură printre straturile de flori, 
şi intrară în palatul de marmoră al împă- 
ratului. 

El o duse la împăratul şi i-o arătă spuin- ” 
„du-i că-i mireasa lui. Impăratul zimbi, a- 
poi îl luă de mină pe. Făt- -Frumos, ca şi cind 
ar fi vrut să-i spuie ceva în taină, şi-l trase 
la o fereastră mare, pe care vedea lacul cel 
întins. Ci el nu-i spuse nimica, ci numai se 
uitâ uimit pe luciul lacului şi ochii i se um- 
plură de lacrimi. O lebădă îşi înălţase ari- 
pele ca pe nişte pînze de argint şi cu capul 
cufundat în apă sfăşia fața senină a lacului. 

— Plingi, împărate? zise Făt-Frumos;— 
de ce? 

— Făt- Frumos, —zise împăratul—binele ce 
mi l-ai făcut mie, nu ţi-l pot plăti nici cu 
lumina ochilor, or' cît de scumpă mi-ar fi, 
și cu toate astea vin să-ţi cer și mai mult. 
— Ce, împărate? ? 
- Vezi tu lebăda ceca îndrăgită de un- 

de? _Tînăr fiind, aş trebui să fiu îndrăgit 
de viaţă, și cu-toate astea de cite ori am 
vrut să-mi fac seamă! Iubesc o fată fru- 
moasă cu ochii gînditori, dulce ca visele mă- 
rii—fata Genarului, om mindru și sălbatec . 
ce-şi . petrece viaţă vînînd prin păduri bă- 
trîne. O, cît e de aspru el, cit e de frumoasă 
fata lui! Or” ce încercare de-a o răpl a fost 
deşartă. Incearcă-te tul 

Ar fi stat Făt-Frumos locului, dar scum- 
pă-i era frăţia de cruce, ca or' cărui voi- 
nic, mai scumpă decît zilele, mai scumpă 
decît mireasa. - 

-- Impărate prea luminate, din cite no- 
roace ai avut, unul a fost mai mare decît 
toate: 

„cruce. Hai, că mă duc eu să: răpesc pe fata 
Genarului! 

Și-şi luă. cai ageri, cai cu suflet de vînt 
Făt-Frumos, şi era să plece. Atunci mireasa 
lui—Ileana o chema-îi zise încet la ure- 
che, sărutindu-l cu dulce: „Nu uita Făt- 
Frumos, că pe cît vei fi tu departe, eu oiu 
tot plinge. 

EI sc uită cu milă, la ea, o mângiiâ-— —dar 
apoi, desfăcîndu-se de imbrățoșerile ei, se 
avintă pe șeaua calului și plecă în lume, 

Trecea „Prin codri pustii, prin munţi cu 
fruntea ninsă, şi cînd răsărea dintre stînci 
bătrine luna cea palidă ca faţa unei fete 
moarte, atunci vedea din cînd în cind cîte-o 
sdreanță uriașă atîrnată de cer, ce încun- 

cal năzdrăvan cu' două inimi, 

acela că Făt-Frumos ţi-i frate de. 

jura cu poalele ci virful vreunui munte —o 
noapte sfirticată, un trecut în ruină, un cas- 
tel numai. pietre şi ziduri sparte. 

Cînd se luminâ de ziuă, Făt-Frumos vede 
că şirul munţilor dă într'o mare verde şi 
întinsă, ce trăieşte în mii de valuri senine, 
strălucite, care trecră aria mării: încet şi 
melodios, pănă unde ochiul se: “pierde în al- 
bastru cerului și în verdele mării. In capă-. 
tul șirului de munți, drept asupra mării se 
oglindea în fundul ei o măreaţă stincă de 
granit „din care răsărea,-ca un cuib alb, o 
cetate frumoasă, care, de albă ce era, părea 
poleită cu argint. Din zidurile arcate răsă- 
reau ferestre strălucite, iar dintr'o fereastră” 
deschisă se zărea, prin oale de. flori, un 
cap. de fată oacheș și visător, ca o noapte de 
vară. Era fata Genarului. 

— Bine-ai venit Făt-Frumos, zise ea, să- 
rind dela fereastră și deschizînd porțile mă- 
reţului castel, unde ea locuia singură ca un 
geniu într'un pustiu; —astă noapte mi se pă- 
rea că vorbesc c'o stea, şi steaua mi-a spus 
că vii din partea împăratului ce mă iubeşte. 
“In sala cea mare a castelului „în cenușa 

vetrei, veghea un motan cu! şapte 'capete, 
"care cînd urla dintr'un cap s'auzea cale de-o 

zi, iar cînd” urla din cite șapte, s'auzea cale - 
de șapte zile. - 

Genarul, pierdut în sălbaticele. sale vină- 
tori se depărtase cale de-o zi. , . 

Făt-Frumos luă fata'n braţe şi, punind-o 
pe, cal ,sburau amindoi prin pustiul lungului 
mării ca două 'abia văzute inchegări ale văz- 
duhului. 

Dar Genarul, om alt și puternic, avea un, 
Motanul din 

castel micună dintr'un cap, iar calul Gena- 
rului nechează cu! vocea lui de bronz. 

— Ce eP—îl intrebă Genarul pe calul 
năzdrăvan — ţi s'a urit cu binele? 

— Nu mi s'a urit mie cu binele, ci de 
tine-i rău, Făt- Frumos ţi-a furat fata. 

— "Trebue să: ne grăbim mult ca să-i a- 
jungem? 

— Să ne grăbim și nu prea, pentru că-i 
- puteni ajunge. —-Genarul încălecă și sbură 
ca spaima cea bătrină în urma fugiților. 
In curin€ îi şi ajunse.—Să se bată el cu 
Făt-Frumos nu putea, pentru că Genarul era 
creștin şi puterea hai nu era în duhurile în- 
tunericului, ci în Tjumnezeu. - 

— Făt-Frumos!l-—zise Genarul,—mult eşti 
frumos, și 'mi-e 1nilă -de tine. De astădată 
nu-ţi fac nimica, dar de altădată... ţine 
“minte ! —- ȘI, 'luîndu-și fata alături cu el, 
pieri în vînt, ca și cînd nu.-.mai fusese. 

Dar Făt-Frumos era voinic și ştia dru- 
mul înapoi. EI sc reiîntoarse şi găsi pe fată; 

. .) 
iar singură. însă mai palidă și mai plinsă, 
ca părea şi. mai frumoasă. Genarul era dus 
iar la vinătoare cale * de. două zile.—Făt- 
Frumos luă alţi cai din chiar grajdul Gena- 
rului , IN



FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ 

Astădată plecară noaptea. Ei fugeau cum 
fug razele, lunei peste. adincele valuri ale 
mării, fugeau prin noaptea pustie și rece 

„ca două visuri dragi; ci prin fuga lor au- 
zeau miautele lungi şi îndoite ale motanului 
din vatra castelului. Apoi li se păru că nu 
mai pot. merge, asemenea celor ce vor să 
fugă în vis şi cu toate acestea nu pot. Apoi 
un nor de colb îi cuprinse, căci Genarul 
venea în fuga caiului de. ruvea pămîntul. 

Faţa lui era: înfricoşată, privirea cruntă. 
“Fără de-a zice o vorbă, el apucă pe Făt-. 
F'rumos şi-l azvirli în nourii cel negri și plini * 
de furtună 'ai cerului: Apoi dispăru cu fată 
cu tot. - 

Făt-Frumos, ars de fulgere, —nu căză din 
el decit o mină de cenușă în nisipul cel fier- 
binte şi sec al pustiului. Dar din cenușa lui . 
se făcu un izvor limpede ce.curgea pe-un 
nisip de diamant; pe lîngă el arbori, nalţi, 
verzi, stufoşi, răspîndeau o umbră răcorită 
și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput 
glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într'o 
lungă doină —- pe Ileana, împărăteasa cea bă- 
laie a lui Făt-l'rumos. Dar cine să înţeleagă 
glasul: izvorului într'un' pustiu, unde pănă 

„atunci nu călcase picior de om? 

Dar pe vremea aceea :Domnul umbla încă 
pe pămint. Intr'o zi se vedeau doi oameni 
călătorind prin pustiu. Hainele şi faţa unuia 

„ Strălucea ca alba lumină a soarelui; celă- 
lalt, mai umilit, nu părea decît umbra celui 
luminat. Erau Domnul și Sfîntul Petrea. 
Picioarele lor înfierbintate de nisipul pus-. -. 
tiului călcară atunci în răcoarele și limpe- 
dele pirău ce curgea din izvor.. Prin cursul 
apei, cu gieznele lor sfîşiau valurile pănă 
la umbritul lor “izvor. Acolo Domnul băi 
din apă, şi-şi spălă fața sa cea sfintă şi 
luminată și mînele sale făcătoare de minuni. 
Apoi șezură amindoi în umbri, Domnul cu- 
getînd la Tatăl său din cer, și Sfintul Pe- 
trea ascultind pe cugete doina izvorului plin- - 
gător. Cind se sculară spre a merge mai 
departe, zise Sfîntul Petrea: „Doamne, fă 
ca acest izvor să fie ce-a fost mai înainte,“ 
„Amin!“ zise Domnul ridicînd mina sa cea 
sfintă după care apoi se depărtară în spre 
mare fără a mai privi înapoi. 

Ca prin farmec pieri izvorul și copacii, şi 
Făt-Frumos, trezit ca dinţr'un somn lung, se 
uitâ împrejur. Atunci văză chipul cel lumi- 
nat al Domnului, ce mergea pe valurile mă- 
rii, cari se plecau înaintea lui, întocmai ca 
pe uscat; și pe Sfintul Petrea, care mergind 
în. urma lui şi învins de firea lui-cea ome- 
nească se uita înnapoia sa şi-i făcea lui- Făt- 

„Frumos din cap.— Făt-Frumos îi urmări cu 
ochii pănă ce chipul lui Sfîntul Petrea se 

„risipi în depărtare, şi nu se vedea „decit 
chipul strălucit al Domnului, aruncînd o 
dungă de lumină pe luciul apei, astfel încit, 
dacă soarele n'ar fi fost în amiază, ai fi 
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crezut că soarele apune! —EL înţelese -mi- 
nuhea învierii sale și îngenunchiâ înspre a- 

„pusul acelui soare dumnezeesc. ” 
+ Dar apoi își aduse. aminte că făgăduise a 
ripi pe fata Genarului, și cecace făgădu-. 
ieşte voinicul, ancvoie o lasă nefăcută. 

Deci se porni și înspre seară ajunse la 
castelul Genarului te strălucea în întuneri- 
cul serei ca o uriaşă umbră. EL intră în 
casă... fata Genarului plingea. Dar cînd îl 

„văză, faţa ei se 'nsenină, cum se 'nsenină o 
undă de o rază. EI îi povesti, cum înviăse, 
atunci ea-i zise: „De răpit nu mă poţi răpl 
pănă ce nu-i avea un cal asemenea cu acela 
ce-l arc tatăl meu, pentru c'acela are două, 
inimi; dar eu am să-l întreb în astă seară 
de unde-și are calul, ca să poţi şi tu să ca- 
peţi unul ca acela. Pănă atunci însă, pentru 
ca să nu te afle tatăl meu, cu te vooiu pre- 
face într'o floate“. El şeză pe un scaun, 
iar ea şopti o vrajă dulce, și cum îl sărută 
pe frunte, el sc prefăch într'o floare roșie 
închisă ca vişina coaptă. Ea-l puse între 
florile din fereastră şi cînta de veselie, de 
răsuna castelul tatălui ci. 7 

Atunci intrâ și  Genarul. 
— Veselă fata mea?... Și de ce eşti veselă? 

— întrebă el. Îi 
— Pentru că nu mai este Făt-Frumos ca 

să mă ripească, răspunse ea rizind. 
Se puseră la cină. | 
— Tată, întrebă fata, de unde ai calul 

d-tale, cu cari umbli la vinat? 
— La ce-ţi trebuie s'o ştii? zise el încrun- 

tind sprincenile. a 
„— Ştii prea bine, răspunse fata,—că nu 

„vreau ca s'o ştiu, decit numai ia-aşa ca s'o. 
știu, pentru c'acum nu mai e Făt-Frumos să 
mă răpească. IN pf 

— Știi tu, că nu mă împotrivesc ţie nici 
"odată — zise Genarul: 

Departe de-aicea' lîngă mare, şade o babă 
care are șapte iepe. Ea ţine oameni, cari'să i 
e păzească un an (cu toate că anul ei nu e 
decit de trei zile) şi dacă cinevasi le păzeşte: 
bine, ea-l pune să-şi aleagă drept răsplată un 
mînz, iar de nu, îl omoară şi-i pune capul 
într'un par. Chiar însă dacă păzeşte cineva 

- bine iepele, totuşi ea-l viclenește pe om, căci peie, Şte p 
scoate inimile din caii toţi şi le pune într'u- 
nul singur, încit cel ce-a păzit alege mai tot- 

"“deauna un cal fără inimă, care-i mai rău 
decît “unul de rînd... Eşti mulţumită, fata 
mea? | | 

— Mulțumită, răspunse ea zimbind. 
Totodată însă Genarul îi aruncâ în faţă 

o batistă roşie, uşoară, mirositoare. Fata se 
uitâ mult în ochii tatălui său,'ca un om 
care se deşteaptă dintr'un vis, de care nu-și 

„poate aduce aminte. Ea uitase tot ce-i spu- 
sese tată-său. Insă floarea din fereastră ve- 
ghea printre frunzile ei, ca: o stea roşie prin 
încrețiturile unui nor. e



A doua zi Genarul plecă iarăși des dimi- 
neaţă la vinătoare. 

Fata sărută murmurind floarea roşie ȘI 
l'ăt-Frumos născă ca din nimica inain- 
tea ei. E 

-- Fi, ştii ceva? o întrebă el. 
— Nu ştiu nimica, zise ea tristă și pu- 

uînd dosul mînei pe fruntea ei;—am ui- 
tat tot. 

— Insă eu am auzit tot, zise el. Rămii 
cu bine, fata mea; în curînd ne vom ve- 
«lea iar. ! 

EI încălecă pe un “cal şi dispăru în pus- 
liuri. 

In arşiţa cea dogoritoare a zilei văză -a- 
proape de pădure un ţințar svircolindu-se în 
uisipul cel ferbințe. Făt-I'rumos, — zise ţin- 
țarul, — ia-mă de'mă du pănă'm pădure, că 
(i-oiu prinde şi eu binc. Sînt împăratul ținţa- 
rilor. -— Făt-Frumos îl duse pănă în pădurea 
prin care era 'să treacă. 

Ieşind din pădure trecă iar prin pustiu, 
dea-lungul mării, şi văzd un rac atit deiars: 
de soare, încît nu mai avea nici putere să se: 
mai întoarcă înapoi... Făt-Frumos, —zise el 
-- aruncă-mă'n mare, că ţi-oiu prinde și eu 
bine. Sînt împăratul racilor! Făt-Frumos îl 
aruncă în mare şi-şi urmâ calea. 

Cînd în spre. seară ajunse la un bordeiu 
urît şi acoperit cu gunoiu de cal. Imprejur 
ard nu era, ci numai nişte lungi țărușe 
ascuţite, din cari șase aveau fiecare'n viri 
clte-un :cap, iar al şaptelea fără, se clătina 
ereu în vînt şi zicea: cap! capi cap! capl 

Pe prispă o babă bătrină şi sbîrcită, cul- 
cată pe un cojoc vechiu, sta cu capul ei sur 
ca cenuşa în poalele unei roabe tinere și fru- 
joase, care-i căuta în cap. 

— Bine v'am găsit, zise Făt-Frumos. 
— Bine-ai venit, flăcăule, zise baba scu- 

iulindu-se. Ce-ai venit? Ce cauţi? Vrei 
si-mi paști iepele poate. 

— Da. 
— lepele mele pasc numai noaptea... Uite, 

«hiar de-acui poţi să porneşti cu ele la pă- 
scut... Fată hăi! ia dă tu flăcăului de miîn- 
satul ce i-am făcut cu,.şi porneşte-l. 

Alături cu bordeiul era supt pămînt o piv- 
niță. EI intră în ea, şi acolo văzu şapte iepe 
negre strălucite, — șapte nopţi, cari, de cînd 
vcau, nu zărise încă lumina soarelui. Ele 
nechezau şi băteau din picioare. . 

Nemiîncat toată ziua, el cină ce-i dăduse. 
baba, şi-apoi încălecînd pe una din iepe, 
inînă pe celelalte în aerul întunecos și ră- 
«oare al nopţii. Dar încet-încet, simţi cum se 
«trecoară un somn de plumb prin toate vi- 
vele lui, ochii i se painjeniră şi el căză ca 
mort în iarba pajiştei. EI se trezi pe cînd 
uijea de ziuă. Cind colo — iepele nicăieri, 
IEI îşi credea capul pus în ţeapă, cînd vede 
ieșind  dintr'o pădure, în depărtare, cele 
şapte iepe alungate de un roiu. nemărgenit 
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de ţinţari şi un glas subţire îi zise: „Mi-ai 
făcut un bine, ți l-am făcut. şi cu“. 

Cînd se intoarse cu caii, baba începi să 
turbe, să răstoarne casa cu susu'n Jos, și să 
bată fata, care nu era de vină. 
*— Ce ai, mamă? întrebă Făt-Frumos. 

Nimica, — zise ca; — mi-a venit şi mie 
toane. Asupra ta n'am nimica... sînt foarte 
mulțămită. Apoi, întrind în grajd, începă 
să bată—cai ţipind: „,„Ascundeţi-vă mai 
bine, batăv'ar mama lui Dumnezeu, ca să nu 
vă mai găsească, ucigăl crucea şi mînînce-l 
moartea!“ 

A doua zi pomi cu caii, dar iar căzu jos 
şi dormi pănă ce mijia de ziuă. Desperat era. 
să ia lumea 'n cap — cînd deodată vede ră- 
sărind din fundul mărei cei şeapte cai, muş- 
caţi de o mulţime de raci. — Mi-ai făcut un - 
bine, -—zise un glas—ţi l-am făcut şi eu. 
Era împăratul racilor;. — El mînă caii "nspre 
casă, și vede iar o priv eliște ca'n ziua tre- 
cută, 
Insă în cursul zilei roaba babei:s 'apropiă 

de el şi-i zise incet stringîndu-l de mină: 
„Eu ştiu, că tu ești Făt-Frumos. Să nu mai 
mănînci din bucatele ce-ţi fierbe baba, pen- 
tru că-s făcute cu somnoroasă... Ţi-oiu face 
cu altfel de bucate“. 

Fata într'ascuns îi făcu merinde, şi m spre 
sară, cînd era să plece cu caii, îşi siniți ca. 
prin minune capul treaz. Spre miezul nopții 
se'ntoarse acasă, mînă caii în grajd, îi în- 
cuiâ şi întră în odaic.' Pe vatra. cuptorului 
în cenuşă mai licăreau cîţiva cărbuni. Baba 

"sta întinsă pe laiţă și înțepenită ca moartă. 
EI gîndi c'a murit şi-o scutură, Ea era ca 
trunchiul şi nu mișca de lo. El trezi fata 
ce dormea pe cuptor. 

— Uite, zise el, ţi-a murit baba. 
„— Aş! asta să moară! — răspunse ea su- 
spinînd. — Adevărat că acum e ca şi moartă. 
Acu-i miazănoaptea... un somn amorţit îi cu- 
prinde trupul... dar sufletul ei cine ştie pe 
la cîte răspinteni stă, cine știe pe cite căi a 
vrăjilor umblă. Pănă ce cîntă cucoșul, ea su- 
ge inimele celor ce mor, ori pustieşte sufletul 
celor nenorociţi. — Da, bădică, mâne ţi se m. 
plinește anul, ia-mă şi pe mine cu d-ta, că 
ți-oiu fi de mare folos. Eu te voiu scăpa din 
multe primejdii, pe cari ţi le găteşte baba. 

Ea scoase din fundul unei lăzi hirbuite şi 
vechi o cute, o perie și o. năframă. - 

„A doua zi de dimineaţă i se împlinise lui 
Făt-Frumos. Baba trebuia să-i dea unul din 
cai şi apoi să-l lase să plece cu Dumnezeu. 
Pe cînd prinzeau, baba ieși pănă în grajd, 
scoase inimele din cite-şi şapte caii, spre a le 
pune pe toate într'un tretin slab, căruia-i pri- 
veai prin coaste, Făt-Frumos se sculâ dela 
masă, şi după îndemnarea babei se duse să-şi 
aleagă calul ce trebuia să și-l ia. Caii cei” 
fără inimi erau de un negru strălucit; treti- 

?
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_pestriță. — Hai, ia-ţi-l zise 
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nul cel cu înimele sta culcat într'un colţ pe-o 
movilă de gunoi.. 

—- Pe acesta-l aleg eu, — zise Făt-Frumos, 
— arătînd la calul cel slab. 

— Da'cum, Doamne iartă-mă, să slujeşti 
tu de geaba? — zise baba cea vicleană —— 
cum să nu-ţi iei tu dreptul tău? Alege-ţi unul 

or 'care ar fi, ţi-l 
dau. 

—"Nu, pe acesta-l voiu, — zise Făt-Fru- 
Mos, țiind la vorba lui. 

Baba scrişni din dinţi ca apucată, dar apoi 
îşi strinse moara cea hîrbuită de gură, ca să 
nu iasă prin ea veninul ce-i răscolea inima 

“n sfîrşit. 
EI se urcă pe.cal: cu buzduganul de-a u- 

mere. Părea că faţa pustiului să ia după ur- 
mele lui, şi sbura ca un gînd, ca o vijelie 
printre volburele de nisip ce se ridicau în 
urmă-i. 

Intr'o pădure îl aştepta fata fugită. El o 
urcâ pe cal după diînsul și fugea mereu. 

Noaptea inundase pământul cu aerul ei cel 
negru şi răcoare. 

— Mă arde 'n spate -— zise fata. Făt-Fru- 
mos se: uitâ înapoi. Dintr'o volbură 'naltă, 
verde, se vedeau nemişcaţi doi ochi de jăra- 
tec, ale căror raze roşii ca focul ars pătrun- - 
deau în rărunchii fetei. 
»— Aruncă peria —zise fata. 

Făt-Frumos o ascultâ. Și deodată n urmă- 
le văzură că se ridică o pădure neagră, 
deasă, mare, înfiorată de un lung freamăt de 
frunze şi de un urlet flămind de lupi. * 

— Innainte — strigă Făt-Frumos calului, 
care sbura asemenea unui demon urmărit de 
un blestem prin negura nopții. Luna palidă 
trecea prin nouri suri ca o faţă limpede prin. 
mijlocul unor vise turburi şi seci. 

Făt-Frumos sbura... sbura necontenit. 
— Mă arde'n spate! — zise fata c'un ge- 

măt apăsat, ca şi cînd s'ar fi silit mult, ca 
să nu spuie încă. 

Făt-Frumos se uită şi văzi o o bufniţă mare 
şi sură, din care nu Străluceau decit ochii 
roșii, ca două fulgere lănţuite de un nor. . 

— Aruncă cutea —zise fata. Făt. Frumos 
o aruncâ. 

Și deodată se ridicâ din „pămînt - un colţ 
sur, drept, neclintit, un uriaș împietrit ca 
spaima, cu capul atingînd de nori. 

Făt-Frumos -vijiia prin aer aşa de iute,. 
încît i se părea că nu fuge, ci cade din înal- 
tul cerului într'un adînc nevăzut. 

— Mă arde—zise fata. _ 
Baba găurise stinca. într'un loc şi trecea 

prin ea prefăcută într'o funie de fum, al că- 
vei capăt dinainte ardea ca un cărbune. 

— Aruncă năframa — zise fata. Făt- Fru- 
mos o ascultă, 

Și deodată văzură în urmă-le un luciu în- 
tins, limpede, adînc, în'a cărui oglindă bă- 
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laie se scălda î în fund luna de argint Şi ste- 
lele de foc. . 
“Făt-Frumos auzi o vrajă lungă prin aer 

şi se uitâ prin nori. Cale de două ceasuri — 
perdută în înaltul cerului — plutea încet, în- 
cet prin albastrul tăriei Miazănoaptea bă- 
trină cu aripele de aramă. 

Cînd baba înnota smintită pe la jumătatea 
lacului alb, Făt-Frumos aruncâ buzduganu'n 
nori şi lovi Miazănoaptea în aripi. Ea căzu 
ca plumbul la pămint şi croncăni jalmic de 

| douăsprezece ori. 
Luna s'ascunse într un nor, şi baba cuprin- 

să de sonmul ei de fier se afundâ în adin- 
cul cel vrăjit şi necunoscut al lacului. Iar în 
mijlocul lui se ridicâ o iarbă lungă şi nea- 
gră. Era sufletul cel osîndit al babei. 

— Am scăpat — zise fata. 
— Am scăpat — zise calul cel cu şapte 

inimi. 
— Stăpine,  adăogi calul, —tu ai izbit 

Miazănoaptea, de a căzut la pămînt cu două 
ceasuri înainte de vreme, şi eu simt supt pi: 
cioarele. mele răscolindu-se năsipul. Sche- 
lete înrormîntate de volburele nisipului ar- 
zător al pustiilor au să se scoale, spre a se 
sui în lună la benchetele lor. E primejdios 
ca să umbli acuma. Aerul cel înveninat şi 
rece al sufletelor lor moarte v'ar putea o- 
morî. Ci mai bine voi culcaţi-vă, şi cu păn'a- 
tuncea m'oiu întoarce la mama, ca să mai 

„sug înc'o dată iaptele: cel de văpaie albă al 
țițelor ei, pentruca să mă fac iar frumos şi 
strălucit. 
Făt-Frumos îl ascultâ. Se dete jos de pe 

cal și-și aştemă mantaua pe nisipul încă 
fierbinte. 

Dar ciudat... ochii ietei se infundase în 
cap, oasele şi încheietusile feţei îi ieşise a- 
fară, pelița din. oacheșă se făcuse vinătă, 
mîna grea ca plumbul şi rece ca un sloiu de 
ghiaţă. 

-- Ce ţi-i? o întrebă răț. Frumos, 
— Nimica, nu mi-e nimica, zise, ea cu gla-: 

sul stins; şi se culcă în nisip tremurind ca 
apucată. “Făt-Frumos dădi drumul calului, 
apoi se culcă pe mantaua 'ce şi-o âșternuse; 
El adormi; cu toate acestea-i părea că nu 
adormise. Pielițele de pe lumina ochiului i se 
roşise,ca focul şi prin el părea că vede, cum 
luna se cobora încet, mărindu-se spre pă. 
mînt, pănă ce părea ca o cetate sfîntă şi 
argintie, spînzurată din cer,.c2 tremura stră- 
lucită,.. cu mii de ferestre trandafirii; şi din 
lună se scobora la pămint un drum împără- 
tesc, acoperit cu prund de urgint şi bătut 
cu pulbere de raze. 

Iară din întinsele pustii se “răscoleau din 
isip schelete înalte... cu capute seci de oase 

- învălite în lungi mantale albe, ţesute rar din ' 
fire de argint, încît prin mantale se zăreau 
oasele albite de secăciune. Pe frunțile lor 
purtau coroane făcute din fire de raze şi din
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spini auriţi şi lungi... 
de cai, mergeau încet-încet... în lungi şi- 
ruri... dungi mișcătoare de uinbre argintii. 
şi urcau drumul lunci și se perdeau în pala- 
tele înmărmurite ale cctăței din lună, prin 
a cărora ferești se auzea o muzică lun: ate- 
că... o muzică de vis. | 
Atuuci i se pără că şi fata de lingă cl sc 

ridica încet... că trupul ei se risipea în aer, 
de nu răniîneau decit oasele, că, inundată 
de-o manta argintie, apucâ și ca calea lumi- 

__ noasă ce ducea în lună. Se ducea turburea 
împărăție a umbrelor, de unde venise pe 
pămînt, momită de vrăjile babei, 

Apoi pielița ochilor. lui se înverzi.. 
negri — și nu mai văzu nimica, 

Cînd deschise ochii, soarele era sus de tot. 
Fata lipsea -şi aevea. Dar în pustiul arid 
'nechezea calul frumos, strălucit, îmbătat de 
lumina aurită a soarelui, pe care el aci o 
vedea pentru întăia. dată. 

Făt-Frumos se avînta pe el şi în răstimpul 
cîtorva wînduri fericite ajunse la castelul în- 
colţit al Genarului. 

„se in- 

De astădată, Genarul vina departe cale de - 
șapte zile. 

„EI o luă pe fată pe cal dinaintea lui. Ea-i 
cuprinse gitul cu braţele ei şi-şi ascunsese 
capul în sînul lui, pe cînd poalele lungi ale 
hainei ei albe atingeau din sbor nisipul, pu: 
stiei.: Mergeau aşa de iute, încit i se părea 
că pustiul şi valurile mării fug, iar ci stau 
pe loc. Și numai încet se auzea motanul mie- 
unînd din cîte. șapte capetele. 

Pierdut în păduri, Genarul își aude calul 
nechezînd. 

— Ce e? îl întrebă. 
— Făt-Frumos îţi fură fata răspunse calul 

năzdrăvan. 
— Putea-l'om ajunge? întrebă Genarul 

mirat, pentrucă ştia, “că-l -omorise pe Păt- 
Frumos. 

— Nu zău, răspunse calul — pentru c'a în- 
călecat pe un frate al mcu, care arc şapte 
inimi, pe cînd eu n'am decît două. 
Genarul își infipse pintenii adînc în coa- 

stele calului, care fugea scuturindu-se... ca 
o vijelie. Cînd îl văzu pe Făt-Frumos în “pu- 
stiu, zise calului său: „Spune_ frăține-tău 
să-şi arunce stăpînul în nori şi să vină la 
mine, că l'oiu hrăni cu miez de nucă și l'oiu 
adăpa cu lapte dulce“, 

Calul Genarului îi necheză frăţine-său, ce: 
ea ce-i spusese---dar frate-său i-o spuse lui 
Făt-Frumos: 

— Zi, frăţine- tău, — zise Făt-Frumos ca- 
lului său — să- “Şi arunce stăpînun nori, şi 
l'oiu hrăni cu' jăratec şi l'oiu adăpa cu pară 

„de foc. 
Calul lui Făt-Frumos o necheză asta fră- 

ține-său, şi acesta zvirli pe Genarul pănă în 
nouri. Nourii cerului înmărmuriră și se fă- . 
cură palat sur şi frumos — iar din două gene 
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și încălecaţi pe schelete 

-Ci ochii ei, 

de nouri se: vedeau doi ochi albaştri ca ce- 
rul, ce repezeau fulgere lungi. -- Erau ochii 
Genarului exilat în împărăţia aerului. | 
Făt-Frumos domoli pasul calului, şi aşeză 

pe fată pe acela al tătine-său. O zi încă -— 
și ajunseră în mindra .cetate a împăratului. 

Lumea-l crezuse mort pe Făt-lrumos, şi 
de aceca, cînd se împrăștie faima venirii lui, 
ziua-și inuie acru! în lumină de sărbătoare, 
şi oamenii așteptau murmurind la faima 
venirii lui, cum vuiește un lan de grîu la 
suflarea unui vînt. 

Dar ce făcuse oare în. vremea aceca Ileana: 
„împărăteasa ? 

Ea, cum plecase [it Frumos, s'a închis 
într'o grădină cu multe ziduri de fier și aco- 
lea culcîndu-sc pe pietre reci, cu capul pe un 
bolovan de cremene, plînse într'o scaldă de 
aur, așezată lingă ca, lacrimi curate ca dia- 
mantul. 

În grădina cu multe straturi, ne- -udată 
şi ne-căutată de nimeni, născură din pie- 
triș sterp, din arșița zilei și din secăciu-, 
nea nopţii flori cu frunze galbene și c'o 
coloare stinsă fi turbure ca turburii ochi 
ai morţilor, --- florile durerii. | 

Ochii împărătesei “Ilenei, orbiţi de plins, 
nu mai vedeau nimica; de cît i se părea 
numai că luciul băii, plină de lacrimele 
ei, vedea can vis chipul mirelui ei iubit. 

două izvoare secate, încetase 

de-a mai vărsa lacrimi.. Cine o vedea cu pă- 
rul ei galben și lung, despletit, și împrăș- 

„tiat ca creţii unei mantii de aur pe sînul ei 
rece, cine-ar fi văzut faţa ei de-o durere 
mută, săpată parcă cu dalta în trăsăturile 
ci, ar fi gîndit că-i o înmurmărită zînă a 
undelor, culcată pe un mormînt de prund; 

Dar cum auzi vuctul venirii lui, faţa ei 
se însenină; ea luă o mână de lacrimi din 
baie şi stropi grădina. Ca prin farmec fo- 
ile galbene ale aleelor de arbori şi alestra- . 
turilor semverziră ca smarandul. Florile 
triste și turbure sc'nălbiră ca mărgăritarul 
cel strălucit, --- şi din botezul. de lacrimi, lu- 
ară numele lăcrămioare. 

Impărăteasa cea oarbă şi albă umblă în- 
cet prin straturi, și culese în „poale o mul - 
țime de. lăcrămioare, pe cari apoi, așter- 
nîndu-le lîngă baia de aur, făcu un pat de 
flori. | 

Atunci întrâ' Făt- Frumos. 
Ea s'aruncâ la gitul lui, însă, amuţită de 
bucurie, ea nu putii de cît să îndrepte a- 
supră-i. ochii săi stinși şi orbi, cu cari ar fi 
vrut să-l soarbă în -sufletul ei. Apoi ea îl 

“luă de mînă şi-i arătâ baia de lacrimi. 

Luna limpede înflorea ca o față de aur 
pe seninul cel adiuc al cerului. În aerul. 
nopţii Făt-Frumos își spălă faţa în baia de 
lacrimi, apoi, învălindu-se în mantaua, ce i-o 
țesuse din raze de lună, se culcă să doarmă 
în pâtul de flori, Impărăteasa se culcă şi ea.
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lingă cl şi visă în vis. că maica Domnului 
desprinse din cer două vinete stele ale de- 
mineții și i le aşezase pe frunte. 

A doua zi deșteprată, ea vedea. 
A trei zi se cunună Împăratul cu fata 

  

"atuiui, 
patra zi era să fie nunta ji Păt- Frumos. 

roiu de raze, venind din cer, a spus 

  

iz rilor cum horese îngerii cind se stin- 
e un sfint-—si roiuri “de unde, răsărind 
inima pămintuiui, ic-a spus: cum. cinti: 

uzsitorite cînd urzesc sineie oamenilor. Ast: 
nalte și urări 

    

“fel lăutarii măiestriră bor 
adinci. 

Trandafirul cel înfocat, 
Jăcrămioareie sure ca mărntiritarul, Mirono- 
siţele viorele şi floru.: toata s "a dunară VOT- 
bind fiecare în mirosu: ei, ȘI ţiizură sfat lung, 

crinii de argiut,   
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cum să fie luminile hainei de anircasă; apoi 
incredinţară tuina lor unui custenitor flutur 
nlbastru stropit cu aur. Acesta se duse şi flu- 
tură în cercuri multe asupra îeţei miresei, 
cind ca doriacu, şi-o tic să vadă intrun 
vis luciu ca oglinda, cura trebuia să fic'm- 
prăcată. Ea-zuabl, câ ad s& Visă atit de fru- 
moasă, 

Mirele-şi puse cămaşă de tort « de raze de 
lună, briu de mărgăritare, manta âlbă că 
ninsoarea. 
r Şi se făcu nuntă mindră și frumoasă, cum 
n'a fost alta pe faţa pimintului. 

Și-au. trăit apoi în pace și în liniște ani 
mulți ȘI fesiciţi, i iar daca fi adevărat ce 
zice lumea: cii pentru Feţii-C'rumoși vremea 
nu -vremuieşte, apoi poate c'or fi trăind și 
astăzi. " 

- . . 7 
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+... ŞI tot astfel dacă închid un ochiu văd 
mîna mea mai mică decit cu amindoi. De 

„aș avea trei ochi aș vedea-o şi mai mare, și 
cu cît mai mulți ochi aş avea, cu atâta lucru- 
rile toate dimprejurul meu ar părea mai 
mari. Cu toate astea, născut cu mii de ochi 
în mijlocul unor arătări colosale, ele toate 
în raport cu mine, păstrindu-şi proporţiunea, 
nu mi-ar părea, nici mai mari, nici mai mici de 
cum îmi par azi. Să ne'nchipuim lumea redusă 
la dimensiunile unui glonte şi toate celea din 
ea scăzute în analogie, locuitorii acestei lumi 
presupuindu-i dotați cu organele noastre, a 
pricepe toate celea absolut în felul şi în pro-, 
porțiunile în care le pricepem: noi. Să ne-o 
închipuim, caeferis paribus, înmiit de mare 
— acelaş lucru. Cu  proporţiuni neschim- 
bate —o lume înmiit de mare și alta înmiit 
de mică ar fi pentru noi tot atît de mare. 
Și obiectele ce le văd, privite cu'n ochiu, 
sînt mai mici; cu amindoi — mai mari; cît 
de mari sînt ele absolut? — Cine știe, dacă 
riu trăim într'o lume microscopică, şi numai 
făptura ochilor noștri ne face s'o vedem în 
mărimea în care o vedem? Cine ştie dacă 
nu vede fiecare din oameni toate celea în- 
tralt fel și nu aude fiecare sunet într'alt 
fel — și numai limba, numirea într'un fel 
a unui obiect, ce unul îl vede așa, altul alt- 
fel, îi unește în înţelegere. — Limba? — 
Nu. Poate fiecare vorbă sună diferit în u- 
rechile diferiților oameni — numai individul, 
acelaş rămiîind, o aude într'un fel, 

ȘI, într'un spaţiu închipuit ca fără mar- 
geni, nu este o bucată a lui, or'cît de mare 
şi or'cît de mică ar fi, numai o picătură în 
raport cu nemărgenirea? Asemenea, în eter- 
nitatea fără fînargeni, 'nu este or'ce bucată 
de timp or'cit de mare sau or'cit de mică, 
numai o clipă suspendată? Și iată cum. Pre- 
supuind lumea redusă la un bob de rouă şi 
raporturile de timp, la o picătură de vreme, 
seculii din istoria acestei lumi microscopice 
ar fi clipite, şi în aceste clipite oamenii ar 
lucra tot atîta şi ar cugeta tot atita ca în evii 
noştri — evii lor pentru ei. ar fi tot atît de 

"ar fi—tot astfeliu ca şi azi. 

lungi, ca pentru noi ai noștri. In ce nefinire 
„microscopică s'ar pierde milioanele de infu- 
zorii ale acelor cercetători, în ce infinire de 
timp clipa de bucurie — şi toate acestea toate 

„„. In faptă, lumea.i visul sufletului nos- 
tru. — Nu există nici timp, nici spațiu —ele 
sînt numai în sufletul nostru. Trecut și viitor 
e în sufletul meu, ca pădurea într'un sîm- 
„bure de ghindă, și infinitul asemenea, ca re- 
flectarea cerului înstelat într'un strop 'de 
rouă. Dacă am afla misterul prin care să 
ne punem în legătură cu aceste două ordine 
de lucruri, cari sînt ascunse în noi, mister 

» pe care l-au posedat, poate, magii egipteni şi 
asirieni, atuncea în adîncurile sufletului co- 
borîndu-ne, am putea trăi aevea în trecut şi 
am putea locui lumea stelelor şi a soarelui. 
Păcat că știința necromanțţiei și acea a astro- 
logiei s'au pierdut — cine ştie cîte mistere 
ne-ar fi descoperit în această privință! Dacă 
lumea este un vis—de ce n'am putea să 
coordonăm șirul fenomenelor sale cum voim 
noi? Nu e adevărat că există un trecut — 
"consecutivitatea e :în cugetarea noastră — 
cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, 
aceleaşi întotdeauna, există şi lucrează . si- 
multan. Să trăiesc în vremea lui Mircea cel 
mare sau Alexandru cel bun — este oare ab- 

“solut imposibil? — Un punct matematic se 
pierde'n nemărgenirea dispoziţiunii lui, o 
clipă de timp în impărţibilitatea sa infini- 
tezimală care nu încetează în veci. — In a- 
ceste atome de spaţiu și timp, cit infinit! — 
Dac'aș putea şi eu să mă pierd în infinitatea 
sufletului meu, pină în acea fază a emana- 
ţiunii lui, care se numește epoca lui Alexan:, . 
dru cel bun de exemplu... şi cu toate acestea 

Cu drept cuvânt cetitorul va fi clătit din 
cap şi va fi întrebat—prin mintea cărui 
muritor treceau acestea idei? Existenţa i- 
deală a acestor reflecțiuni avea de izvor de 
emanaţiune un cap cu plete de o sălbătăcită 
neregularitate, înfundat într'o căciulă de. 
miel. Era noapte şi ploaia cădea măruntă * 

y



pe stradele nepavate,  strimpte şi noroioase, 
ce trec prin noianul de case mici și rău zi- 
dite, din care consistă partea cea mare a ca- 
pitalei României şi prin bălțile de noroiu, 
ce împroşcau pe cutezătorul, ce se incredea 

* perfidelor unde, treceau nişte ciubote mari, 
cărora nu le-ar fi păsat nici "de potop—cu atit 
mai vîrtos că aveau turetci, cari îngropau 

în ele pantalonii individului conţinut, îndată 
ce timpul devenea problematic. Umbra e- 
-roului nostru "dispărea prin şiroaiele ploaii, 
cari deteră capului său aspectul unui berbece 
plouat, și te mirai ce mâi rezistă torentelor 
de ploaie — hainele lui ude — sau metafizica. 
De prin crișme și prăvălii pătrundea prin 
ferestrele cu multe geamuri, mari şi ne- 
spălate, o lumină murdară, mai slăbită încă 
prin stropii de ploaie ce inundase sticlele. — 
Pe ici pe colo trecea cite un romanţios flue- 
rind ; cite un mitocan cu capul lulea de vin 
îşi făcea de vorbă cu păreţii şi cu vintul; 
cite-o femeie cu faţa înfundată în capşon 
îşi desfășura trecătoarele umbre prin spa- 

" ţiul neguros, asemenea zeilor întunecaţi din 
epopeele nordice... Dintr'o crîşmă deschisă 
„S'auzea o vioară schinghuită. Metafizicul nos- 
tru se apropiă să se uite, şi razele pătrun- 
seră prin ușă şi-i loviră faţa, ] Nu cra un cap 
urit acela al lui Dionis. Faţa era de acea dul- 
ceață vînătă albă ca și marmura în umbră, 
cam trasă fără a fi uscată, şi ochii tăiaţi în 
forma „migdalei erau de acea intensivă vo- 
luptate, pe care o are.-catifeaua neagră. Ei 
înnotau' în orbitele lor —un zîmbet fin și cu 
toate astea atît de inocent; treci peste fața 
lui la spectacolul ce-l privea. — Ce era a- 
decă: un băiet de' ţigan cu capul mic într'o 
pălărie ale cărei margeni erau simbolul ne- 
merit al nemărginirii, cu ciubote în care ar 
fi încăput întreg, şi într'un surtuc lung de-i - 
ajungea la călcăie şi care fără îndoială nu - 
era al lui, schingiuia cum arcuș ce rămăsese 
în cîteva fire de păr și. cu degetele uscate, 

| mişca, nişte coarde falşe, care ţirliiau ner- 
vos, iară împrejuru-i frăminta pămîntul un 
Ungur lung, cu picioarele goale băgate în 
papuci mari umpluți cu paie. Or'cît de ne- 
plăcut să fi fost spectacolul pentru simţul 
estetic al călătorului meu, el avi o influ- 
ență salutară asupra eroului nostru, care, 
trezit din fantaziile sale metafizice, băgă 
de samă că ploaia-l udase pănă la piele. EI 
întrâ într'o cafenea de alături, ca să se usu- 
ce. Ridicîndu-şi căciula cea miţoasă, vedem 

-o frunte atit de netedă, albă, corect boltită, 
care coincide pe deplin cu fața într'adevăr 
plăcută a tînărului meu. Părul numai, cam 
prea lung, curgea în viţe pănă pe spate, dar 
uscăciunea neagră şi sălbatecă a: părului 
contrasta plăcut cu faţa fină, dulce şi copi- 
lărească a băietanului. şi puse în cuiu pal- 
tonul ud,;şi, la aroma îmbătătoare a unei 
cafele turceşti, ochii lui cei moi Şi străluciți 
se pierdură iar în acea intensivă visăto- 
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Melancolia î în virsta lui este semnul caracte- 
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rie care stă citeodată atit de bine băieţilor, 
„pentrii că seriozitatea contrastează totdeauna 
plăcut cu fața de copil. Intre aceşti muri 
afumaţi, plini de mirosul tutunului, de trăn- 
cănirea jucătoriloride domino şi de caden- | 
țata bătaie a unui orologiu de lemn, ardeau 
lămpi somnoroase, răspindind dungi de gal- 
benă lumină prin acrul apăsat. Dionis făcea 
cum creion un calcul matematic pe masa ve- 
che de lemn lustruit, şi. adesea suridea. Su- 
rîsul său era foarte inocent, dulce l-am putea 

Şi totuşi de o profundă melancolic. 

ristic al orfanilor; —- el era orfan, o existență 
— cum sînt multe la noi —fără de speranţă 
și, afară deaceea, determinat prin naştere la 
nepozitivism. In întroducerea acestor șiruri 
am surprins unele din cugetările cari-l preo- 
cupau în genere — și cui asemenea cap o- 
mul nu ajunge departe şi mai cu samă cel 
sărac — şi Dionis era un băiat sărac. 

Prin natura :sa „predispusă, el devenia şi 
mai -sărac. Era tînăr — poate nici optspre- 
zece ani— cu atit mai rău... ce viaţă îl aş- 
teaptă pe el?... Un copist avizat a se cultiva 
pe apucate, singur... şi această libertate de 
alegere în “elementele de - cultură îl făcea 
să citească numai ceeace se potrivea cu pre- 

"dispunerea sa sufletească atît de visătoare. 
Lucruri mistice, subtilități metafizice îi a- 
trăgeau cugetarea .ca un magnet — e minune 
Gare, că pentru el visul era o viaţă și viața 
un vis? Era minune că devenea superstiţios ? 
Adesca îşi închipuise el însuși, cit de trişti, 
cît de lungi, cit de monotoni vor trece anii 
vieţei lui — o frunză pe apă. Lipsit de iubire 
— căci n'avea pe nimeni în lume, iubitor de 
singurătate, în neputinţă sufletească de a-și 
crea o soartă mai fericită, el ştia că în „a- 
ceastă ordine a realităţii“ cum o numea el, 
nu-l va întilni nici un zîmbet şi nici o lacrimă 
— ne iubit și ne urit de cineva, se va stinge 
asemenea unei scîntei, după care nu întreabă . 
nimenea — nimenea în “lume. Casa lui de 
pustnic, un colț întunecos și painjenit din ar- 
hiva unei cancelarii, şi atmosfera leneșă Şi 
flegmatecă a cafenelei — asta era toată viața 
lui. Cine întreabă dacă și el are inimă, dacă 
şi lui i-ar plăcea să umble frumos îmbrăcat, 
cum sînt întrebaţi atîţia copii, dacă și el ar 

„dori —să iubească? Să iubească — ideia. a- 
ceastă îi stringea adesea inima. — Cum ar fi 
ştiut el să iubească! Cum ar fi-purtat pe 
mini, cum s'ar fi închinat unei copile, care 
i-ar fi dat lui inima ei! Adesea şi-o închi- 
puia pe acea umbră argintie cu faţa albă 
şi păr de. aur—căci toate idealele sînt 
blonde — şi parcă simţea mînuţele-i calde 
şi înguste în imînele lui, şi parcă-i topea; ochii 
sărutîndu-i, și parcă i se topea sufletul, fi- 
inţa, viaţa, privind-o... veşnic privind-o. 

Pe ici pe colo pe la mese se zăreau grupe 
de jucători de cărţi, oameni cu a părul i în de-
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li! că în clondir se stinge căpățelul de lumină! , 
AMoșule, mergi de te culcă, nu vezi că s'a întunecat? 
Să visăm favori și aur, tu 'n cotlon și eu în pal, 
De-aș pulea să dorm încalea,—Soimn, a gindului odină, 

O acopere ființa-mi cu:a ta mută armonie, 
Vino somn—ori vino moarte. Pentru mine e tot una. 
De-oiu petrece 'ncă cu miîţe şi cu pureci și cu luna 
Ori de nu—cui ce-i aduce?—Poezie-sărăcie! 

Dar în astăseară Dionis era vesel, fără să 
ştie de ce. La căpiţelul de lumînare ce sta în 
gitul garafei, cu ochiul roș şi bolnav, el de- 
schise o carte veche legată cu piele Și roasă 
de molii —-un manuscript de zodii. E] cra un : 
ateist superstiţios — și sînt mulţi de aceștia. 
Iniţialele acestei cărți cu buchi, erau scrise . 
ciudat cu cerneală roșie ca sîngele, caractere 
slave de o evlavioasă, gheboasă, fantastică 
arătare. O astrologie mai mult de origină 
bizantină, bazată pe sistemul geocentrist, sis- 
tem care admite pămîntul de centrul arhitec: 
turii lumești. şi pe om de creatura pentru a 
cărei plăcere Dumnezeu ar fi făcut lumea. 
Titlul era scris și .latinește: „arhitectura 
cosmic sive-astronomic geocentrică com- 
pedium““ — învățătură despre a lumii orîndu- . 
ială dumnezeiască, dupre cum toate pentru 
pămînt a fi zidite se arată de către înduratul 
“Dumnezeu — de pe grecie pe românie til- 
cuită cu adăugire a înriurinței zodiilor a- 
supra vieţei omeneşti. Și cu o dedicaţiunc: 
„celui întru fiinţa sa nemărgenit, între făp- 
“urile mînurilor sale minunat Dumnezeu 
spre veșnică laudă afierosită“. 'Tablele erau 
pline de schemele unei sisteme lumești ima- 
ginare, pe mărgeni. cu portretele lui Platon 

„şi Pitagora și cu sentinţe grecești. Două 
triunghiuri crucişe încunjurate de sentința: 
„Director cceli vigilat noctesque.diesque, qui 
sistit fixas -horas terrigen&“, Constelaţiuni 
zugrăvite cu roș, calcule geometrice zidite 
după o închipuită şi mistică sistemă — în 
urmă multe tilcuiri de visuri, coordonate 
alfabetic — o: carte care nu lăsa nimic de 
dorit pentru a prinde nişte creeri supersti- 

_ țioşi, dispuși la o asemenea hrană. La sfirşi- 
ul cărţii era zugrăvit Sf. Gheorghe în luptă cu 
bălaurul — dragă doamne, simbol ce înfățișa 
adevărul nimicind neștiinţa. Aurul de pe 

„spata „legăturii de piele se ștersese pe alocu- 
„Tea şi licurea pe la altele ca stropit cu pe- 

teală. Cu coatele așezate pe masă și cu capul 
în mîni, Dionis descifra textul obscur c'un 
interes - deosebit, pănă ce căpițelul de lu- 
mină începi a agoniza fumegînd. Se stinse. 
EI își apropiâ scaunul de fereastră, pe care 
o deschise, și, la lumina cea palidă a lunei, 
el întorcea foaie cu:foaie, uitîndu-se la con- 
stelaţiunile ciudate. Pe o pagină găsi o mul- 
țime de cercuri ce se tăiau, atît de multe, în- 
cît părea un ghem de fire TOȘ Sau un păinje- 
niș zugrăvit cu sînge. Apoi îşi ridică ochii 
şi-privi visînd în fața cea blindă a lunei — 
ea trecea frumoasă, clară pe un cer lim- 

pede, adinc, transparent, prin nouri de un 
fluid de argint, prin stelele mari de aur to- 
pit. Părea că deasupra mai sint o mie de cer- 
curi, părea că presupusa lor ființă transpare 
prin albastra-i adincime. — Cine știe—gîndi 
Dionis — dacă în cartea aceasta nu e sem- 
nul ce-i în stare de a te transpune în adîn- 
cimile sufletești, în lumi cari se formează 
aevea așa cum le dorești, în spaţii ilumi- 
nate de un albastru splendid, umed și cur- 
sător, 

In faţa locuinţei lui Dionis se ridica o 
casă albă şi frumoasă. Dintr'o fereastră des- 

„chisă din catul de sus, el auzi prin acrul nop- 
ţii tremurînd notele dulci ale unui clavir şi 
un tînăr şi tremurător glas de copilă adiind 
o rugăciune ușoară, pare că parfumată, fan- 
tastică. E] își închise ochii ca să viseze în 
libertate. I.se pări atunci că e într'un pus- 
tiu uscat, lung, nisipos ca secetă, deasupra 
căruia licărea o lună fantastică şi palidă ca 
faţa unei virgine murinde. — E miazănoapte. 
— Pustiul tace, “aerul e mort și numai su- 
flarea lui e vie, numai ochiul lui e viu, pen- 
tru ca să vadă pe un nor de argint, în 
naltul cerului un înger alb, îngenunchiat; 
cu minile unite, care cînta o rugăciune di- 
vină, adîncă, tremurătoare: rugăciunea unei 
vergine. Intredeschise ochii și văză prin fe- 
Teasta arcată şi deschisă, în mijlocul unui 
salon strălucit, o jună fată muiată într'o 
haină albă, înfiorînd cu degetele ei sub-, 
ţiri, lungi şi. dulci, clapele unui piano sonor 
și acompaniind sunetele ușoare a unor note. 
dumnezeiești cu glasul ei dulce și moale. -: 
Părea că geniul divinului brit, Shakspeare, 
respirase asupra pămîntului un nou înger 
lunatec, o nouă Ofelia. Inchise iar ochii 
pănă ce, recăzut în pustiul cel lung, palatul 
alb se confundă cu, nourul de argint şi juna 
fată cu îngerul în genunchi. Apoi, stringînd 
ochii silit şi. tare, a înnecat visul său în în- 
tunerec —n'a mai văzut nimic—ci auzea 
dispărind ca o suvenire întunecată, Tugă- 
ciunea unei vergine. — Muzica încetase de 
mult, şi el cu totul în prada impresiunii sale, 
ţinea încă ochii strîns—închiși. Cînd se deș- 
teptă din reveria sa, fereasta de sus a pala- . 
tului era deschisă, în salon întunerec Şi stic- 
lele ferestei străluceau ca: argintul în alba 
lumină a lunci. Aerul era blind Şi văratec— 
iar razele lunei,: pătrunzînd în camera lui 
Dionis, îzbeau fața sa palidă și umpleau su- 
fletu-i plin de lacrimi c'o nespusă melanco- 
lie. „Da“ — repetă el încet ideia lui fixă — 
supt fruntea noastră e lumea — acel pustiu 
întins —- de ce numai spaţiul, de ce nu tim- 
pul, trecutul. “Privi din nou la - păinjenișul 
de linii roşii — şi liniile începură a se mişca, 
El puse degetul în centrul lor —o voluptate 
sufletească îl cuprinse — mai întăi i se păr 
c'aude şoptirea acelor moşnegi bătrîni, carii, 
pe cind cra mic, îi povesteau în. timp de



iarnă, ținîndu-l pe genunchi, poveşti fan- 
tastice despre zîne îmbrăcate în aur şi lu- . 
mină, cari duc limpedea lor vieață în pa: 
late de cristal; —şi pare c'a fost eri, eri 

- pare că-şi înclcea degetele în barba albă 
şi asculta la graiul lor înţelept şi şoptitor, la 
cuminţia trecutului, la acele veşti din bătrîni. 
El nu se mai îndoia... de o mînă nevăziită 
el cra tras în trecut. Vedea răsărind domni 
în haine de aur şi samur— îi asculta de pe 

"tronurile lor, în învechitele castele, vedea, 
divanul de oameni bătrîni, poporul entuziast 
şi creştin, undoind ca valurile mării în cur- 
tea Domniei —dar toate erau încă ames- 
tecate. - 

Și liniile semnului astrologic se mişcau 
cumplit ca şerpi de jăratec. Tot mai mare 
şi mai mare devenea painjenul. — Unde 
să stăm? auzi el un glas din centrul de jă- 
ratec al cărţii. — Alexandru cel bun! putii 
el şopti, cu glasul apăsat, căci bucuria, ui- 
mirea, îi strîngea sufletul şi... încet, încet pă- 
ingenişul cel roş se lărgi, se diafaniză și se. 
prefăcă într'un cer rumenit de apunerea soa- 
relui.. El era lungit pe o cîmpie cosită, finul 
clădit mirosea, cerul de înserare era de a- 
supra-i albastru, limpede, adînc, nouri de: 
jărate. şi aur umpleau cu oștirile lor cerul, 
dealurile erau încărcate cu sarcini de pur- 
pură, pasările în aer, oglinzile riurilor ru- 
mene, tremurătorul glas al clopotului um- 
plea seara chemînd la vecernie și el? —el-— 
ce îmbrăcăminte ciudată! O rasă de şiac, 
un comanac negru——în mîna lui cartea 
astrologică. Şi ce cunoscute îi păreau toate! 
El nu mai era el. I se părea atit de firesc 
că s'a trezit în această lume. Ştia sigur cum 
că venise în cîntp, ca, să citească, că cetind a- 

" dormise. — Camera . obscură, viaţa cea tre- 
cută a unui om, ce se numea Dionis, ciudat 
—el visasel Ahl gîndi el — cartea mi-a fă- 
cut şotia asta; în urma cetirii ei am visat a- 
titea lucruri extraordinare. Ce lume străină 
— ce oameni străini, ce limbă par'că era a 
noastră, dar totuși străină, alta. — — Ciu, 
dat! Călugărul Dan se visase mirean cu nu- 
mele Dionis... pare că se făcuse în alte 
vremi, între alți oamenil Ciudat! „Ah! meș- 
tere Ruben, zise el zimbind— cartea ta 
într'adevăr minunată este!... numai de m'ar 
ameţi mintea; acum simt eu, călugărul, că 
sufletul călătoreşte din veac-în veac, acelaş 

- suflet, numai că moartea îl face să uite că 
a mai trăit... 

„Bine zici, meştere Ruben, că Egiptenii 
aveau pe deplin dreptate cu metempsicoza 
lor. Bine zici, 
este timpul şi spaţiul cel nemărginit, şi- nu 
ne lipsește decit varga magică de a ne trans- 
pune în or' care punct a lor am vo). Trăiesc 
supt domnia lui Alexandru-Vodă şi am fost 
tras de-o mină nevăzută în vremi ascunse 

„dascălul Ruben. : 

cum că în sufletul nostru 
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în viitorul sufletului meu. Cîţi oameni sînt 
într'un singur om? "Lot atiţia cite stele sînt 

- cuprinse într'o picătură de rouă sub cerul 
cel limpede al nopţii, Şi, dacă ai mări acea 
picătură, să te poți uita in adincul ei, ai 
revedea toate miile de stele ale cerului, fie- 
„care—o lume, fiecare cu» ţări Şi popoare, 
fiecare cu istoria evilor ei scrisă pe ea—un 
univers într'o picătură trecătoare. Ce adînc 
e Evreul acesta!“'—gîndi el în sine despre 

EI se sculâ din iarbă cu cartea cea veche 
în mînă. Departe, munții cu fruntea încunu- 
nată de codri, cu poalele. pierdute în văi, 
cu izvoarele albe.. Nouri mari rotunzi şi 
plini pare-că de vijelie, treceau pe cerul a- 
diînc albastru; prin ei munţii ridicau adîn- 
curi şi coaste'n risipă, stanuri negre și trun- 
chiete despicau pe ici pe colo negurile, şi 
un brad se înălța singur şi detunat pe un 
virf de munte în faţa soarelui ce apunea, 
Cînd soarele intrâ în nori, ei părură roșii 
şi vineţi tiviți cu aur ce "lumina dinapoia 
lor. Ingropau în grămezi de arcuri înalte, 
de spelunci adinci suite una peste alta, lu. 
mina cerescului împărat, şi numai din cînd 
în cînd, sfăşiindu-se, se revărsau prin ne: 
grele lor ruine lacuri de purpură. Apoi în- 
cet se risipiră în creţi vineţi, soarele că- 
dea la vale şi părea pe virful bradului sin- 
guratec ca o frunte în raze pe umeri negri, 
apoi cobori printre crengi de pără un cuib - 
de rubin între ramuri, apoi, după trunchiul 
gros aruncâ dungi rumene pe stanurile mun- 
ţilor şi făcea ca ei să-şi aprindă jăratecul 
de' argint al frunţilor lor—pănă ce se cu- 
fundă cu totul după munte, care sta negru 
şi "nalt, zugrăvindu-şi în aerul albastru măr- 
ginile lui tivite cu roşeață.—Inserează în- 
cet, stelele mari izvorăsc pe albastrele la- 
nuri -ale cerului şi tremură voluptos în ae- 
rul moale şi clar al serii, şi armonia cîm- 
penească umple sara cu miile ei de glasuri, 
toate deosebite şi toate contribuind la dul- 
cea şi voluptoasa somnoroşie a lunei. 

Prin lumea' rumenă de apunerea frumoasă 
trece călugărul nostru, neluind parte la fer- 

- mecata stare a firii, plin încă de impresiu- 
nile ciudatei sale întîmplări. De departe se 
văd turnurile strălucitoare ale bisericilor Ia-“ 

"-şilor, casele frumos văruite cu streşine ve- 
chi, peste care vărsa o viorie lumină răsă- 
ritoarea lună. El își grăbi pașii, pănă ce in- 
trâ in tîrg. O uliţă strîimtă, cu case vechi 
şi hîrbuite, a căror caturi de sus erau mai 
largi decit cele de jos, așa încit jumătatea 
'catului de sus se rezima pe stilpi-de lemn 
şi numai jumătate pe cel de jos, cerdacuri 
înaite înaintate supt şandramale lungi, apă- 
sate, pline de mușchiu negru-verde; iar în 
cerdacuri șed bătrinii vorbind de ale lor; 
fetele tinere ivesc fețele rumene ca mărul 

*
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gratii, prin care vezi oale cu flori zalbene 
ca de aur, Numui pe ici pe coi 
varsă cite-o dungă lungă și inustii în um- 
bra uliței; pe ici pe colo trece cite om 
șuerind—iîncoi, încet ulițele adorm  onloa- 
nele se închid, „uzi i 
cii ce nonpte too cu 
maniac aibe, şi că 
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curgea desupt adi 
pănă pe pieptui în I a. cin plecat. toidenuna Ţ : 
îi dau arătarea unui înțelept din vechime. 
Arătarea lui era liniştită—dar nu blindă 
numai în îraprejurul gurii musenloase si 

ș vedea o dulceaţă amăritii de îndocli, Ii! 
„Este un evreu învățat, pribegit din Spaiiia 
“in Polonia, unde însă, neputind fi. învăţător 
"public, pentru că rămăsese în laeca lui, fu- 
„Sese Chemat de Domnul Moldovei ca dascăl 
“de imatematică și tilozolie la Academia din 

  

“Socola: Călugărul Dan e unul din şcolarii 
“Acadeiiiibi, iar cu deosebire al maistrului “Ruben, “câre-i împărtășește toate îndoelile, 
;dâr Și toâte descoperirile lui tăinuite, In- 
“teleptul'cvreu se uitâ ci oarecare curiozitate 
la faţa visătoare a lui Dan. —Ei? 
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-— Pe deplin aşa cum mi-ai spus-o, das- 
căile l—zise Dan ;—azi sînt încredințat că vre- 
mea neinărgifită cste făptură a nemurito- 
ului nostru Suflet. Ara trăit în viitor, Își 

   călugărul Dan, care vor- 
ieșite în vrcmile domniei 

aitul cu ait nume, tră- 
e Le ani. de acum înainte. 
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2 ic n otitozrea unet lomi, 
iu este spațiu deşert. Dar este un. mijloc 
pentru a scăpa de această greutate... o STe- 
utate impusă de trecătorul corp omenesc. 
Ni văzut că în om.e un sir. nesfirsi 
iei. Din acest sir last pe uuul să-ți | 
iecul; pe. cîtă vreme vei. lipsi din el. Se 
înțelege, că acesta nu. va puica fi întreg, 
căci, întreg fiind, s-ar nega existenta ta. 
In iaptă însă omul'“cel veșnic, din cure 

  

   „ii 

„Tăsare tot șirul de oameni “trecători, îl. are 
iccare tîngă sine, în or'ce moment---il. vezi, 
deși nu-l poţi prinie cn mina—este umbra 
ta... Pe o vreme vă puteţi schimba firile —tu 
poţi să dai umbrei tale toată firea ta trecii- 
toare de azi, ca-ţi dă ție firea ei cea veş- 
nică, și, ca umbră înzestrată cu veșnicie, 
capeţi chiar o.bucată din aiotputernicia. lui 
Dumnezeu, voințele ţi se realizează după 
gindirea ta... se'nţelege împlinind formule- 
le, căci formulele, sînt veşnice, ca curintele 
lui Duninezeu, pe, care el le-a rostit la tace- 
rca lumii, formule, pe care le ai toate scrise 
în cartea ce ţi-am împruimutat-y, | 

-— Meştere Ruben, oare cînd voiu ajunge 
să pricep acincimea ta? 

= Adîncimea mea tu o ai în tine, numai 
încă nedescoperită. Crezi c'ai pricepe ceea 

s, 

sub, acuma am doi oameni cu totul deose-. 

e 
FICINUIt ît--
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cdurie” si pătruneiul pein grudline pănă pe 
supt vrco icicastră, care se deschidea. apui 
in faţa unei, lăsinii si sc ivcască vreo uin- 
iri i albă, câzo-şi pleca capul tinăr- peste 
cercerele la umbra de supt fereastră, Ia alt 
103 anul acățat de oratii tăcea studii fioris- 
tice  uniudu-și buzele cu ale celei fiinţe 
care-şi ScOses capul pin gratii. Numai pe 
ici ua colo auzsa cînii! urlînd i ia: lună, pasmicii 
Ge noabte, cari..stiizau, ori grupe de cava- 
ler, cui” ventuu dela vreo “bete recere  noc- 
turnă, Ii rupeau ivunze din. cienali ie atirnate 
şi ÎS aruncau în uima călugărului spin și 
juiici.. Stelele, păzeau tăria, lan trecea ca 
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răsuflă lung. Nu era -să întreprindă un 
lucru extraordinar? — Intunerecul îngreuiat 
cu miros de reșină a chiliei lui era pătruns 
“numai de punctul roș al unei candele, care | 
ardea pe o policioară încărcată cu busuioc 
uscat şi flori de supt icoana îmbrăcată cu 
argint a Mîntuitorului. Un greer răgușit 
cîntă în sobă. El aprinse o lampă neagră, 
umplută cu. untdelemn; lumina ei fumega 
pîlpîind. Incet, încet ochiul luminei se TOŞI... 
el se așeză la masă... deschise cartea cea 
veche cu buchile neclare și cu înţeles întu- 
necat. Tăcerea e atît de mare încit pare 
că aude gindirea, mirosul, creșterea chiar 
a unei garofe roşii şi frumoase, ce creştea! 
într'o oală între perdelele ferestrei lui. Pri- 
vea în păretele afumat la umbra sa proprie, 
mare și fantastică. Lampa filfiia lungă, ca 
și cînd: ar fi vrut să ajungă tavanul, iar 
umbra lui... ca o mreajă neagră: cu nasul 
lungit, cu căciula lăsată pe ochi, părea că 
începuse o vorbire intimă cu el. Părea c'o 
întreabă cugetind... părea că ea-i respunde 
în cugetări deșirate... un dialog şi cu toate 
astea, dacă voia să cuprindă realitatea lui, 
nu era decit un dialog al cugetărilor lui pro- 
prii, el cu sine însuşi. Ciudat! Această des- 
părțire a individualităţii lui se făcă izvorul 
unei cugetări ciudate. EI fixâ aspru și lung 
umbra sa... ea, supărată de această căută- 
tură, prinse încet-încet conture pe părete şi 
deveni clară, ca un vechiu portret zugrăvit” 
în oloiu. El clipi cu ochii—ea redevenise 
umbră simplă. | 

E un moment mare; să mă cuget mai în- 
tiiu — gîndi el — dorit-am, de cînd sînt, ceva 
pentru. mine, numai pentru mine?... Nu. 
Din rugăciunile mele am lăsat-o. vreodată 
pe ea? Din gîndirea mea a lipsit ea? Maria? 
O nul—De cîte ori am dorit vreo putere 
extraordinară, numai pentru ea am doriţ. 
Ohl—s'o duc într'un pustiu, unde să nu 
fie nimeni — nimeni decit eu şi ca; să. cobor 
stelele cerului în întinderea albă, ca să se- 
mene cu oştiri de flori de aur şi de argint; 
să sădesc dumbrăvi de dafin cu întunecoase 
cărări, cu lacuri albastre şi limpezi ca lac- 
rima; ea să alerge prin cărările tăinuite, pre- 
făcîndu-se a fugi de amorul meu și cu s'o 
urmăresc... Nu! fără ea ar fi raiul pustiu. 
„Şi cine era ea, Maria? 

Era fiica spătarului Tudor Mesteacăn, un 
înger blond ca o lacrimă de aur, mlădioasă 
ca un crin de ceară, cu ochi albaştri și cu- 
vioşi, precum albastru şi cuvios e adîncul ce- 
rului şi divina sa eternitate. Ades ea privise 
din cartea de închinăciune la faţa adincită 
şi palidă a călugărului; o văzuse el ades ră- 
sărind — o floare în fereastră — şi, în nopți 
cu lună, el își lepăda rasa și-și punea mantie 

” de cavaler, în care veghea supt sticlitoarele-i 
fereste... pănă ce se deschideau, pănă ce se 
ivea feţişoara ei palidă de veghere și de a- 

MIHAIL EMINESCU 

mor, pănă ce razele ochilor ei alunecau a- 
dinc în ochii lui cei negri. Cîteva vorbe, o 
stringere de mînă şi, dispărea iar în parfu- 
matul ei iatac, umplind nopţile cu dulci și 
neuitate visuri. — Acuma se gîndi asemenea 
la ea. 
Lampa sa filfiia mai fantastic, literele bă- 

trine ale cărții căpătau înțeles şi se întrodu- 
ceaucîn visuri şi'n cugete, ce-i umpleau ca- 
pul fără de voință, umbra lui începi iar a 
prinde conturele unei icoane'în oloiu,. cu 
fruntea 'naltă, palidă, pleşuvă, cu buze vi- 
nete, cu părul de citeva fire sure, cu privirea 
fixă şi profundă, pe care și-o ţinti lung a- 
supra cărţii deschise înaintea lui Dan. Um- 
bra lui îi şoptea în gînduri lungi tocmai ceea 
ce voia el să i se răspundă. 

„Tu ştii — cugeta umbra și el îi auzea cu- 
getările — ştii bine că sufletul tău din înce- 
putul lumii şi pănă acuma a făcut lunga că- 
lătorie prin mii de corpuri, din cari azi n'a 
mai remas! decit praf. EL singur n'o ştie, 
pentrucă, decite: ori s'a întrupat din nou, de 
atitea ori a băut din apa fără gust şi uită- 
toare a Letei; şi nimeni nu l'a însoţit în ui- 
tata lui călătorie de cît eu— umbra corpu- 
rilor, în care a trăit el, umbra ta cu fiecare 
ducere la mormînt, cu fiecare naştere am 
stat lingă ele, am stat la leagănul, voiu 
sta la mormîntul tău. Sufletul tău, fără ca azi 
să și-o aducă aminte, a fost odată în pieptul lui 
Zoroastru, care făcea ca stelele să se'mute 
din loc, cu adincul graiu și socoteală combi- 
nată a cifrelor lui. Acea carte a lui.Zo- 
roastru, care cuprinde toate tainele științei 
lui, stă deschisă înaintea ta. 

Veacuri au stat s'o deslege şi n'au putut 
pe deplin, numai cu pot s'o desleg, pen- 
trucă vorbeam din părete cu Zoroastru, cum 
vorbesc astăzi cu tine. | 

Dan văză clar despărţirea fiinţei lui într'o 
parte eternă și una trecătoare. Cartea lui 
Zoroastru era proprietatea lui dreaptă. El 
întoarse șapte foi şi umbra prinse contu- | 
rele unui basrelief, mai întoarse încă şapte, - 
şi umbra se desprinse încet, ca dintr'un ca- 
dru, sări jos de pe părete şi sta diafană şi 
zîmbitoare, rostind limpede și respectuos: 
Bună sara! — Lampa cu flacăra ei roşie sta 
între Dan și umbra închegată. 

Să urmăm — zise umbra torcînd mai de- 
parte firul gîndirii sale, gîndiri, pe cari Dan 
le auzea, ca şi cînd ar fi fost propriile lui 
cugetări. — Apropriindu-ţi prin vrajă fiinţa 
mea şi dindu-mi mie pe a ta, cu voiu deveni 
om de rind, 'uitind cu desăvirşire. trecutul 
meu; iar tu vei deveni ca mine, etern, a- 
totştiutor și, cu ajutorul cărţii, atotputernic. 
Tu mă laşi pe mine în împrejurările tale, 
cu umbra întrupată a iubitei tale, cu amicii 
tăi; mă condamni să-mi uit vizionara mea 
fiinţă; iar tu întreprinzi o călătorie cu iu-
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"bita ta cu tot, în ori-ce spaţiu al lumii ţi-ar 
plăcea... în lună de pildă. Acolo vei trăi un 
secol și ţi se va părea o zi. Ba poţi să iei 
şi pămîntul cu tine, fără ca să te supere. [] 
prefaci, într'un mărgăritar cu toartă și-l a- 
nini de salba iubitei tale; şi crede-mă că, de 
mii de mii de ori mai mici, numai propor- 
ţiile dintre ei să rămiie aceleași, oamenii 
s'or crede așa de mari ca azi. Timpul lor? 
O oră din viaţa ta va fi un veac pentru ei. 
Clipele vor fi decenii și 'n aceste clipe se 
vor face războaie, se vor încorona regi, se 
vor stinge și se vor naște popoare, în sfîr- 
şit toate prostiile de azi se vor întîmpla și 
atunci, se'nțelege că'n diminuare analogă, 
absolut însă acelaş lucru. | 

— Bine, zise Dan, apucînd mîna cea rece 
și diafană a umbrei—te îndemn însă a 
scrie memoriul vieţei tale, ca să-l găsesc, 
cînd voiu reveni pe pămînt și să-l recitesc. 
Tu ai o Judecată rece şi vei şti să-mi des- 
crii toată natura vizionară şi înșelătoare a 
lucrurilor lumeşti; dela floarea ce cu naivi: 
tate minte prin haina cei strălucită, că e fe- 
rice în lăuntrul  gingașelor sale organe, 
pănă la omul, ce acopere cu vorbe mari, 
cu o ipocrizie veșnică, carc ţine cît istoria 
omenirii, acel simbure negru și rău, care-i 

„rădăcina adevărată a vieţei și a faptelor sale 
— egoismul său. Vei vedea cum ni se minte 
în şcoală, în biserică, în sfat, că întrăm 
într'o lume de dreptate, de iubire, de sfin- 
țenie, pentru a vedea cînd murim, c'a fost 
o lume de nedreptate, de ură. Ah! cine ar 
mai vrea să trăiască, cînd i s'ar spune de 
mic încă, în loc de povești, adevărata stare 
de lucurri, în care va întra? 

— Chemarea unui filozof? zise umbra su- 
rizînd cu amărăciune — foarte binel Ceea 
ce zici tu îmi hotărește soarta. Imi voiu a- 
prinde lampa şi-oiu căuta oameni. Memoriile 
vieţii mele le vei găsi în saltarul acestei 
mese, cînd te vei întoarce. Eu singur voiu fi 
mort şi îngropat cînd vei reveni tu, căci o- 
rele vieţei tale vor fi şir de ani întregi pen- 
tru pămînt. Intoarce încă șapte foi şi ţi- 
ne-mă de mînă! Ce simţi? . , 

— Simt braţele mele pierind în aer şi cu 
toate astea căpătind puteri uriaşe; .simt, 
“cum deslipindu-se atomele greoaie ale cree- 
rilor mei, mintea mea devine. 
bucată de soare, . 

— Eu, zise umbra încet, simt întunecîn- 
du-se şi pierind conștiința eternității melc; 
simt, îngreuindu-se ca supt plumb  cugc- 
tările mele... Mai întoarce şapte foi și me- 
tamorfoza reciprocă va fi desăvirșită. 

Dan întoarse foile, şopti, și umbra deveni 
om. Omul semăna cu el şi se uita spărios şi 
uitit la Dan, fixîndu-l ca pe o umbră, cu bu- 

„zele tremurînde și cu paşi şovăitori. — Dan 
era o umbră luminoasă. El ridicâ braţul 
lung şi puternic în acr. Dormi! zise porun- 

clară, ca o 
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_citor. Orologiul.sbirnăi răguşit o oră: um- 
bra întrupată în om căză ca moartă pe pat. 
lar Dan îşi luă lunga sa manta deaumere, 
stinse lampa, pe virful degetelor trecă prin 
tindă și cînd ieşi afară închise ușa după 
sine şi începă a merge încet, încet în lumina 
lunei pe stradele largi ale orașului, cu fe- 
restele şi porţile închise, cu ziduri albe şi 
gălbenite de: lună, cu perdelele lăsate, cu 
cite un păzitor de noapte, cu musteți în- 
fundate în: gulerul şi. gluga mantalei Şi c'o 
prăjină subsuori; în fine o linişte somno- 
roasă, un aer cald de vară, luna strălucită, 
stele de aur ce-și închideau pleoapele spre a 
le deschide iar, un .cer albastru şi fără nori, 
case înalte a căror streşini de olane se ui- 
tau în lună —iată tabloul! Pasurile lui de 
de umbră nu se auzeau pe stradă... se înfă- 
țoşa infundat în manta, cu pălăria peste 
ochi, și mergea astfeliu:pe luminatele strade, . 
fără ca luna să-i facă vreo umbră pe ziduri, 

„căci pe-a lui o lăsase acasă, astfeliu încît el 
înşuşI nu-şi părea a fi decit o umbră nepri-. 
cepută, .ce fugea pe murii caselor înșirate 
în rînd. Casa din capătul uliței era galbenă, 

„cu fereşti poleite de lună, cu perdele albe. 
E! bătu încet în fereastră. | 

— Tu eşti? Răspunse o voce dragă şi mo- 
latecă. . 
__— Eu... deschide fereastra:.. nu e nimeni 
pe strade, nu te poate vedea nimeni și apoi 
chiar de te-ar vedea... . 

Fereasrta se deschise 'mcet, perdeaua se 
dete într'o parte şi dintre creții ei apără fru- 
mos şi palid capul blond al unui înger. Lu-: 
na-i cădea drept în față, încît ochii ei al- 
baştri străluceau mai tare, şi clipeau ca 
loviți de o rază de soare. Supt alba haină de: 
noapte. dela gît în jos se trădau boureii si-. 
nilor şi mînuţele și braţele ei albe şi goale 
pănă'n umeri se 'ntinseră spre dînsul şi el le - 
inundâ cu sărutări. Un moment. şi el sări 
prin fereastră, îi cuprinse gitul ei gol, a- 
poi îi luă faţa în mâni şi o sărută cu atita 
ardoare, o strînse cu atita foc, încît îi pă- 
rea c'o să-i bee viaţa toată din gura ei. 
„—- Iubito, zise el încet netezîndu-i părul 

ei de aur, —iubitol vino cu mine în lume. 
_— Unde? ! | 
— Unde? Ori'unde. Vom trăi aşa de feri- 

ciţi acolo unde vom fi, neturburaţi, de nime- 
nea; tu pentru mine, eu pentru tine. Din vi- 
surile noastre vom zidi castele, din cugetă- 
rile noastre vom adînci mări cu mii de undo- 
iete oglinzi, din zilele noastre veacuri de fe: 
ricire și de amor. Haide! 

— Dar ce va zice mama? zise ca, cu ochii 
plini de lacrimi. | 
Umbra ei se răsfrîngea în' perete.: Dan se 

uitâ fix într'acolo; umbra se desprinse încet 
şi se înălță pe-o rază de lună spre aicădea 
în pat, , . 
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— Cine-i acolo? zise Maria tremurînd pe 
pieptul lui, 

     

    

    

— Umbra „ta, răspunse el zimbind, —ca 
vămine în tocu d pl vezi-o cum doarme. 
— 0! ce îi d Şi „uşoară mă Sit, zise 

ea c'o voce de u timbru de aur. Nici o. 
durere, aici o patimă în piept, O! își mule îm E“ 4 y 
țumesc. Şi ee frumos îmi pari tu acuma 
pare că cesti eltul,.. pare că-csti din ali 
lurae 

7: a a . 7 Vino cu talc, şopti el la ureche-i, vino 
prim Oi ih tării (o raze, pănă 

aan poa cpt 
că ATU Bio 

  

   
   
   

  

   

  

î Săruitarea ei îi zimpil de geniu 
şi de-o NOUĂ putere, Asttei îmbriițisaţi a- 
runcă ne ara ȘI străluciia sui manri 

„uimstii ei albi, Îi încunjuri talia st 
tare Ja piept, iar cu ccala mină 
O puzic a maniiai, se ridicară încet, 

    

    

    
   

   

  

     

prin acul luciu și pătruns de 
prin aourii negri ai cecului 
steie, pănă ce ajun: 
lor au fusese dezie v sării 

zazele 

  

ÎL! use 
irc sto | 
nad: n ele, 

ali n Ie dtz 

  

lui oronate Gotohise no 
nele file ŞI începă a cet județul pimintuli, 
si fiecare jiteră era un an, fiecare, şir un 
secol de cra ra cota infilcoşat cite eri- 
ine au putur să. > petreaca pe acest stan 
at de mic în nemaăreinirea jumii, pe acest 
huigăre negru și neîn Seimnat, ce se numeste 
Dămint, kârmiturile acelui bulzăre se nu- 
mese imperii, înfuzurii abiu +: „aţi de ochii 
lumii sc numesc împătati, si mili ioane de alice 
infuzorii jo: !că, în acost vis confuz, pe supu- 
Și... E! își întinse mîna asubra păminti dai, 
EI se contrase din ce în ce mai mult ŞI iute, 

   

   

pănă ce deveni, împreună cu stern ce-l în- 
cunjura, nic ca ua mă rairit: " albastru stro- 
pr cu strovi de aur si cun aniez negru. 
ALărimeia iiind numai relativ a, Ss se înţelege că 
atomii din. miszul acelui mărgăriiar, a cărul 
mărgenl ie cra cerul, a cărui stropi, soare, 
iună si stele, acei pitici nem: iruinit de 
mici aveau regii lor, purtau războaie, ȘI po- 
cţii ior nu gaseau în univers destule mcta- 
ore şi comparaţiuai pentru apoteuza eroilor, 
Dan se uită cu ochiana prin coaja acelui 
mărgăritar, Şi se miră, cum de nu ple sneşte 
de mulţinăca iri ce cuprindea. Îi iuă şi, în- 
torciudu-ze. atireă în salba iubitei sale al- 

-bastrul mărgiritar, | 

ac-şi gurița de. 

MIHAIL EMINESCU 
1 

Și ce frumos făcuse el în lună! 
Inzestrat cu v închipuire urieşască, el a 

pus coi sori și trei luni în albastra adincime 
a cerului şi, dintr'un șir de munti, a zidit 
domeniul său palat. Colonade, stinci sure, 
streşine —i în coaru antic ce vine în nouri. 

codorau printre coaste prăbu- 
Șite, prin tre bucăţi de pădure, ponorite în 
Pancu! și înc:or, pănă într'o vale întinsă tăiată 
de un Eu viu măreț care părea. a-și purta 

  

insuiele sale ca pe niște cosăbii acoperite de 
dstebraze O giinzle i iucii ale Valuriior lui 
răsiring în 
tidus in 

Tasulele se Bila ce CU scosburi de tămiie 
și cu pruni de armbri. Duimbrăvile lor întu- 
nocoase de po rmhaluri se zugrăveau în fundul 
viului, cît părea că din 3 una și acozași rădă- 
cină un rai se Înaită î î : Îurina zorilor, altul 
s'adincește în fundul apei” Șiruri de cireși 
scutură erei omăt 
lor bogate, pe care vintul il zrămădeşte în 
troienc, flori cîntau în acer cu Fruuze îngreu- 
icto gindaci pietre scumpe, și niur: 

los iumca da un cutremur 
vohiptoz. âguşiti cîntau cu orologii 
aruncate în iarbă, în painicni de smarald au 
țezut de pe o însă pâinii la malul opus un 
Doi de pinză ciorantică, ce 
si transparent, înc it a a!0'lunelor raze pătrun- 
zind. prin cl, Saverzeșe riul cu miile tui unde. 
Cu corpul malta -hidict, aibă ca argintul 
mocptei, trece murin este arc pod îaple- 
tincu-si păzal, al cărui au se strâcură drin 
rai sutlu-i de Prin haimele-i 
ase fi tra spa memb el işoare ; pie ioarele-i -1 
de cint abia atingea, podul... Sau a esea, 
asezati îutr'o luato de cedru, coborau - pe 
ascultătoarele vaturi ale fluviului. EL îşi re- 
rezeina Îruntea încununată cu flori albastre 

3 
GO Ta 

riuiul 

  

inte 

    

      

    
  

  argin- -ai 

  

Ccâsa, 

    

de genunchiul ci, iar pe umărul ci cînta o 
usăre îninatri ; | 

Fluviul la: se adincea in păduri întune- 
cate, unde apa abia mai sclipea din cînd în 
cîud atinsă de cite- o rază: tranchii păduri- 
lor se ajungeau cu ramurie tor dela asupra 
rîului și formau bolți 'nalte de 
pestrăbăiută, Wumai pe ici colo cîte o dungă 
tulgerătoare de-asupra apei. Valurile rîd şi 
mină întunecoa. ie lumea lor albastră, pănă 
cînd deodată riul împiedecat de stinci și 
munţi s'aduniă între codri ca inarea oglindă - 
2 mării, Şi se jimpezeşte supt sori de poți 
număza în fundu-i toate argintăriile lui, 

Ca să iiventară un joc de cărți. 
kegii, reginete și fanţii de pe cărţi erau toţi 
chipuri copiete din basmele ce și le spuneau 
serile. Ţocul însuși cra o „poveste lungă șin- 
curcată, ca din kalima, în care regincie se 
măritau, regii se însurau şi fanţii umblau 
înamoraţi, poveste căreia nu-i mai dădeau de: 

peticacii, 

„capăt pănă ce nu 'ncetau apăsaţi de somu. 
Dar somnul:lor! i. 

sticleşte vioziu: 

verdeață * 

JI “ran dafin u âl înfloririi * 

7 

7
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_De ce vrei să 
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ca își itnpreuha'minile, 
în  aeriane 
Euzeie ci 

SI p: aia 

„Înainte ce a dormi, 

  

      

   „de    
     

iTnnc po 

uări, II adotirca 

las vis. Ceruri de 
le a aripi be şi 

         

       

înca patulu , 
nunc, Vis 
ogiinzi -- 
cu briie de. 
lori « de- o me 

   

        

   

  

ne de un acr 
o poartă închică ni 
Dea asupra ci, în t 
foc, dcasuura ocitiu 
strinibi ale în 

     
   

   

"toc la 

ociiu do 
zu iiero'e 

2 dorin lui 

  

Li 

O enigmă Durminezei csul. chiar. pen- 
tru ingeri. 

Însă oare de ce omul. nu rusti vreo feri-. 
arab ae pe toma Dom- 

preocuna mintea lui Dan, vană-i 
cra ciiutaiea lui prin carica lui Zozoas Su 
ca riminea mută la întrebările lui. Si cu 
toate acustica în ticce bate Se repeta acu st 
vis, în fiece noapte cl tnnbla cu Alaria în Y 

luca solară a coruriloa. Si de cfi 

cire! Veşnie s oranul 

   

  

        

blau ci, e! își Ina ci o! in visul său cartea 
lui Zoroastru ș si ce i ca iara a în- 

  

     în poale DE lor, So lo 
au semnificativ fe ei; în van i unui îi spuse 
ln apiecindu-sc la uroche-i: De ce cauti 
ceea ce nu-ți“ poate veni în minte? Ahul: 

scoţi «lin armă sunetul au- 
rului? Nu-i cu putini a ce-i prea 
ciudat, era, că de si cerea Drin 
minte, ca îngerii si iubi voia lui, 
ei într'adovăr A. îi îniplinezau 
alintine sindrile, uta peplica a- 
ceastă armonia Mire indica 
lui DIODra 

  

    

  

    

    

     
     

  

   —- Nu 
cu, îngerii 
a îl as: 

la ureche: 

re 

  

    

   

socupată, şi pri: 
virile . ociiic i “i eruu i cțintit e asupsa 
acelei porți veşnic închise, 
„— Aş voi să văd fața lui Dumnezeu, zise 

el unui înger, ce trecea 
o Dacă mal ai în “i ata cd i 

în zădar îl 
i 

    
se aigcăi după tactul lor; 

: îroueau surizind pe "lîngă el, în- 
ginau cîntările ce lui îi treceau -prin minte. 
În haine de argint, frunți ca ninsoarea, cu 

  

e Ci um , 

"pănă o. 
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ochii albastii, cari lucea au iutunecai 
cea soiară, cu sinuri dute t 
ru a 

: în lumea, 
2 ca mar 

  

... 

        

   

   

    
cu 4 ui cel a ID 

Tuincica de viu „mal 
semnul arab ies 2 aia POE pina, 

  

Asta-i inirei 
co pătrund ca 
coca ce gindesc eu? 
pa Cin von eu? d 
: e AMlaria, 

euiuma 
nu cintă el 

“are na se mișcă ly- 
si stinse co Întunecat 

la tina lui, — nuci 

  

a oae far 
LORE, aL 
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Se stii i stu 

Vu! sunetul unui clovet u 
mării căderea Cer ui bottle se supcau 
smialtul lor albastru se desvică, ş 
Stiti trăsnit și atundat în nier 
de fuloere îl urină 
bătrine, vuirea pernărenirii, ce ivemura INIŞ- 
cară... O gind nsfericii! aiuri 0.— Spastno- 
tie (inca în mina lui cartea lui Zoroastru, 
instineliv Tipse mărgea aa vămintului dela 
situl Mariei. iza ctidea din braţele lui... ca 
o salcie neguroasiă ces întindea crengile, 
spre el, si siriga red: Dane! ce nai făcut 
De mine? 

» 

ş i Dan se 
sărirenire. hRiuri 

1, popoare de tunete    

   

   

  

   
   

  

Si un ol: 
ai îndrăznit „a 
pronunta: vorba 
maenct n penăre : 

  

risună în urinii: Nefe ricite ce 

iu că mai 
ca de un 

ca tulmezul, 

  

într'o clipă cole de o rio de. ani. Deodată 
înt 

       

    

vtunorecul imipre arsi hi deveni linişut. 
negru-mort, fără s net si fâră henină, EL 
deschise catea - ă măr aua „Și începi 
„a ceti, Alărecaua c în- 
tuneric şi se d „Dan cer: 

2 luna faa = 
cinenea unei june 

și el cobora ch catea supt raînă nouril aroși, 
s'apr opia de pămint, deja vedea cutiile stă 

Nere, Maăi 
Și 

zi departe as 

4 
10 Ce Ia Zi 

   

       
turite ale unui oraş, iumnini presărate, 'o 
ae văratecă cu aerul blond, grădini mi- 
BTC îsi doschisn Ochii. 

îi se settură oarecum din somn. Soarele 
sc înâl:a, ca tin glob de aur urzător pe un 
cer acine. elbas ru; grădina de desuptul fe- 
resirre:, în care adormise Dionis, era de un 
CT dei urzed Şi răcorit dpi noaptea cu pioa 

Supe Os vitale ric cicau în soare. co- is, florile 

    vu în „casa de peste 
rau încă jzaie 3, 

  

  

| prin 
2 midimei ci, vizinii și cirosii inftoriţi, 
seiciiii cu miros culce tăiniiau cărările ri- 
Siria întţr'o “io ie si melancolică umbră, 

  

„Fusese vis visul lui cel ati: de aevea, sau 
ivesc reulitaie de soiul vizioaar a toată rea- 
laica ornenească ?— Perdeaua . de vis-a-vis 
se dete puţin într'o parte şi prin faldurii ei : 

+ 
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- de soare noaptea, 
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albi apără un blond cap de copilă. Ridea. 
Maria! șopti el cu ihima strinsă. 
Părul ei cel blond, și împletit cu cozi că- 

dea pe spate; o roză de purpură la timplă, 
gura micuță ca o vișină coaptă şi fața albă 
şi roşă ca mărul domnesc. După ce risese 
cine știe de ce-—ea lăsa perdeaua să re- 
cadă. a 

Dar inima lui se contrase cu violenţă, căci 
el înţelese sensul, dar şi neputinţa. realizării 
viselor lui. 

care am trăit — cel puţin o mizerie fără de 
dorinţe. Şi prima mea dorință şi poate ulti- 
ma — nerealizabilă! Trăsura cea fină Şi a- 
mară dimprejurul gurii lui se adinci vădit. 
Sufletul lui se cutremura la gindirea, că nu 
va putea scutura greutatea acestui amor. 
Speranţă? el n'o putea avea. O simţire, pe 
care n'o cunoscuse nici odată, era ea să se 
nască cu amorul? | 

Ea se reivi, surise. De astă dată trase, per- 
“delele sus și sta cu o garofă în minuţa ei 
albă şi privea pare-că pe gînduri în potirul 
de purpură al floarei.— Nepreţuita | 
el, uitindu-se la ea. Ahl ea trebuia să fie 
bună, de ce suridea, de ce? și tocmai în fe- 
reastă? Oare ea nu-l vedea? Dar dacă-l ve- 
dea, dacă aceste zimbiri aveau o intențiune... 
mică, cochetă, însă „totuși? — Redispără. 

— Am să-i scriu, s'o rog... s'o'rog să nu 
suridă, să nu-mi umplă sufletul de o vană, du- 
reroasă iluziune. Asta... nu-mi 'va refuza ea. 
E atit de bună; voiu ruga-o să fie rea. 

Cu o dureroasă, ne mai simțită 'voluptate, 
el îi scrise: Să 

„Stea, 
„Sărac de bunuri; frumuseţe și spirit, 

inima: mea este atit de bolnavă ca o scînteie 
şi te iubesc. Și ochii tăi, 

topite stele ale dimineței, privesc atit de a- 
dinc, atît de ferice de adînc în noaptea su- 
fletului meu, cît te visez veghiind, şi de 
dorm, la imagina luminii lor sînt deștept. 

„Poţi oare gici simțirea cu care am scris, 
înger? 
> O nul! în viaţa ta luminoasă nu s'a pu- 

tut ivi nici umbra măcar a unei dureri ase- 
menea aceleia ce-mi nimiceşte inima. O ni- 
miceşte! Inchipuiește-ţi că dintr'un om cu 
simţire, dintr'o fiinţă aevea n'ar rămîne ni- 
mic decit o lungă, întrupată desperare. Tu 
nu cunoşti asemenea oameni. Ei nu. pot 
aparținea cercurilor în cari te mişti tu. Ei 
sint jos. Cind o inimă pierdută'n mizerie, 
în apăsare, în neputinţa de a cultiva simţiri, 
căci fiecare din ele își găsesc marginile în 
puterile celui ce le are, cînd o asemenea i- 
nimă şi-ar ridica aspiraţiunile pănă la tine, 
Bi le-ar ridica fără voință, luptînd spre a le 
(năduşi, neputînd să le rezişte,: ce ar simți 

„_Moartea-i un moment, 

s Acuma știa că iubește.— La ce: „mi-a mai trebuit și asta? gindi el cu sufle- 
tul plin de lacrimi.— Nu-e destul mizeria în. 

şopti 

„ochii cu sărutările lui, 
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un asemenea om? —Intristare? Asta nui 
întristare! Desperare? Asta nu-i desperare. 
E a agonie a sufletului, o luptă vană, 
crudă, fără de voinţă. Desperarea ucide, - 
această simţire munceşte. Martir este nu- 
mele amorului meu. În fiecare fibră ruptă 
este o nemărginire de dureri; şi nu de o 
odată, fibră cu. fibră, se rupe inima mea. 

desperarea e tîm- 
pă, —o asemenea simţire este iadul. Mario! 
poți tu să-ți închipuieşti un asemenea chin, 
fără să plingi, —de milă nu—de îngro- 
zire? De piatră să fie olinimă; este o mar- 
gine care s'o mişte; de venin să fie un su-: 
flet, sînt dureri cari trebue să-l îndulcească, 
și nu e durere mai mare de ciît.a mea. De 
ce sînt eu în lume, cînd tu ai fost menită să 
fii? De ce au căzut ochii mei pe tine, de ce 
te-am văzut? Orb de aș fi fost, de cît amar | 
scăpam! De n'aș fi fost de fel, scăpam de 
o viață chinuită, pustie, fără de lumină.— 
Floare! cum surizi în grădina zilelor tale, 
fără să ştii că o inimă se rupe? Stea! cum 
luceşti în cerul tău, fără să ştii că un suflet 
moare? Și în neștiinţa ta eşti şi mai fru- 
moasă, eşti şi mai mult cauza unor crude du- 
Teri. Ahl.cit ești de frumoasă Şi cu cît eşti, 
cu atita mai nefericit sînt, și cu cât sînt, cu 
atit mai frumoasă ești! — N'am avut spe- 
ranţe, puțin mi-a păsat:.n'am avut dorinţe, 
nici una'n lume, puţin mi-a păsat; de una 
am fost capabil, de una care să-mi cuprindă 
toată viaţa mea, și aceea nerealizabilă, tu! 
Or'cit de mare ar fi mila ta, pănă acolo nu 
se poate cobori, Nu-mi zîmbi! zimbetul tău 
m'ar umple de speranţe vane. A mă iubi 
nu-ți este permis, despreţuieşte-imă! te rog! 
Poate” disprețul tău m'ar omori şi moartea 
nu-i nimic pe lingă chinul meu de azi. Să- 
Tut urma pasurilor tale, mirii îi sărut, pe 
cari au trecut umbra ta, despreţuiește-mă ! 
Eu nu pot să nu te iubesc. Tu nu ştii de ce, 
şi nu ţi-o pot spune, şi cu toate astea chipul 
tău, umbra ce ai aruncat-o -pe pinza gindi- 
rilor mele este singura fericire ce am avut-o 
în lume. ! Ă 

„Mariol... aşa-i că astfel te cheamă! nu 
se poate să te cheme altfel... tul... nu-ţi 
zice altfel... Adio! adio!“ 
“Şi cu toate că scrisese, totuși o speranță 

de o dureroasă dulceaţă, deşartă dar sin- 
gură îi ameţea sufletul lui. E] îşi închipuia, 
că ea va putea fi a lui. Ea! toată lumea era 
cuprinsă în acest cuvînt. Cînd gîndea, cum 
i-ar lua capul ei de aur în mini, și i-ar topi : 

cînd gîndea, că mij- 
locul ei cel dulce s'ar putea odihni cuprins 
de braţul lui, că ar putea să-i prindă mi- 
nuța ei albă, să se uite la transparentele-i 
degete ore întregi, îi venea să nebunească. 
Ce-i viața? EI simţea .că o oră lingă ea, ar 
plăti mai mult decit toată viaţa. Cită inten- 
sivă, dureroasă, fără de nume fericire în-



"trecere, umbra unei fericitoare 

SĂRMANUL DIONIS 

. 
e . "tr'o oră de amor. ȘI cum i-ar vorbi ell Cite 

numiri ar inventa el, care de care mai îndră. 
gite, mai fără de înţeles, mai nepomenite, 
pentru un suris de pe buzele ei, un suris în 

cugetări; cîtă gratitudine pentru o privire; cîtă re. 
cunoștință pentru că ar lăsa un moment 
degețelele ei dulci în minile .lui, şi el sim- 
țea pare că le trage la inima lui, să le facă 
a simți desele și nemăsuratele-i bătăi,... ar 
plinge şi ar ride de fericire, ca un copil, ar 
nebuni în urmă şi veșnic ar visa acea oră 
fără de seamăn. | 

De unde această simţire nemăsurată, de 
unde acea irezistibilă nebunie? El nu-şi sim- 
țea capul, nu-şi simţea inima, toate se învir- - 
teau împrejuru-i într'o lumină trandafirie, 
părea că nu vede decit perdele albe şi de 
după fiecare se ivea zimbind cu o speriată, 
şi copilărească şireție, capul ei. Inamorat 
în ea? Asta ar fi fost puţin. Nu în ea, în 
fiece gindire a ei, în-fiece pas „în fiece zim- 
bet, un înmiit amor. Dumnezeu, de-ar, fi 
fost, ş'ar fi uitat universul, spre a căuta un 

„altul în ochii ei albaștri; de ar fi găsit, 
nu se ştie,... căutarea ar fi durat veşnic. 
Cum o iubea! De l-ar fi despreţuit, ar fi 
iubit desprețul ei; o ideie de ură a ei ar fi 
fost cuprinsul amorului lui cât ar fi trăit. 

Ah! zimbi el c'un. fel de dureroasă beţie, 
de aş putea s'o sărut o datăl pare că n'aș. 
mai vol nimic în lume,.. ori să-i dezmierd 
minile, ori să-i despletesc părul, ori să-i să- 
rut umerii! Ingerul meu! 

El trimisese scrisoarea. Sta în fereastă 
neliniştit, pare că aştepta sentința ! de 
moarte, nu ştia ce să gîndească, nici gîndea 
ceva, un amestec fără şir de icoane turburi, 
îmbătătoare. Ah! el ceruse dispreţ şi spera 
amor.. | 

„Ea se ivi în fereastă. El se retrase după 
perdea ca s'o observe. Ochii lui se uscau de 
ardoare şi sclipeau cu o bolnavă dorinţă; ea 
se ivi frumoasă, ochii ei cei mari şi adinci | 
erau plini de lacrimi, şi se uita înaintea ei, 
în minile unite şi lăsate în jos ţiind scrisoa- 
rea şi în față cu o Yespresie indecisă, înnecată, 
de dorinţa de a plinge, ca un copil vinovat. 
EI se arătă în fereastă, şi ochii ei painjeniţi 
de lacrimi se îndreptară spre el... adinci, 
miloşi, plutitori... Ea boți scrisoarea cu 
mina, o duse la inimă... și... o durere ascu- 
ţită, crudă îi pătrunse inima lui; părea că 
i se rupe viaţa, i se taie în două” inima, o 
negură albă îi cuprinse vederea... şi apoi 
nimic ...nimic. El căzuse cît 
podeaua camerei lui. | 

Copila fugi speriată din fereastă. 
. . . - Dă . . . . . . 3 

— Ce scrisoare ţii tu în mină, Mario? 
Şi cum arăţi tu? Ce ţi-e? zise un bătrîn pri- 

zise el încet, 

era de lung pe. 
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etenos, care se ivi tocmai atunci în fe- 
reastă ridicînd cu mîna lui cea fină bărbia 
cea rotundă a fetei. Ea cercă a suride, dar 
atit de dureros şi atit de îngrijit... ! 

— Arată! E1 îi desfăci 'cu o -dulce silă 
scrisoarea cea motolită din mini... se uitâ 
pe ea, şi faţa lui se adinci din ce în ce. A- 
junse la semnătură. De. la cine ai căpătat 
tu “scrisoarea asta? unde. locuieşte . omul 
acesta. 

Lacrămile o inundară și ea se aruncâ sus- 
pinînd la gitul tătini-său. 

— Vezi, zise ea întrerupt, acolo-i sărma- 
nul... în casa cea pustie de peste drum... 
l-am văzut căzind ca mort pe podele... cine 
ştie dacă n'a şi murit. Aleargă tată... poate: 
încă nu-i prea tîrziu. 

— Cum arată el? întrebă bătrînul, preo- 
cupat cum se vede de-o cugetare complicată. 
—O e frumos! zise ea repede... și apoi 

își muşcâ zimbind buzele. 
Se mai ivi încă un om pleșuv și cu oche- 

lari, cu care bătrînul vorbi repede și încet 
arătindu-i scrisoarea. Pleșuvul. clătini din 
căpăţină. 

Coboriră iute scările și. într'o clipă fură 
la casa de peste drum. Deşi erau amindoi 
bătrîni, ei se grăbise astfel încît aceasta 
trăda viul interes ce trebuia să-l poarte pen- 
tru Dionis. Ei deschiseră uşa. Dionis era 
lungit la pămînt, părul în dezordine, ochii 
închiși cu vehemenţă. Pleșuvul îl ridicâ în- 
cet dela pămînt şi-i desgoli pieptul. — „Cît 
pe ce era să i se rumpă o vină a inimei, 

Pare foarte, senzibil. O bu-. 
curie mare l-ar omori. Nici trebue: să-l 
trezim măcar... Il voiu cloroforma, ca din 
leşin să treacă într'un somn adînc. | 

In vreme ce. doctorul (veţi fi ghicit că 
pleşuvul nostru biped era doctor) vorbea 
cu sine însuși, da din cap, ridica sprincenile 
şi își urnise ochelarii pe frunte, tatăl Mariei 
fixa portretul din părete. Explicarea în două 
cuvinte: Persoana juridică, care se afla a.-: 
cum pe mina îngrijitoare a Esculapului nos- 
tru, avea drepturi. asupra unei moșteniri. 
Dovezi erau asemănarea cu portretul și 
multe alte împrejurări cari nu ne intere- . 
sează, legate însă de originia pănă acuimi 
obscură a lui Dionis. Destul că soarta lui 
materială din momentul acesta era schim- 
bată... 

E! însuşi era lungit pe pat. Capul ridicat 
pe perini şi lăsat asupra pieptului, paloarea 
cea liniştită -şi marmorie a feţei contrasta 
cu părul. îni dezordine. O mină era strins 
apăsată pe inimă, ea comprima convulziv 
durerea, ce o simțea acolo; cealaltă spîn- 
zura pe marginea patului în jos. O manta 
neagră îl acoperea, prin creţii căreia trans- 
păreau delicatele şi corectele lui forme. 

N
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Tatăl Mariei se plecă asupra lui și-l privi 
cu plăcere. cu intenţie. 

Aha! gindi doctorul cu șireție, 7 

O negură deasă, centişie și sclipitoare... 
apoi un cer de un ctern și ajbastru întu- 
nerec, cu stele moi de suilarea neprii, cu 
nori încrețiți, cu acrul cald, și iarăși, ja- 
riși orașul vechiu cu stradele stri: 

. 

   
ite, cu 

casele închircite, cu'streşinele: mucegăite în 
lună, și Dan trecea, repede prin strade,,. 
luna rai arunca cîte o 'dungă -prin întunere- 
cul lor... el întrâ în casa lui deplin conștiu 
despre îndelungatele lui vise, 

— Și = î-a trecut prin minte, zisc el, acea 
ideie nefericită, pe care Ruben o credea. ci 
neputinţă în capul unui om. Umbra lui 
dormea pe pat. 

El ceti în cartea lui Zoroastru... ea-se 
PA A e... A .. | A . 

sculă încet... cu ochii închiși... se subţi... 
se lipi de părete şi sc așeză ironică, fanta- 
stică. lungă în dreptul lui, 

Dan se simţea bolnav, abătut, strivit subt 
greutatea cugetărilor lui, Afară de aceca, un 
fulger îi trecuse drept prin inimă în vremea 
căderii lui. El simţea fulgerul junghiindu-i 

“inima. EI se lungi pe pat .şi s'acoperi cu 
rasa... Pe dinaintea lui treceau ființe ciu- 
date, pe cari nu le văzuse niciodată. -—- Al! 

gindi el—în curind voi muri, aste-s deja 
umbre de pe ceea lume. Numai umbra hui 
proprie stătea dreaptă în părete, par'că su- 
ridea, şi ciudat! — avea ochii albaştri. Dra 
cul să te ia, gîndi el, şi umbra mea își bate 
joc ur mine acuma. 

Ușa se deschise şi intrâ maiestrul Rubcri. 
— Ce pustia, maiestre, de cînd ai lăsat 

să-ți crească perciunji și. de cînd porţi caf- 
tan jidovesc? 

— Vai de mine, domnule, de mult!-—de 
cînd mă ţin minte, zise Ruben netezindu-și 
barba. Dar m'ai văzut altfel vreo dată lingii 
Curtea veche? 

— Lîngă Curtea veche... e Riven... vin- 
zătorul de cărți, iar nu d-ta, maistre Ruben. 
Ruben se uitâ lung la el. D-tale nurţi-e 

bine, domnule, zise el serios. 
»— Eu mor, maiestre Ruben... Uită-te în 
masa mea, acolo-s memoriile umbrei mele, 
a umbrei care-o: vezi: în: părete, scrise de 
cîti vreme am fost în lună. 

* Evreul se uitâ lung la bolnav şi clătinâ 
din cap. o 

— Umbra ceea a d-tale e un portret, ca- 
re-ți seamănă, zise el. 

» — Maiestre Ruben, te-ai prostit rău de 
cînd nu ne-am mai' văzut, zise tînărul zim- 
bind, ori eu: am devenit o fiinţă” superioară 
magistrului meu... se poate și asta. - 

Evreul s'apropiâ de scrinul ce-l însemnase 
bolnavul, îi deschise saltarul și dădă într'a- 
devăr de niște legături de hirtii gaibene şi 
veştejite, legate cu fire de aţă albastră... el 

4 

păr se uită lu um 

3, =- In momentul «e 
îi chilia lui, 

se, Unu! din 
a-i coree putul, 

Ruben i xi 
prin ce. 

De cind îl vu 
tre 3ereii, 

îniaă ta jale, ze 
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sul E cnamapilri ralan cărți, 
In genere cele mai ve: sia arelepe 
Cate nu letal putea nimănui in 
lume, Eu singur le cumpiram cu toptanil, 
biblioteci risipite ale oamenilor | rîni,. ai 
căror ciironomi apoi mi le vindeiu pe un 
preţ Ge nimica, ca hirtie tuuai, Si în ase- 
iicuca cărți el răscoiea con'iei de patimă 
și-n cunipăra cele mai obste și inai fără 
de înşeles. Acuma isemenea aveam citeva 
vechituri de astea si venisem să î“ie arăt, el 
mi le-ar fi cumpăra! de sigur... acurăa însă... 
i-am găsit în starea în care-l vezi. Şi apoi 
nici nu-mi zice: jupine Niven, ci maiestre 
Ruben! Idumezeu ştie, cum s'or fi scrintit 
toate ceea în capul bictului om, | 

Doinavul auzea tcate acestea și nu ştia ce 

  

   

  

  

  

    

  

    

“înteles să le dea. Sînt nebini onimenii ace- 
Ștla, QING ei, și Mutiestrii puben șia sit cu 
desivirşire Ciu Nini, nu-i mal cunosc, 
„iu! gîndi e! în urmă, Eu an inurit şi Rue 
ben a venit cu imedicii să-mi vindă corpul. 
„Are drept... zirin schimbările prin cari am 
Liccut, "corpul 1neu tichuie să fi devenit. fe- - 
nomenal. Dar oare-s, doctori acesti doi?-.. 
Imi pare că seamănă cu Satana. amindoi... 

Ori e an om, despărțit în două arătări bă- 
trinc, cu care-și petrece şirotul Ruben pe 
conta mea... o jumătate cu păr şi una ple- 
șuvă. Cea plezuivă îmi pipăic pulsul şi cea cu 

Dra mea, spînzurată de un 
n o despriade din 

în mină, Bravo! 

  
  

  

cuiu în părete. îfite! acu 
părete şi-o dă lui Ruben 
maiestre Ruben, strigă e), dracii tăi sunt me- 
şteri în desprinsul umbretor.din părete, şi-ist 
pleșuv are să mă îa pe mine... căci cum 
văd, joacă pe doctosul în inomentul acesta... 
Bravo! bravo! El bitea din palme rizind. 
"Ruben îi îuă umbra și hirtiile de pe masă 

Şi ieși din casă, închizind cu sgomot ușa 
după sine... -- Ve-ai dus, Evreule... te-ai dus 
și in'ai vândut chinuitorului de suflete, mur- 
murâ ei c'o rezignațic dureroasă, recăzînd 
cu capul în perini. 

-— Are friguri... e în delir, zise serios ple- 
şuvul, 

cc. Cici . . . . -. . a 

Il noapte... O răcoreală dulce pătrunde 
prin ferestrele deschise; şi Dionis, lungit în 
patu-i, tremură în friguri, cu buzele uscate, 
cu fruntea plină de sudoare și cu capul greu, 
| se pare că s'a trezit din nişte vise lungi. 
obscure, fără de înţeles și'el priveşte, fără 

„de încredere în realitate, la împrejurimea lui. 
. 

!   

ă
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Portretul părintelui său' lipseşte din părete, 
cărțile cele vechi asemenca... casa c aceeași, 
însă mobile noi și elegante, covoare pe jos; 
numai patul e acelaș. Ciudat, gîndi el, din 
minune în minune... cu nu mai ştiu, ce se 
întâmplă cu mine. —Luna revărsa tot au-: 
rul ei în odaia lui şi supt această smălțuire 
diafană, mobilele și covoarele ștrăluceau 
somnoros şi mat; un orologiu zîngăneşte 
încet şi subţire în părete, și prin mintea lui 
trec iute, turburi, amestecate, toate întîmplă- 
rile abia trecute. Şi toate îi păreau vise; 
mintea lui îi părea împrospătată, rece, clară, 
faţă cu mintea care o avusese înainte. Din 
jurul lui dispăruse lumea cea semiobscură a 
tinereţei lui; el privea la viitor, cum ai privi 
în fundul 'unui lac liniştit şi limpede ca la- 
crăma. El singur nu-și putea explica accasta 
limpezime a minţii. Işi închise ochii. Deo- 

„dată simți cum că pe marginea patului său 
şade cineva... îi şedea pe picioare. Apoi 
simţi o mînă dulce și mică pe frunte. EI des- 
chise 'ochiii pe jumătate. Văzu un băiat cu 
faţa ovală, palidă, cam slăbită, părul de aur 
acoperit de o pălărie de catifea neagră cu 
margini largi, îmbrăcat c'o bluză de catifea, 
care cuprindea strins de un colan lustruit 
mijlocul cel mai gingaş din lume. Ochii lui 
Dionis pe jumătate închiși nu trădau, că el 
veghează. Il privi în întreg, dela capul inun- 
dat în aur păn'la botinele micuţe, ce sticleau 
radioase pe covorul înflorit. | 

— Ahl gîndi el şi inima se cutremurâ în 
cl, este Marial 

Dar odorul! ea era. Vorbea singură... fe- 
tele vorbesc adesea singure... El simți ae- 
rul îndulcindu-se supt şoptirile ei. 

-—_ Am fugit de acasă deghizată... tot mă 
- amiînau ba azi, ba miînc... dihania de doctor 
zicea că ar.fi periculos pentru el... auzi, 
periculos? Eu nu sînt periculoasă! 'zisc ea: 
răstităl Dar dacă s'ar trezi... atunci, 0 a- 
tunci... Dormi! dormi, şopti ea aplecîndu-și 
gura pe fruntea. lui... Ei simți o roză umedă 
curgindu-i în păr... Dar în momentul acela 

„el îi înlănțuise gitul... ea speriată vru să se 
-retragă, dar braţul lui o ţinea cu tărie cul- 
cată astfel pe peptu.-i... EI se sculâ. Lasă-mă! 
zise ea roşie ca purpura. . 

Dar el o cuprinsese, îi mîngiia fruntea ei 
albă de-i dete pălăria jos şi îi lăsa să izvo- 
rască pe umeri în jos valurile de păr blona... 
apoi îi luă amîndouă mînuţele în minele 
lui... ea nu mai rezista... se uita la ele, îi:să- 
ruta degetele... ea nu mai rezista... Mario, 
mă iubeşti. tu? 

— Dar dacă nu m'ar chema Maria? zise 
ea supt inspiraţia unei fulgerătoare maliţii. 

— Cum dar? 

— Dal da! Maria, zise. ea cu un glăscior 
argintos, dar taci, nu ţi-e iertat să vorbești... 
nu ţi-e ierțat... Nu te scula, căci asemenea 
nu ţi-e iertat... Ea-l împinse în perini... El 

i simți gura astu- voia să vorbească, dar îş 
îş NY „pată de sărutări... El îşi. închise ochii şi: 

simţea că inima i se sparge în piept... apoi: 
„iar îi deschise, spre a.-cuprinde cu ei dulcea 
hi sarcină, care ridea cu un fel de copilă- 
roasă nebunie de zîmbetul lui, de surprinde- 
rea şi spaima ei proprie... de tot, tot... 

Adesea în nopţi lungi de iarnă, după ce 
ea de mult devenise tezaurul căsniciei lui, 
cînd de bună voia lor trăiau exilați la vreun 
sat, spre a se iubi departe de sgomotul lumii, 
Maria intra deodată în salonul încălzit și lu- 
minat numai de razele roșii ale jăratecului 
din cămin, intra îmbrăcată 'ca băiat, ca în 

„noaptea aceea cînd sc văzură pentru întăia 
oară în apropiere. Membrele ei svelte în 
bluza de catifea neagră, acecaş pălărie cu 
margeni largi pe părul ei blond, şi picioru- 
şele cele mai mici din lume în botine bărbă- 
teşti. Și ea s'apropia de el. Mînuţele-i albe și 
transparente ca ceara contrastau cu mînecele 
moi și negre, și astfel se plimbau de braț 
prin semi-întunerecul' călduros al sălii; din 
cînd în cînd îşi plecau gură pe gură, din. 
cînd în cînd steteau înaintea unei oglinzi 
cu capetele rezemiate unul de altul, și rideau. 
Era un contrast plăcut: faţa lui trasă şi 
fină, din care nu se putuse încă şterge amă- 
răciunea unei tinereți apăsate, ci rămăsese 
încă într'o trăsătură de nespusă naivitate 
în jurul, gurii, lingă fizionomia ovală, ro- 
tunzită -şi albă a ei... chipul -unui tînăr demon 
lingă chipul unui înger ce n'a cunoscut nici- 
odată îndoiala. 

Două vorbe concluzive. Cine este omul 
adevărat al acestor întîmplări. — Dan ori 
Dionis? Muiţi din lectorii noștri vor fi cău- 
tat cheia întîmplărilor lui în lucrurile ce-l 
înconjurau; ei vor fi găsit elementele cons-: 
titutive ale vieţei lui sufletești. In realitate: 
pare ceeace veți fi îndemnați a numi o idec 
fixă; în fine, cu firul cauzalităţii în mînă, 
mulți vor gîndi a fi ghicit sensul întîmplă- 
rilor lui, reducindu-le. la simple vise a unei. 
imaginaţii bolnave. 
„Fosț-au vis sau nu, asta-i întrebarea, Nu 

cumva îndărătul culiselor vieţei e un regisor, . 
a cărui existență n'o putem explica? Nu 
cumva sîntem asemenea acelor figuranțţi, 
cari, vroind a reprezenta o armată mare, 
trec pe scenă, înconjură fondalul şi reapar 
iarăș? Nu este oare omenirea istoria ase- 
menea unei ast-fel de armate,.ce dispare 
într'o companie veche spre a reapărea în 
una nouă, armată mare pentru individul 
constituit în spectator, dar acelaș număr 
mărginit pentru regisor. Nu sînt aceeași 
actori, deşi piesele sînt altele? E drept, 
că după fondal.nu sîntem în stare a ve- 
dea. — Şi nu s'ar putea, ca cineva, trăind, 
să aibă: momente de o luciditate retrospec- 
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tivă, cări să ni se pară ca reminiscenţele 
"unui om ce de mult nu mai este? 

Nu ezităm de a cita cîteva pasaje dintr'o 
epistolă a lui Teophile Gautier, care colo- 
vează oare cum ideia aceasta: „Nu totdea- 
una sîntem din ţara ce ne-a văzut născînd, 

"şi de aceea căutăm adevărata noastră pa- 
trie. Acei cari sînt făcuți în felul acesta se. 
simt ca exilați în orașul lor, străini lîngă 
căminul lor și munciţi de-o nostalgie în- 
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versă... Ar fi uşor a însemna nu numai 
fara, dar chiar şi secolul în“care ar. fi tre- 
buit să se petreacă existența lor cea adevă- 
rată... Imi pare că am trăit odată în O- 
rient, și cînd în vremea carnavalului mă de- 
ghizez cu vreun caftan, cred a relua adevă- 
ratele mele veșminte. Am fost în totdeauna 
surprins, că nu pricep curent limba arabă. 
Trebuie s'o fi uitate,



LA ANIVERSARA 

Ea se numea Cleopatra, iar el Gajus lu- 
lius Caesar Octavian August. Adecă ea ci- 
tise un roman ş'ar fi voit să fie de două- 
zecişişase de ani și nu era decit de paispre- 
zece; el, istoria Romanilor şi voia să fie 
de patruzeci de ani. Era numai de optspre- 

„zece şi umbla la şcoală. Cu toate acestea, 
astăzi, în ziua Sfintului Ermil, el uitase pe 
Octavian August și aştepta felicitări de ziua 
lui. Tata i-a dat un ceasornic frumos, ma- 
ma—o besactă de toaletă, sora, —o pere- 
che de papuci. Elis nimic. Elis — adecă Cleo- 
patra, vara sa. El se retrăsese în odaia lui, 
unde clasicii erau așezați pe un scrin în re-. 
ligioasă regulă şi neviolabilitate, şi se plim- 
ba cu paşi mari prin casă. Era brunet şi cam 
poetic. Avea ochi albaștri, ceea ce vrea să 
zică mult, şi era frumos băiat. Acum stătă 
cu mirare înnaintea oglinzii, se uitâ cu mi- 
rare în ochii lui proprii şi părea că-i în- 
treabă ceva. —,,Tolla mi-a făcut-o“. Era o 
vreme în care, în' urma unui roman spa- 
niol, regină de astăzi a Egipțului se numea 
Tolla. El se numea pe atunci Bertrand... 
fempi passati: 

„Nimic! nimic! — Și eu i-am dat de ziua 
ei o păpuşă. Adecă ce? eu i-am dat?: Dacă 
n'am ştiut ce să-i dau! mama mi-a spus 
să-i dau o păpușă. Tolla!: Tollal zise el 
rizind —tare-mi eşti dragă“. Apoi şezi la 
masă şi gîndi adinc,.. asupra egalităţii a 
două ipotenuze., Luă o coală mare de hîrtie. 
albă -şi scrise drept în' mijloc: „Regină! 
Te iubesc“! Iscălit; „Gajus Iulius Caesar 
Octavian August, manu propria“. 

Sara era petrecere. Era invitată şi veri- 
“şoara Elis şi — mare minune —a venit. Pă- 
rinţii ei au lepădat-o acolo și s'au dus-în-: 

"tr'alt! loc, unde de asemenea erau aşteptaţi. 
Octavian August imperatorul o petrecea sara 
păn 'acasă, dacă-l iertau ocupaţiunile - Sta- 
tului Roman, și astăzi îl iertau acele ocu- 
paţiuni ale Statului Roman. Toată sara el 
nu vorbi un cuvint cu domnişoara. Ea îşi 
încreţise sprincenile între ochi, pe cari îi 
ridică subt frunte; cu brațele încrucișate, 

picior peste picior, şedea + îndărătnică  în- 
tr'un Colț, cu buzele strîns lipite. Dar pe 
furiş se strecura cite-o .rază drept în ochii 
lui. Era mînioasă. De doi ani, se miînia 
foarte ușor şi se desmîniă tot atît de Ușor. 
Odinioară nu se mînia de loc. 

S'apropiase miezul nopţii. El veni foarte 
serios: „Imi veţi da voie, domnişoară, să 
vă petrec păn "acasă? Ea se uitâ în ochii 
lui şi începi să ridă. — Ce rîzi? Ce-i de rîs 
aicea? „- i i 

— Bine, — haideml 
Era o noapte frumoasă, lună, un ger as- 

pru, fără pic de vînt. Ninsoarea se lăsase 
pe garduri şi zaplazuri de amindouă părţile 
ulicioarei. Zăpada încărcase crengile de co- 
paci și acoperemintele caselor. Gheţuşul troz- 
nea subt paşi și el trecea cu dinsa de braţ... 
Ea, în scurteică cu guler de blană, roşie. 
la față; capușonul alb, de lină, îi încun- 
jura faţa, fruntea. Ea era blondă, foarte 
blondă, cu părul ca un caer de cinepă și 
scurteica — or'cât de groasă ar fi fost —ac- 
centua totuşi, liniile unei talii fine și mlă- . 
dioase. O broască. Rideau vorbind, — adecă 
mai mult rîs decit vorbă. Cine. nu-şi aduce 
aminte de tinerețea sa—şi fiecare a avut 
una —de acele hotăriri de'a fi serioși în 
amor, că-i pe viaţă, de acea defensiune în 
paragrafe a copilei, ca să nu-i zică pe nu- 
me, să n'o tutulască—să n'o sărute? Cele- 

“lalte calea valea, dar o 'guriţă? cît lumea. 
Așa erau şi ei. De vorbit despre... istorie, - 
geografie şi alte lucruri folositoare, dal Se 
înţelege, cît vrei—dar o guriță, fu? . pe 
nume? — niciodată | 

Aşa ar fi şi rămas, —dar luna, —lunal 
Luna lumina faţa ei albă ca laptele, cu 

obrajii roşii şi părul ei blond, foarte blond, 
care încuraja cu lux și fineţe o':față plină 

şi rizătoare. Pe cînd el perora o temă de 
_:astronomie — indiferentă atît lui, cît şi ei — 
adecă pe cînd se necăjeau unul pe altul, ea 
se uita la el fără să-l asculte; i-ar fi sărit în 
git, l-ar fi sărutat de o mie de ori—așa
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număra ea cel 
căzut. 

„Ah! că prostu-i, gîndi ea—nu. poate 
vorbi şi el de altceva, azi cel puţin adaose 
uitându-se timid în sus, la el. Ce frumosu-i 
ș'aşa cînd spune prostii, îmi place ș'asa“— 
gîndi tot ea. Apoi nu mai gîndi nimic, sau 
Dumnezeu știe ce — destul că, după ce tăcu 
mult fără să-l asculte, zise cam întins şi 
cam ca și cînd n'ar fi băgat de seamă: 
— 7 4, Ermil. — Și, speriată de ceea ce 

spusese, nu mai zise nimic. Faţa ei era roşie 
de ruşine. 

El stătă pe loc, îi strînse 
încet: „Mai zi odatăl“ 

— Nu, 
— Nu? Mă supăr... s'o ştii! 

mîna și zise 

— Tu... repetă ea încet, cu ochii pe jumă- 
tate închiși, cu glas tremurător. Era un tu 
singuratic, fără de a fi pus în legătură cu vreo frază — şi: cu toate acestea, ce fu? Din 
gura ei venise mai întăi. | 

Vorbiră mai departe — de astă dată mai 
intim — nu despre amor, însă totuși despre 
„lucru serios — despre căsătorie : cum ea fon- 
dează statele, care-i originea căsătoriei la 

tot lucruri adinci. Fiecare fu era 
controversat. Cind își propuneau să-și zică 
tu, mureau de rușine'și-şi ziceau serios, după lungi lupte sufleteşti : „Dumneata'“. Cînd sta- bileau diplomaticeşte să-şi zică ,,Dumneatâ“ — atunci fu-fu din greşeală şi iar din gre- şală, ș'așa mai departe, 
"In fine ajunseră la portiţă. | 

— Elis, fu nu ştii că te iubesc— nici poţi > ști, căci... căci nu ai inimă, | 
„— Pe nume și fu? Vezi — gîndi ea, dar nu zise nimic... - ” 

— Decind te-am: văzut, decînd ştii tu — căci tu ştii că eu te iubesc — și totdeauna “această răceală, cînd eşti singură cu mine. Totdeauna mă silești să vorbesc niște lu- cruri pe cari nici nu le asculţi... Eşti rea la 
inimă, Elisi. -. : a 

— Domnule! zice ea, stăpînindu-se şi stind băț “ înaintea lui — vrei 
trebue să mă port? 

— „Şi cu toate astea —zise e] 
dureros — luna înfrumusețează lumea pen- ” tru, amorul nostru“. Ea se uitâ sus Şi ochii "ei, umezi de dulci lacrimi, străluceau în lună. El îi cuprinsese talia şi se uitau a- mindoi — nu gindeau nimic. Era ceva atit de dureros, atît de fericit în fața, în tot su- fletul lor, —ai fi rîs ş'ai fi plins, dacă i-ai fi văzut astfel. 
"In fine, începură a ride — doi copii — riî- deau cu lacrimile'n ochi. Şi era atit de ar- gintos risul ei și guriţa atît de frumoasă! —i-ai fi băut apă din gură. 
— Domnule, zise ea deodată cu 0 serio- sitate mare, astăzi ne-am permis o mulţime 

puţin, dacă... dacă s'ar fi 

tura dintre noi. 

dreptl... 

să mă înveți cum 

încet şi - 

„ 

de lucruri foarte nepermise — numai astăzi, 
şi-mi pare rău... că trebuie să... să... 

— Ei, să...? lar această mină de povă- 
ţuitor...l Eu nu sînt copil, Elis... să ştii 
că nu sînt... Iacă de exemplu... - 
— De exemlu...? | 
— Nu te voiu mai stringe de mînă, nu ţi-oiu mai spune pe nume de-asi înainte. 
— Ol gîndi ea în sine cu părere de rău,: 

dar ce era să zică. Șezură pe banca de piâtră, de lingă portiţă... Ea-i întoarse spa- - tele şi-şi muşcâ unghiile, el se uita în omăt, „Prost lucrul 
Ar fi putut sta multă vreme aşa. Nu ştiu... în sfîrşit — ea — în sfîrşit... dumneaei a fost 

aceea care —aşa încet —c'un pic de miînie și nu prea...: 
— Ermill 

— Eu să-ți spun drept, și să nu zici că nu ţi-am spus-o... dar... eu'nu te mai iubesc de fel. Şi tu mi-ai spus-o azi, că eu nu te iubesc. — Aşaaa! Ea-şi pusese ceva în cap azi: o idee şi aceasta cra. modul, cu care căuta pretext de ceartă şi aceste certe, ştia ea cum se sfirşesc oare? | 
— Da! Nu mă iubeşti... repet'o, spune-o.., 

te cred, fiindcă tu nu m'ai iubit niciodată, zise el cu amărăciune. N egri vor trece anii mei... In toate chipurile voiu căuta să te uit. “Tu ai o inimă de marmură... Nici zim- biri, nici lacrimi, nici rugăciuni, nici în- dărătnicie n'o înmoaie. - | 
„Lasă, lasă“ gândi 'ea şi zîimbi cu mîn- drie, că poate fi atit de aspră. —Eu ţi-am spus-o, domnul meu, de atiîtea-ori, că nu- mai amiciţia adevăraţă poate să fie legă- 

Ce ceri mai mult?... Ce vrei dela mine? adăogă repede. 
-— Ce vreau?. zise el c'o tristă blîndeţă, — ce vreau? Dar nu vezi tu. cum sufer? spu- ne-mi numai că mă iubeşti — spune-ol! dar nu cu două înţelesuri, nu ca atunci la bal... 

spune, spune! | 
— Da! zise ea foarte rece, —d-ta ştii, că eu te iubesc, sigur. Da. . | i 
— O, astă răceală! Tu mă omori, Elis! — vorbeşte-mi, zise el rugător, cum ştii tu cîte odată să vorbeşti, c'o blindeţe uimitoare, c'o dulceaţă de soră, — de iubită, 
— Bine, bine! ştiu eu! 
— Ce ştii tu? Iată că nu mă mai supăr... îţi vorbesc blind. Imi dai mîna ta? Așa— spune, | Ă 
— Vezi tu Ermil? zise ea c'o seriGsitate copilărească şi' tristă, —tu crezi că eu am apă în vine... că cu nu te iubesc? Dar să-ţi spun ţie... eu nu sînt aspră... Ce-ai zice tu dacă... dar, te rog să nu: spui nimănui... dacă... zău să nu spui... 
— Ce? a. — Vezi tu, formal te-am oprit... am fă-



găduinţa ta, că nu mă vei săruta niciodată. 
Aşa-i? 

— Aşa! - | | . 
— „Ca să nu mai zici, că eu nu te iubesc 

— zise supărată — ci să zici că eu te iubesc 
— repetâ c'o ruşinoasă graţie — astăzi... as- 
tăzi... Își simţi cuprinsă talia, închise ochii, 
lăsă capul pe umărul lui şi era aproape să 
moară. — O! te iubesc... n'ai ştiut niciodată 
cît te iubesc... Glasul ei era dulce, slab, plin 
de lacrimi, sfințit de cea dintăi sărutare. 

— Tu eşti un înger... îndărătnic... dar un 
"înger... 

Surisul obraznic, ochiul curi6s, cochetăria 
veselă se 'ntorc pe rînd dup'acea sărutare... 
chiar liniştea: Ea-și ţinea braţul după gitul 
lui. - 

— Mă duc... Și 'tu eşti un măgar. 
— Las'să fiu... Nu te duce... | 
„— Trebuie fu...) Aşa-i că tu nu vei uita 

niciodată această noapte, —zise încet, aşa 
de încet și totuși așa de clar. 
—.Ahl niciodată, 

Î 

LA ANIVERSA Baa 213 | 
N 

— Şi acuma... am să-ți aduc ceva din 
casă... Un dar de ziua ta... Așa-i?... 

Ea intrâ iute, se întoarse, şi-i aduse o cutie 
mare... Ei o scăpară jos, dar nu făcea ni- 
Mic... era înc'o sărutare. 

Gajus Iulius Caeşar. Octavian August se 
duse acasă. Șe așeză dinaintea focului și-și 
zise zimbind. „Tu eşti un măgar!“ Deschide - 
cutia. Deasupra era un desemn. El era... 
lăsat într'un je; o femeie... ea, de dinapoia. 
jeţului, îi ţinea ochii cu mânile. El îşi ridicâ 
ochii s'o vadă... şi un moment i se pări c'o 

“vede. Dar ce mai era în cutie? Păpuşile ce 
i le dăduse de ziua ei în doi ani dea-rindul, 
Pe fruntea celei întăi era: „Bertrand e un 
măgar“. Pe fruntea celei de-a doua: „Gajus 
nu-şi are minţile toate“. Apoi mai era ceva. 
O. mică carte de notiţi... impresii din .ro- 

-mane, din poezii, scrise în fiecare zi, și la 
sfirşitul fiecărei notițe, ca o încheere,-ca o 
cugetare asupra adormirii: „Ermil te iu- 
besc“! | 
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CEZARA .  - 
Era într'o dimineață de vară. Marea îşi întindea nesfîrşita-i albăstrime, soarele se ri- dica încet în seninătatea adînc-albastră a ce-. rului, florile se trezeau proaspete după som- nul lung al nopții, stîncile negre de rouă a- bureau şi se făceau sure, numai pe ici pe colea cădeau din ele, Jenevite de „căldură, mici bucăţi de nisip și piatră. 
Din nişte. colţi de stînci despre apus se ri- dica o mănăstire veche înconjurată cu muri, asemenea unei cetăţui, şi, de după muri, vedeai pe ici pe colea cîte-un virf verde de . plop ori de castan. Acoperemintele țuguiete de olane mucegăite, bolta neagră a bisericei, zidurile împrejmuitoare risipite şi năpustite în risipa lor de plante grase, de furnici ce-și fondau state, de procesii lungi de gize roșii, care se soreau cu nespusă lene, poarta de stejar de o vechime seculară, scările de pia. tră tocite și mîncate de mult umblet, toate astea la olaltă te făceau a crede, că este mai mult o ruină oprită curiozității decît locuinţă. In dreapta mănăstirii se ridicau dealuri cu păduri, grădini, vii, sătucene cu căsuțe albe presărate prin dungile văilor, în 'stînga un drum trecea ca o cordea prin o nemărginire de lanuri verzi, cari se pierdeau în depăr- tarea orizontului, , în dreptul ei, marea, a cărei suprafaţă era ruptă pe ici pe colea de - cîte un colț de sțiîncă, ce ieşea de supt. apă. Dealungul zidurilor împrejmuitoare, mer- geau cărărușe pe coasta dealului, curmate în cursul lor de mușunoaie de cîrtițe. Pe una din cărări vedem un călugăr bătrîn mergînd spre poarta mănăstirii, cu mînile unite după spate. Rasa-i e de şiac, e încins cu găitan alb, mătăniile de lnă spinzură c'un colţ din sîn, papucii de lemn se tirîie şi clăpăiesc la fiecare pas, Barba albă-i e cam rară, ochii ca zerul, neexpresivi și cam tîimpiţi; nimic resignat sau ascetic în el, 

„Ajuns la poartă, trage clopoţelul, un frate. îi deschide, el intră în curtea, ce semăna a părăsită, a mănăstirii, cu pardoseala ei de pietre pătrate, printre cari creşteau în voie „fre de iarbă înaltă, Şi în mijlocu-i c'un iaz, 

  

ale cărui maluri erau sălbăticite de fel de fel de buruiene. Brusturi mari, luminărele sulcină şi măzărică, care-şi țese păturile ei 'de flori asupra întregei vegetaţii pe care o sugrumă cu încîlciturile ramurilor. Un cer- dac lung, umbrit şi multicolon -răspunde c'o scară, ce dă în curte. Bătrînul deschide 'ușa tinzii şi se face nevăzut înnăuntrul clădirii, „In zidul lung şi înalt al mănăstirii, privit din grădină, se văd fereşti cu gratii negre, ca ferestrele de chilii: părăsite, numai una e toată întreţesută cu ederă și în dosul acelei „_mreje de frunze întunecoase se văd în oale roze albe, ce par a căuta soarele cu capetele “lor. Acea fereastră dădea într'o "chilie, pe păreţii căreia erau aruncate cu creionul fel | „de fel de schiţe ciudate — ici un sfint, colo un căţel svîrcolindu-se în iarbă, colo icoana „foarte bine executată a unei rudaște, flori, “tufe, capete de femei, bonete, papuci, în fine, „0 carte, de schiţe; risipită pe părete. Un du-. lap cu cărți bisericești, un scaun cu spata maltă, haine călugărești, spînzurate întrun cuiu, o ladă zugrăvită cu fel de fel de flori, un pat simplu, de supt care se vedea o pere- che de papuci și un motan negru, iată toată îmbrăcămintea. Prin mreaja vie și tremură. toare a ferestrei pătrundeau razele soarelui şi umpleau semi-întunericul chiliei cu dungi de lumină, în care se vedeau mii de firicele „mişcătoare, cari toate jucau în imperiul unei raze și dispar din vedere deodată cu ea. Pe scaun şade un călugăr tinăr. El se află în acele momente de trîndăvie plăcută, pe cari le are un dulău, cînd îşi întinde toți mușchii în soare, leneş, somnoros, fără do- rinţe. O frunte 'naltă şi egal de largă asupra căreia părul formează un cadru luciu și ne- gru stă aşezată deasupra unor ochi, adînciţi în boltele lor și de-asupra nasului fin, o gură cu buze subțiri, o bărbie rotunzită, ochii mulţumiţi cum am zice de &i înşii — privesc cu un fel de conștiință de sine care ar putea deveni Cutezare — expresia lor e un ciudaț amestec de vis și rațiune rece. , 
S'apropiâ de fereastră şi se uitâ în gră-
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dină jos, la iarba moale, crescută în umbra 

Di 

virgină a copacilor, la portocalele, ce luceau 
"prin frunze, apoi luâ creionul și desemnă pe 
perete o portocală. Luă un papuc, îl puse pe 
masă şi se uitâ la el—apoi deschise o carte. 
bisericească şi pe un colț de pagină zugrăvi 
papucul. 

Şi ce profanaţie a cărţilor bisericeşti | 
Toate marginile erau profile de femei,- popi, 
cavaleri, cerşetori, comedianţi... în sfârşit, 
viaţa, în realitatea ei, măsgălită în fiecare 
colț disponibil. . X 

Deodată intrâ, bătrînul! 
— Bine cuvintează, părinte! 
— Domnul. 

-— Ei, leronime, zise bărînul vesel şi într” o 
ureche, ce mai lucrezi, ștrengarule? 

— Eu? Dar cînd am mai lucrat eu ceva? 
„această presupunere jigneşte caracterul meu, 
părinte... Eu nu lucrez nimica; mă joc de- 
şemnind cai verzi pe păreți: dar să lucrez...? 
Sînt mai înţelept, de cum arăt. 
— Faci rău, că nu înveţi pictura. 
— Eu nu fac nici rău, nici bine, căci nu 

fac nimic, Mă joc. 

— Ingropi talantul, fiule, îngropi talantul. 
— Ingrop pe dracul, părinte. 
— Apage Satana! zise bătrînul, sărind în- 

tr'un picior şi aruncîndu-i-se în braţe. 
Ieronim începu să ridă. 
— Dumnezeu ştie, tată, de unde iei atita 

veselie. Eu am momente cînd sînt trist, tu... 
nu cred. 

— Eu trist, Leronime? Să mă ia dracul, 
fătul meu, dacă am fost trist vreodată. Tris- 
teţa fuge de mine ca cumătru-meu de tămiie. 
Dar lasă asta... hai în oraș cu mine! Azi, in- 
trînd la stariţul tău, am făcut o faţă cătră. 
nită și turcească... am spus că-mi trebuiești 
tu pentru o comiîndare, am minţit ca tot- 
deauna, — în sfîrşit îţi concede societatea. 
mea serioasă de ciocli. 

Noi, leronim, ne-om duce în oraș... ştiu 
întrun loc vin bun, ştii colea, phiul om juca 
cărți cu alți frățiori, om fuma din lulele 
lungi cît ziua de azi şi ne-om uita pe fereşti 
la duduci! se înțelege că fără... 

— Se înţelege. 
— Mă mir cine te-a călugărit pe tine, bles: 

tematule leronime? - 
— Mă mir cine dracul te-a călugări pe 

tine, părinte? 
— Cine? Dracul. 

s' ar înșela cineva crezînd că toate uşurin- 
ţele călugărilor aveau vreo însemnătate. Așa 
numitele lor blestemăţii erau niște copilării, , 
cu toată libertatea vorbelor cu cari le îm- 

- brăcau. Un pahar de vin, un joc de „cărţi, o 
lulea de tutun, din cînd. în cînd o privire re- 
pezită asupra profilului unei copile zîmbi- 
toare — astea -erau în faptă şi în totdeauna 

„toate renumitele lor desfrînări. Tot farmecul 

CEZARA. .: :: A . 

“mos, serios, 
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consista, în misterul, cu care îmbrăcau fățar- 
nic micile lor pasuri lumeşti. 

Ieronim își aruncâ rasa pe el, tăiă o faţă 
sinistră, mucalitul bătrîn tăiă una smintită 
de tot, spre a face efect asupra speriatului 
portar, și amîndoi ieşiră repede din mănăs- 
tire spre a-şi stimpăra graba mersului abia 
în drumul mare, ce ducea la oraș. 

II. 

— Contesă, voiu face | pe părintele d-tale 
să te silească ca să fii a mea. 

— Cine se îndoieşte.c'o poţi face aceasta; 
cine, că eşti în stare s'o faci? Tatăl meu îţi 
datoreşte bani și d-ta vrei fata lui. Nimic 
mai natural. Vă veţi învoi amindoi asupra 
prețului, ca doi oameni de onoare ce sînteți... 
dară pănă nu-ţi sînt femeie, am dreptul de a 
te ruga să mă scutești... Vei avea destul timp 
să mă chinuieşti, cînd îţi voiu fi femeie. 

Frumoasa contesă îi întoarse spatele, şi se. 
„uitâ din fereastră pe uliţă. Ea începu: să 
ridă, căci văzi pe un-bătrin mucalit silin- 
du-se a tăia mutre evlavioase, pentru a im- 
pune trecătorilor; Ieronim și-Onuireiu stă- 
teau în uliţă: Onufreiu, numărind mătăniile, 
ce le ţinea în minile unite pe pîntece; Lero- 
nim cu o față de o adincă şi nobilă serio- 
zitate. . 

Marchizul Castelmare se uitâ lung şi săl-, 
batic asupra acelei copile, ce-i dispreţuia a- 
morul, apoi ieși iute, trintind uşa după sine. 
„— Ce frumuşel e călugărul cela — șopti 
contesa zîmbind. Și ce mucălit bătrîn... pare 
un paiazzo într'o rolă de intrigant. Ce nobile 
trăsături are tînărul... pare un demon... fru- 

nepăsător. Tot îi trebuie lui 
Francesco un model pentru demonul lui în 
„Căderea îngerilor...“, dacă am putea pune 
mîna pe călugăr... 

— Maeistre — strigâ ea tare, apropiind 
două scaune de fereastră. Intrâ un bătrin, 
c'o bluză de catifea, cu faţa înaltă și senină, 
c'o barbă sură, s'apropiâ de copilă c'o între- 
bare pe buze. Ă 

— Vino lingă mine... Şezi ici... la te uită 
la acel călugăr tinăr! Ce frumos demon în 
„Căderea îngerilor“? nu-i aşa? : 

— Ce frumos Adonis în Venus şi Adonis, 
zise pictorul surîzînd, d-ta Venus, el Adonis. 

— Eil Asta-i prea taşe. 
Francesco îi apucâ mina într'a sa şi apro- 

piâ gura de fruntea ei frumoasă. 
—, Eşti copilă, zise el încet, şi de ce nu? 

Tu vrei să iubeşti... toată fibra inimei tale 
tremură la această vorbă... Vrei dar ca un 
bărbat pe care nu-l iubeşti, acel Castelmare 
să te ia de soţie? Știi că sînt bogat... ştii 
că te iubesc ca pe fiica mea... ştii că tatăl 

_tău te-ar vinde dacă i s'ar plăti preţul ce-l 
cere, căci e sărac, desfrinat, jucător... şi că 
nu-i o altă cale ca să scapi de nenorocire, 

S
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decit fugind de această casă. Vrei un părin. 
te?... Iată-mă... Vrei o casă? A mea îţi stă 
deschisă! Vrei un amant, Cezara?... Iată-l. 
Și eu am iubit... Cunosc din tinereţe această 
dulce turbare... Tu ești însetată după ea... ȘI 
cu toate astea ai fi în stare să scapi din 
mînă cel mai frumos model de pictură... Un 
înger de geniu, căci demonii sînt îngeri. de. 
geniu... ceilalţi cari au rămas în cer sînt cam 
prostuţi. 

— Dar bine, tată, n'o să alerg eu după el, 
zise ca foşie ca focul. 

—- Vrei s'alerg eu după el? 
„— Ei, nu... | 
— Ei, da... Complimentele mele domni: 

șoară, zise Francesco, repezindu-se spre ușă. 
L'ar fi oprit... nu-i venea la socoteală... să 

nu-l. oprească... nu se cădea. Ea nu făci 
nimica, ceeace era mai cuminte în cazul de 
față. Pictorul ieşi zîmbind cu răutate, dar cu 
deosebire încîntat. de mutrele. ce le tăia Ce- 
zara... contrazicătoare; turburi, disperate... 

Ea rămase într'o confuzie. Privea la Iero- 
nim, Ce frumos era... înima tremura în ea... 
l-ar fi omorit, dacă ar fi fost al ci... Era 
nebună. 

Dar ce frumoasă, ce plină, ce amabilă era 
cal Faţa ei era de o albeaţă chilimbarie, în- 
tunecată numai de o viorie umbră, transpa- 
rițiunea acelui fin sistem vinos, ce concen- 
trează idealele artei în boltită fruntea şi în! 
acei ochi de un albastru întuneric, cari scli- 
pesc în umbra genelor lungi, şi devin prin. 
asta mai dulci, mai întunecoși, mai demonici. 
Părul ei blond părea o brumă aurită, gura 
dulce cu buza dedesupt puţin mai plină pă- 
rea că cere săruturi, nasul fin şi bărbia ro- 
tundă și dulce ca la femeile lui Giacomo 
Palma. Atît de nobilă, atît de frumoasă, 
capul ei se ridica cu un fel de copilăroasă 
mândrie, ast-fel cum şi-i ridică caii de rasă 
arabă, și atunci gâtul 'nalt lua acea energie 
marmorce şi doritoare totodată ca gîtul lui 
Antinous. . 
„Ea își culcâ“capul într'o mină şi privi la 

acel tinăr călugăr cu o indefinibilă, rezig- 
nată dorință. Toate vorbele lui Francesco ea 
nu je lua decit de glumă, a cărei realitate, 
ce-i drept, i-ar fi și plăcut. Ce întunecoase 
bucurii simţea inima ci în acca privire... cum 
ar fi dorit... ce ar fi dorit...? Ahl cine o 
spune, cine o poate spune şi care limbă e 
în destul de bogată ca să poată exprima 
acea nemărginire de simţiri, cari se grămă- 
desc, nu în amor însuși, ci în setea de amor. 
Ea visează .în fereastră... să viseze numai... 
n'ar fi un păcat analiza simțţirilor ei?... 

III. 

Onufreiu şi leronim, trecînd pe stradc, nu 
vedeau că erau urmăriţi de un om. Era 
pictorul. 

MIHAIL EMINESCU 

Ieronim avea să caute la poștă, unde şi 
află o scrisoare dela un unchiu al lui, un 
bătrîn sihastru. Iată ce scria: 

„Iubite în Cristos, nepoate, 

„Este o frumuseţe de zi acum cînd îţi scriu 
și sînt atit de plin de dulceața.cea proaspătă 
a zilei, de mirosul cîmpiilor, de gurile în- 
miite ale naturii, încît pare că-mi vine să 
“spun şi eu naturii ceeace gîndesc, ce simt, ce 

"trăieşte în mine. Lumea. mea este ovale, 
înconjurată din toate părțile de stînci nepă- 
trunse, cari stau ca un zid dinspre mare, 
astfel încît suflet de om nu poate şti acest 
raiu pămîntesc, unde trăiesc eu. Un singur 
loc de intrare este —o stîncă mişcătoare ce 
acopere maiestru!' gura unei peștere, care 
duce pănă înnăuntrul insulei. Astfel cine nu 
pătrunde prin acea peşteră, crede că această 
insulă este o grămadă de stînci sterpe înăl- 
țate în mare, fără vegetaţie şi fără viaţă. 
Dar cum este inima? De jur împrejur stau 
stîncile urieșești de granit ca niște păzitori 
negri, pe cînd valea insulei, adîncă și de .: 
sigur sub oglinda mării, e acoperită de sno- 

„puri de flori, de viţe sălbatice, de ierburi 
înalte și mirositoare, în cari coasa n'a intrat 
niciodată. Și deasupra păturii afînate de 
lume vegetală se mişcă o lume întreagă de 
animale. Mii de. albine cutremură florile 
lipindu-se de gura lor, bondarii. îmbrăcaţi 
în catifea, fluturii albaştri umplu o regiune 
anumită de acer deasupra căreia vezi tre- 
murînd lumina soarelui. Stîncile înalte fac 
ca orizontul meu să fie îngust. O bucată de 
cer am numai, dar ce bucată! Un azur întu- 
necos, limpede, transparent, şi numai din 
cînd în cînd cîte un nourel alb, ca şi cînd 
s'ar fi vărsat lapte pe cer. In mijlocul văii e 
un lac, în care curg patru -izvoare cari ropo- - 
tesc, să sfădesc, 'murmură, răstoarnă petri- 
căle toată ziua şi toată noaptea. E o muzică £ 
eternă în tăcerea văratică a văii şi prin 
depărtare, prin iarbă verde, pe costişe de 
„prund, le vezi mișcîndu-se şi șerpuind: cu 
argintul lor fluid, transparent și viu, arun- 
cîndu-se în brațele bulboanelor, în cari se- 
învirtesc nebune, apoi repezindu-se mai de- 
parte, pănă ce, suspinînd de satisfacere, s'a- 
dîncesc în lac. In mijlocul acestui lac, care 
apare negru de oglindirea stuhului, ierbăriei 
și răchitelor din jurul lui, este o nouă insulă 
mică. cu.o dumbravă de portocale. In acea 
dumbravă este peştera, ce am prefăcut-o 
în casă, şi prisaca mea. Toată această insulă 

„în insulă este o florărie sădită de mine a- 
nume pentru albine. Lucrez toată ziua cite 
ceva. Știi că în tinerețea mea am fost. la 
un sculptor. De aceea, după ce am netezit 
granitul peşterei mele, am umplut suprafaţa 
pereţilor cu ornamente şi basreliefuri cun 
le umpli tu cu schiţe. Deosebirea-i că sculp-



tura e goală, prin urmare chipurile ce le 
sculptez cu, asemenea. Pe un perete e Adam 
și Eva... Am cercat a prinde în aceşte forme 
inocenţa primitivă... Nici unul din ei nu ştie 
încă ce însemnează iubirea... ei se iubesc 
fără s'o ştie... 
coapte... în expresia feţei am pus duioşie 
şi nu pasiune, este un idil liniștit și candid 
între doi oameni, 
museţii nici a goliciunii lor. Ei umblă îm- 
brățișaţi sub umbra unui. şir de arbori, di- 
naintea lor o turmă de miei. 

„Cu totul altfel e Venus și Adonis. Venus 
e numai anior. Ea își pleacă” capul ei îmbătat 
de pasiune pe umărul acelui tînăr femeieşte 
frumos, timid şi înamorat în sine, şi el.se 
uită furiș la formele perfecte” ale Zeiţei ce-l 
fericeşte, căci îi e ruşine să se uite dea- 
dreptul. . 

„EL joacă rolul unei fete naive, pe care 
amantul ar fi descoperit- o. 
ln genere, îmi place a reprezinta pe fe- 

meia agresivă. Bărbatul e fireşte agresiv, 
va să zică natura se repetă în fiece exem- 
plar în astă privință, şi excepţiile ei sînt 
tocmai femeile agresive, Este o nespusă gen- 
tileță în modul cum o femeic ce iubeşte şi 
care e totodată inocentă, timidă, trebuie să 

„se apropie de un bărbat sau ursuz cine știe 
prin ce, sau şi nai pudic şi mai copil decît 
ea. 
„Cum vezi, 

femei a (căror experienţă este călăuza amoru- 
rului, ci tocmai de agresiunea inocenţei fe- 

" meiești. De aceea, sculptez acuma tocmai pe 
peretele cel mai alb pe Aurora şi Orion. Ştii 
că tinăra Aurora răpeşte pe, Orion, de care 
se înamorase însăși cruda şi virgina Diana 
și-l dusese în insula Delos. In fața lui Orion 
exprim acel fond de întuneric și mîndrie, 
care-l vezi mai .în fața tuturor tinerilor, în 
Aurora acea veselie nestingibilă a fetelor 
tinere, — a sculpta agresiunea în o asemenea 
față este greu... Un lucru îmi pare ciudat. 
După. orele cari în amor se numesc păs- 
toreşti, rămîne în om o profundă descurajare 
şi tristeţă, ba, susţin chiar, că în acele mo-. 
mente omul e iai capabil de sinucidere, 
ba mai nepăsător faţă cu moartea decit ori 
și cînd. Găsesc pe de altă parte că un tînăr 
nesedus e mai greu de a fi sedus decit o 
fată, și că biata Venus trebuie să-şi fi avut 
chinul ei cu Adonis. Este un mister în a- 
ceastă aversiune inainte, în tristeţă după 

- plăcere. Dar eu nu-l pricep. 

„Umblu la şcoală. Știi la cine: la albinele 
mele.: Am :părerea cum că toate ideile ce 
plutesc pe suprafața 'vieţei oamenilor sînt 
creţii ce aruncă o manta pe un corp ce se 
mișcă. Ele nu sint altceva decît mișcarea 
“corpului însuşi, deşi -atîrhă de la ea. 
Mai întîi. statul albinelor. Ce ordine, 
măiestrie, armonie în lucrare. De-ar avea 
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formele sînt virgine şi ne-, 

ce n'au conştiinţă fru-: 

nu vorbesc de curtezane, de 
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cărți, jurnale, universităţi, ai vedea pe lite- 
raţi făcînd combinaţii geniale asupra acestei 
ordine, şi ar gîndi că-i făptura inteligenţei, 
pe cînd vezi că nu inteligenţa, ci ceva mai 

„adinc aranjează totul cu o simţire sigură, 
fără greş. Apoi coloniile. În toată vara ve- 
dem cite două sau trei generații colonizin- 
du-se din statul matern, și ceea ce ne bucură 
este lipsa de fraze şi rezonamente cu care la 
oameni se îmbracă această emigrare a su- 
perfluenței locuitorilor. Apoi revoluțiile. În 
tot anul o revoluţiune contra aristrocraţiei, 
a curtizanilor reginei — minus contractul so- 
ţial, oraţiunile parlamentelor, argumente 
pentru dreptul divin și dreptul natural. Cinis. 
et umbră Ssumus: 

- „Dar —vei răspunde — părinte, duci idei 
și cugetări în natură după analogia împre- 
jurărilor omenești, judeci așa dară organi- 
zaţiunile de stat ale animalelor numai întru 
cît le vezi asemănătoare cu cele omenești, 
şi încifrezi lumea noastră în lumea lor. Nu 
“Oamenii înșiși duc o viaţă instinctivă. De 
obiceiuri şi instituțiuni, crescute pe temeiul 
naturii, se lipesc, regiuni subiective, fapte 
rele şi mizerabile, însă foarte: cu scop Şi 
tocmai acomodate cu strimptoarea de minte 
a celor mai mulți oameni. Asta merge multă 
“vreme astfel. Te naşti, te însori, faci copii, 
mori, tocmai âșa ca la animale, numai că în 
loc de ulița satului unde paradează Don 
Juanii patrupezi, există Ja oameni sala de bal, 
jocul, muzica, unde vezi asemenea. junele mai- 
muţe cu monoclu mirosind femelele. Și ast- 
fel trec multe bucăţi de vreme, crezi ori nu 
crezi ceeace ţi se-argumentează despre exce- 
lenţa acestei lumi, şi mori apoi, fără ca 

“cineva să mai întrebe după acea muscă, 
care ca învățat a produs maculatură ştiin- 
țitică, ori după. împrejurări, a predicat, a 
agitat republica ş. a. m. d. Și poate că, din 
cînd în cînd, îţi vin momente de luciditate; 
în care priveşti ca trezit din somn, şi vezi 
deodată cu mirare că ai trăit într'o ordine 
de lucruri strict organizată, fără ca s'o ştii 
sau s'o vrei. aceasta. Şi această minte, care 
în turburea - şi pustia împingere şi luptă 
a istoriei oamenilor, a istoriei unui ce ele- 
mentar, are din cînd în cînd cite o fulgura- 
rațiune de luciditate, această lecuţă de non- 
sens să vorbească şi ea? să aibă vreo influ- 
ență, să însemneze ceva, să încifreze ceva în 
natură, ca care nu-i decît o incifraţiune a 
aceleiaşi naturi? Nici vorbă măcar. - 

„Astfel vedem în marele migraţiuni ale 
popoarelor, unde fiii minoreni ieșeau din 
țară pe cînd stupul matern sta locului, o 
analogie cu roiurile albinelor. Nu explicările. 
ce se dau. faptelor, 
adevărul. 

ci faptele. înșile. sînt 

„Doctrinele pozitive, fie religrioasc, filo-' 
zofice, de' drept ori de stat, nu sînt decît 
tot atitea -pleduarii ingenioase ale minţii, 

Ss
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ale acestui advocafus diaboli care e silit de . 
voinţă ca să argumenteze toate celea. Acest 
mizerabil advocat e silit să puie toate într'o 
lumină strălucită, și fiindcă existența este 
în sine mizerabilă, el e nevoit să. împodo- 
bească cu flori și c'o aparenţă de profundă 

“înțelepciune mizeria existenţei, pentru a. în- 
şela în școală și în biserică pe tucanii cei 
mici, cari intră abia în scenă, asupra va- 
loarei vieţei reale. Pentru lucrătorii statului 
—— Onoarea, pentru soldați — gloria, - pentru 
principi, — strălucirea, pentru învățăţi, — re- 
numele, pentru proști, — cerul, și astfel o 
generaţiune înșcală.- pe cealaltă prin acest 
advocatus diaboli moştenit, prin acest sclav : 
silit la şireţie şi sofizme, care aicea se vaeră - 
„ca popă, colo face mutre sorioase ca pro- 
fesor, colo parlamentează ca advocat, din- 
colo taie fețe mizerabile ca cerșetor. Acest 
din urmă o face pentru un pahar de vin ce-l 
are in petto, altul pentru un titlu, altul pen- 
tru bani, altul pentru o coroană, dar la toți 
în esenţă, este aceeași, un moment de beţie, 

„lată ce învăţ eu dela dascălii mei, dela 
albine. — In școală la ele văd că sîntem 
umbre. fără voinţă, automaţi cari facem 
ceeace trebuie să facem, și că, pentru ca 
jucăria să nu ne desguste, avem această 
mină de crceri, care ar vrea să ne dove- 
dească că într'adevăr facem ce voim, că pu- 
tem face un lucru sau nu... Aceastai înşe- 
lare de sine, în care mulțimea: de probabi- 
lități e cufundată cu ceeace sîntem siliți a 
face, 

„Viaţa internă a istoriei e instinctivă; 
viața exterioară, regii, popii, învățații, sînt 
lustru și frază, și cum, de pe haina de mă- 
tasc pusă pe un cadavru, nu poţi cunoaște 
în ce stare se află, astfel, de pe aceste vest- 
rainte mincinoase, nu poți cunoaşte cum stă 
cu istoria însăşi. 

»Eu, mulțumită naturii, m'am desbrăcat 
de haina deşertăciunii. Ştiu că tu pănă acum 
eşti frate laic. Nu te călugări, copilul meu... 
nu te preface în rasă şi comanac din ceeace 
ești, un băiat cuminte. Am fost sihastru, 
nu călugăr.. Aș vrea ca cineva să-mi iee 
locul în această sihăstrie, căci sînt bătrin 
și poate în curînd să-mi bată ora mîntuirii, 
Vino tu, dar numai după ce voiu muri... Pe 
cît trăiesc scutește-mă şi tu, am trebuință 
de singurătate... Bătrîneţea este o moarte 
înceată, Ce: încet bate inima mea acum, ce 
inte bătea înainte de 60 de. ani... Lume, 
lume! Și într'o zi va bate din ce în ce mai 
încet, apoi va înceta, căci s'a sfîrşit undelem- 
nul candelci. Stiu că n'am să simt că am să 

“mor. Va fi o trecere molcomă ȘI firească, de care nu. mă tem. Voiu adormi... de nu 
.m-aşi trezi numai iar... îţi sărut fruntea, pihs ea), | 

„Euthanasius“. 
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"Pe cînd Ierohim ieșea cu Onufreiu dintr'o 
veche 'zidire, îi văzi Francesco şi intrâ în 
vorbă cu cel dintăi, ca să-i stee model pen: 
tru un tablou al său, Acesta, văzînd că 
n'avea ce găsi de împotrivit bătrinului ma. 
iestro, se învoi și plecară tustrei spre locuin- 
ţa lui. In drum, părintele Onufreiu, dînd ca 
din întîmplare de mîna pictorului, care con- 
ținea vreo citeva piese de aur, crezi că ce-i 
găsit îi bun găsit, şi, stringînd cu multă 
amiciţie şi intenţie lăudătoare mîna aces- 
tuia, gîndi că are multă cauză “de a se 
depărta, mai ales că tablele dela crişmă îl 
invitau cu dragoste — deci pretestâ ce pre- 

„testâ, şi se duse, 
„În vremea asta Cezara, curioasă şi neas- 
tîmpărată, cotrobăia prin odaia pictorului. 
Ea se apropiâ de tabloul, acoperit c'o pînză, 
o ridică şi se uitâ întru cît înaintase lucrarea 
„Căderii Ingerilor“. Cu fața de o senină 
seriozitate întindea Arhanghelul Mihail spada 
sa de foc în aer. Pletele lui blonde flutu- 
rau împrejurul capului său alb ca marmura 
și a'frunţii boltite, şi: ochii lui albaştri stră- 
luceau pare că «de putere şi energie. Braţul 
i se întindea spre haos... aripile lungi şi 
albe păreau a se ajunge într'o elipsă dea- 
supra umerilor lui, şi deasupra frunții se 
încovăia un cerc de stele albastre. Fondalul 
cra haos, în sus, străbătut pe ici pe colea 
de cite o stea murind, "jos — întunecos şi 
rece. Dar în dreptul spadei îngerului era 
lăsată o dungă cenușie de loc gol pentru 
figura demonului urmărit. , 

Ea auzi paşi în tindă. Un paravan ascun- 
dea patul artistului... ea se ascunse după 
el... Şeză pe pat... şi se uitâ... Intrâ Fran- 
cesco, cu tînărul călugăr. Inima îi bătea în 
pereţii pieptului de credea că voieşte să' i se 
spargă. Artistul îi -arătă lui Ieronim tabloul 
şi locul ce are să-l ocupe chipul său pe acea 
pînză ; “apoi intrară amîndoi într'un cabinet. 
Cezara nu se mișca din loc... tăcea ca peştele. 
„Francesco reveni, își căută paleta, pensu- 
lele, lăsă peste fereastră p perdea de mă- 
tase albastră, încît camera se umplu de un 
aer vioriu... așeză la un loc potrivit un pie- 
destal negru de lemn, uşa cabinetului se 
deschise... şi... Cezara era să răcnească... 
dar îşi astupâ gura cu o mînuţă și cu alta 
ochii. Să vorbim încet... cel puţin lectorii . 
mei închipuiască-şi că le vorbesc la ureche... 
ia să vedem rămase minaCezarei toț la ochi? 
Sînii îi crescuse într'atîta de bătăile inimei, 
încit sărise un' bumb dela pieptărașul cam 

* îngust de catifea neagră... de ce şi-l înche- 
iase? dar cine știa că inima ei o să aibă ase- 
menea turburări? Ea îşi desbumbâ pieptarul, 

» sinii ei albi ca zăpada se eliberară din închi- 
soarea lor de catifea, și ca răsuflâ adînc, 
deşi încet. Apoi își puse iute. mîna la ochi



. 

iar, pănă ce i se răcori sufletul... apoi ridicâ 
un degeţel... cel mic, deasupra ochilor şi se 
iiit printre degete... Văzu un cap frumos 
pe niște umeri largi şi albi, pe un bust ce 
părea lucrat în marmoră... Acum era să-i 
plesnească .colanul... ea îl descheiâ din 
sponci, şi, răsuflind din ce în ce mai liniștit, 
Începă să privească întregul acel model fru- 
mos, din a căruia muşchi şi forme respira 
mindria și nobleța... Minele ei căzură în 
jos, căci era obosită de .emoţiune, dar nu 
sătulă de a privi. 'Lremura cu toate astea, 
ca varga, şi i-ai fi auzit clănţănirea dinţilor; 
dacă n'ar fi ţinut gura strîns încleștată, | 

„ Penelul pictorului sbura pe spaţiul gol ce 
şi-l lăsase pe pinză, şi sub mînă-i se născură 
formele lui Ieronim, din sus în jos, formă cu 
tormă, pănă la uimeri, pe cari pictorul schiță 
două lungi şi strălucite aripi negre... Şe- 
dinţa era lungă. In vremea aceia Ieronim 
stetea pe piedestal drept, nemișcat, mindru 
ca un antic Apollo, în semi-întunericul vîinăt 
al odăii, pe care pictorul îl făcuse anume, 
pentru a nemeri tonul fundamental al figurii. 

— Ieronim! întrerupse. Francesco tăcerea 
ce domina în sală. Cezara se speriâ la aceste 
sunete. Ii veni ideia ciudată, că pictorul are 
de gind să. dea paravanul într'o parte... a- 
tunci ea era descoperită... Cu toaleta ei de- 
zordonată, cu “părul vilvoiu, cu ochii aprinși 
în cap și cu faţa roșie ca sîngele... Dar nu 
era asta. “ 

Pictorul zise: — „Am ajuns la cap. Tre- 
buie să te fi îndoit vreodată în viaţa ta de 
ceva. Reaminteşte-ți acea situaţie, ca să văd 
expresie va lua. faţa ta“. 

__ Teronim îşi rechiemâ în minte scrisoarea 
bătrînului Euthanasius şi o zîimbire. rece, 
sceptică îi descleştă puţin buzele! O de-ar 
fi înmărmurit astfell Era o durere mîndră 
în fața lui, şi bietei Cezare îi ieși o lacrimă 
în ochi. Da . 

Dal da! asta-i expresia, zise Francesco 
inspirat. Ochii lui se entusiasmară Și penelul 
său schiţă în fugă acele trăsături de o du- 
reroasă amărăciune în fața întunecatului său 
geniu infemal, . ... | 

— Ce nenorocit trebuie să fi fost, cînd re- 
amintirea îi schimbă astfel faţa — gîndi Ce- 

" zara —şi o duioşie dulce şi liniştită îi umplă 

sufletul... Ea numai 'era aceiași. Din tre- 
murătoare deveni lină — acum îl iubea. În 

acea frumoasă statuă de marmoră 'albă, în 

acel Adonis încremenit, ea presupunea un 
suflet... Ii venea să plingă acum... buzele 
ei se descleştară c'o dulce expresie de durere 
şi de amor, ea îşi îriclinâ capul în perin! şi-şi 
închise ochii. Simţea că plinge fără să vree. 

— Mi-ar trebui încă cîteva ședinţe,. zise 
Francesco. Cezara îşi deschise ochii, dar... 

„Francesco trăsese perdeaua, şi ea îl văzu 

din nou pe Adonis al ci în lumina cea plină 
a. soarelui. o - 
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Iși astupâ iar ochii, şi auzi cum pictorul 
şi Ieronim se depărtaseră în cabinetul ală- 
turat. 

Ea sări repede, tiptil, încet, se repezi pe 
uş'afară în' buduarul ei, se aruncâ pe pat, 
își ascunse. faţa în perini, şi boţea tot ce-i 
încăpea în mîni. Cînd Francesco intrâ în 
odaia ei, ea se aruncâ în. gitul lui, îl strînse 
spasmotic, îl desmierdă, îl sărutâ... -, 

— Ce-i, copila mea? 
— Nimic, 
— Îţi place? - 
Ea şopti ceva neînțeles, cu ochii plini de 

lacrimi și dorință, . i 

VI 

„Cezara citre Jeronim 

„lartă dacă o femeie îţi spune că te iu- 
beşte. O femeie frumoasă şi tînără căci ştiu 
că sînt frumoasă. Dar știu eu..... tu ești 
atîta de mîndru, ştii a privi atita de rece... 
Ah! cum aș topl ghiaţa ochilor tăi cu gura 
inea — iubitel De ce să mai îmbrac amorul 

cu vălul rușinii?... Cînd te iubesc, cînd aș 

primi să fiu servitoarea ta, numai să mă 

suferi într'un colț al casei, în care vei locui 

tu, să: suferi ca să sărut perna pe care va 

dormi capul tău. Vezi tu ce copil supus, 

umilit este amotul? Tu vezi că sînt o neru- 

şinată, o rea, o femeie de defăimat; dară 

cugetă un lucru, că aș fi un miel, că n'aș 

“vorbi un cuvint, că aș tăcea privindu-te, 

„dacă m'ai iubi şi tu pe minc. Știu eu cum 

e inima ta? Pot eu şti? Vin de-mi spune, 

cum este... ce se petrece în acea cămăruță 

“ unde-aș vrea să locuiesc eu... numai eu. Și 

ştii tu cum mă “cheamă? 

„Cezara“. 
. > 

Ieronim către Cezara. A 

„Că eşti frumoasă, cred; că mă iubeşti, 

îţi mulțămesc; că-mi oferi tot ceca ce tu 

crezi că m'ar face fericit, mă face să fiu în 

stare de a-mi jertfi. viaţa pentru tine. Iţi 

sărut mîna pentru voința ce ai de a mă 

face fericit, deşi te înșeli cînd crezi că amo- 

rul tău de femeie m'ar putea face. Amorul 

este o nenorocire, şi fericirea ce mi-o oferi,. 

venin. Că n'o ştii aceasta, este împrejurarea 

care te face adorabilă. Dac'ai avea pentr'un 

moment ochii mei, ce altfel ţi s'ar arăta 

această! lume în care tu cauţi şi speri a 

găsi ce, nu-i:în ea — fericirea. Tu zici -să 
te: iubesc. Da 

Dacă te-aş putea iubi ca pe-o stea dir 
cer... dal Dar dacă suspin, dacă doresc... 

n'aud eu din toate. părţile aceleaşi suspine 

ordinare, aceleaşi doruri.... ordinare? Cici 

/
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care-i scopul lor? Plăcerea dobitocească, re- 
producerea în moşinoiul pămîntului de 
viermi noi, cu aceleaşi murdare dorinţe în 
piept, pe cari le îmbracă cu lumina lunei şi 
cu strălucirea lacurilor, aceleași 'sărutări gre- 
țoase, pe cari le aseamănă. cu zuzurul zefi- 
rilor şi cu aiurirea frunzelor de fag. Este” 
așa, sau nu? Ai | 

„Priveşte-ţi-i, acei tineri, cu zîmbiri ba- 
nale, cu simţiri mueratice, cu şoapte echi- 
voce — vezi acele femei cari le răspund prin 
ochiri voluptoase şi mișcindu-şi buzele,— 
vezi! împrejurul acestui instinct, se învir- 
teşte viața omenirii... Mincare și reprodu- 
cere, reproducere şi mîncare! Și eu să cad 

„- în rolul lor?... Să cerşesc o sărutare? Să 
fiu sclavul papucului tău, să tremur, cînd 
îţi vei descoperi sînul... sînul care mîne va 
fi un cadavru şi care, după fiinţa sa, este și 
astăzi ?... Să mă frizez ca să-ți plac, să-ţi 
spun minciuni, ca să petrec mintea ta uşoa- 
ră; să mă fac o păpuşă pentru... cine o 
şi mai spune pentru ce? Nu! nu mă voiu 
face comediantul acelui rău care stăpîneşte 
lumea; mi-e milă de tine, de mine, mi-e 
milă de lumea întreagă. Mai bine mi-aş 
stoarce tot focul din inimă, ca să se risi- 
pească în scîntei, decît să animez cu el o 
simțire pe care-o cred nu numai culpabilă, 
ci ordinară... Lasă-i să se mîngiie în simţi- 
rile lor, lasă-i să se iubească, lasă-i să moară 
cum au trăit; eu voiu trece nepăsător prin 
această viaţă, ca un exilat, ca un paria, ca 
un nebun, — numai nu ca ei. ” 

»Simburele vieţei este egoismul, şi hrana 
"lui, minciuna. 

- „Nu sînt nici egoist, nici mincinos. Adesea 
cînd mă sui pe o piatră înaltă, îmi pare că 
în creţii mantalei, aruncate peste umăr, am 
încremenit și am devenit o statuă de bronz, 
pe lingă care trece o lume, 'ce ştie că acest 
bronz nu are nici o simţire comună cu ca... 
Lasă-mă în mîndria şi răceala mea. Dacă 
lumea ar trebui să piară şi eu aș putea s'o 
scap printr'o minciună, eu n'aş spune-o, ci 
aş lăsa lumea să piară. De ce vrei tu să 
mă cobor de pe piedestal şi să mă amestec 
cu nulțimea? Eu mă uit în sus, asemenea. 
statuii lui Apollo... fii steaua cea din „cer, 
rece și luminoasă! ș'atânci ochii mei s'or 
uita etern la tine. 

7 “i 
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Ieronim părăsise mănăstirea după sfatul 
lui Euthanasius şi trăia izolat într'o chiliuță 
din oraş, pe. care și-o împodobise cu flori 
şi cu schiţe zugrăvite de el. In această sihăs- 
trie primea. adesea vizitele lui Francesco. 
Intr'o zi el îi arătă acestuia scrisoarea Ce. 
zarei. 
„—.Ei, ai de gînd să zici ba? 
— lată ce zic, răspunse arătînd pe a sa. 

* 

— Fă ce vrei, dar astăzi vino în atelierul 
meu, căci tabloul mi-e gata. , 

Plecară și veniră la Cezara acasă. 
— Domnișoara Cezara, recomandâ Fran- 

cesco cînd intrară, ' 
— Cezara? murmurâ Ieronim uimit „ŞI se 

„uită lung și serios în faţa ruşinoasă şi roșie 
a bietei fete. Ieronim se aşeză în colțul unui 
divan şi părea rău dispus... Francesco ieşi, 

“iar Cezara... s'aruncâ la picioarele tînărului 

gind. | 
— O! zise ea încet, ca şi cînd s'ar fi temut 

de ceca ce zicea, şi apucîndu-i o mînă o duse 

cu minele unite, tremurînd și aproape plîn- 

„la buzele ei — poţi suferi amorul meu? să-l 
suferi numai... căci nu pretind să mă iu- 
beşti, dar să te laşi iubit... ca un copil... 
Am auzit, că eşti urîtor de femei, singuratec, 
și am disperat .iubindu-te... | 

EI îi cuprinse talia, o ridicâ încetinel dela 
pămint, o așezâ lîngă el, apoi îi puse mîna 
după câp şi se uită lung și drept în ochii 
ei... Ii era ciudat... nu-i venea să creadă 
ceea ce vedea cu ochii. | 

— Drept vorbeşti? întrebă el. 
Ea-și plecâ fruntea în jos. Văzuse zimbetul 

lui, şi văzuse destul pentru a nu spera nimic. 
— Ah! gîndi în sine—ce plăcere poate 

găsi un om ca el, într'o. păpuşă ușoară, 'în 
această mască de ceară a mea? Se înțelege... 
Alt bărbat s'ar simţi măgulit, el... nici măgulit 
nu-i... Ştie că i se cuvine amor, şi mă în- 
treabă numai, precum un dascăl pe eleva lui 
amicabil, însă destul de rece: „Adevărat vor- 
beşti ?* Aa 

O altă femeie mai mîndră de frumuseţea 
"ei, ar fi ieşit vînătă de miînie Şi jignită de 
moarte din casă. Nu se oferă o femeie spre 
a fi refuzată. Ea? era tristă... ar fi plins —— 
ar fi plins de-ar .fi murit, dar nu putea fi 
Supărată pe el. E 

„Şi el, cu cît 'o privea mai mult, cu atît o 
găsea mai frumoasă. Avea milă de ea, deşi 
nu voia să-i inspire speranțe deșarte, precum 
ar fi făcut or'ce bărbat în locur-i. 
—,Nu că: nu eşti frumoasă, Cezara. Să 

vorbim încet... te voiu numi tu, căci îmi 
eşti scumpă, deşi nu te iubesc în felul în care 
aș dori eu însumi.. Ascultă. Eu n'am iubit 
niciodată şi poate că nici sînt în stare. Dar 
un lucru crede: nu iubesc pe nimeni, dar 
dacă aș iubi, sigur .că tu ai trebui să fii 
amanta mea. Simt o adorare în inima mea 
pentru tine, care poate ar deveni amor... dacă... ei bine, dacă nu m'ai iubi tu pe mine. 
Eu singur nu știu cum să-ţi descriu simţirea 
ciudată, care-mi răceşte inima, adică nu mi-o 
răcește atîta, cit mi-o face somnolentă. Nu 
am dorinţe şi tu m'ai învățat 'de a le avea... Iți pare ciudat asta... dar şi mie. Parcă 
te-aș săruta... dacă nu m'aș teme, că mi-ai 
da sărutarea inapoi; par-că te-ași iubi... a- tunci cînd ai fi supărată pe mine.



— Nu pot fi...nu mă pot preface... în. 
nimic, zise ea. E trist, —adaose liniştită şi 
cu glasul puţin adînc-—căci, dela amorul tău 
atirnă fericirea -vieţei mele întregi... Acuma 
Castelmare are jocul liber... nu am cauze 
de a mă opune căsătoriei cu el, căci tu nu - 
vrei să ştii nimica de mine. Nu mai voiu 
să. fug dela tatăl meu, căci trebuie să caut. 
a-mi uita nenorocirea de se poate prin o altă 
nenorocire... Sînt femeie... am crezut, că sînt 
frumoasă... n'o mai pot crede... am'crezut că 
am dreptul de a disprețul amorul unui om 
cemă iubeşte...mis'a răsplătit cumplit acest 
dispreţ cu aceeași măsură. ” 

> — Cezara, zise el încet şi înduioșat... mă 
laşi tu să cuget asupra acestui lucru? Am o 
inimă și o minte ciudată. Nimic nu pătrunde 
în ele nemijlocit. O ideie rămâne la mine zile 
întregi pe suprafața minţei, nici m'atinge, 
nici mă interesează. Abia după multe zile, 
ca pătrunde în fundul capului, și atunci de- 
vine prin. altele, ce le-a fi găsind acolo, 
adincă și înrădăcinată. Cezara... simţirile 
mele sint tot astfel. Pot vedea un om căzut 
mort pe uliţă şi momentul întăi-nu-mi face 
nici o impresie... abia după ore reapare ima- 
gina lui şi încep a plinge... pling mult şi 
urma rămîne neştearsă în inima mea. Tu 
spui să am milă de tine? Eu îţi zic: ai milă 
de mine... căci, dacă vre-o dată iubirea ar 
pătrunde în inima mea, aş muri de.amor. 
Tu nu mă înţelegi, numai simt că amorul 
şi moartea mea vor fi foarte aproape una de: 
alta. Ceea ce-am nemijlocit este simpatia... 
“aceasta o ai întreagă. lubeşte-mă de voieşti, 
dacă — lasă să-ți spun acest cuvînt — dacă 
ai îndurarea s'o voieşti. Tu gîndeşti că eu nu 
te-aș putea iubi? Te înşeli... Lasă-mi numai 
timp... ca icoana ta să pătrundă adînc în 
inimă, să mă familiarizez cu această idcie, 
eu, care n'am fost iubit, nici am iubit pe ni- 
menea... şi gîndesc cum că tot aş putea ne-: 
buni iubindu-te. 

„El o sărutâ pe frunte şi ieşi... Ea surise, | 
luă un joc de cărţi și le meni, ca să vadă 
jlac'a veni mîne, şi zise lin înşirind cărțile: 
Dac'a veni mîne oiu iubi, dacă n'a veni, 
atunci.... atunci asemenea l'oiu iubi. 

feronim către Euthanasius 
N . 

„Diesmerd un chip de copilă în felul meu, 
adică umplu un album.cu diferite expresii . 
ale unui singur cap. E ciudat că ochii mei - 

„atit de clari, pot să zic de o cerească clâ- 
ritate, nu pot cuprinde nimic deodată: Mis- 
gălesc pereţii. Am intrat la o copilă înamo- 
rată “de mine, pe care însă n'o iubesc... Am 
văzut-o roșie, sfioasă, turburată... Am zz- 
grăvit în cartea mea această expresie. A 'n- 
genunchiat lingă mine... m'a rugat să-i sufăr 
iubirea... nu-ţi pot descrie expresia de nevi- ! 
novăţie, candoare și amor din faţa ei... dar 
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am schițat-o. E de sărutat. schița mea. Poate 
că e una din cele mai nimerite din cîte am 
zugrăvit. Am pus-o lingă mine. .Deconcer- 
tare și o dulce rezignație, un profil îngeresc. 
I-am spus cuvinte bune. O rază de speranță 
în acea amabilă miîhnire a feţei. O adorabilă 
schiţă. Dar simt că din ce în ce schiţele se 
familiarizează cu inima. N'o iubesc. Nu. A- 
dio, părinte“. | 

»O iubești fătul meu, fără s'o ştii. Cinis 
et umbra sumus. Ă | 

„Futhanasiusk. 

VI 

Sînt oameni pe cari spirite de observaţie 
şi femeile îi descoase dintr'o singură apucă- 
tură — oameni cu puţin spirit, dar de un ca- 
racter tare, expres, consecuent, Astfel cra 
Castelmare. Dacă o 'femeie l-ar fi auzit tră- 
gînd clopoţelul — ar fi ştiut îndată cu ce'față 
să-l primească; dacă un actor bun i-ar fi au- 
zit paşii severi, apăsaţi şi de o aspră regu- 
laritate, răsunind prin galeriile şi coridoa- 
rele palatului Bianchi, ar fi ştiut, prin o 
acţiune reconstructivă, fără să-l vadă, să-și 
imagineze aproape caracterul omului în ces- 
tiune: o natură comună, cOnsecuentă şi pu- 
ternică. -. i | 

Puindu-și odată 'n minte de a lua pe Ce- 
zara, vrînd-nevrînd lui îi'erau toate mijloa- 
cele bine venite, deşi nu dispunea de multe, 
căci nu avea destul spirit pentru aceasta. 
Dar, întru cit îl servea inteligența, el cerca a 
„descoperi, dacă nu cumva șireata copilă ar 
avea vreun amor. 

Deşi Ieronim nu ştia ce fel e simţirea lui 
pentru Cezara, îi plăcea să asculte de ea, ca 
un copil de sora sa mai mare, şi, drept vor- 
bind, ea abuza într'un mod neiertat de a- 
ceastă-putere ce o avea asupra lui. El simţea 
în prezenţa ei un fel de duioșie în inimă, un 
fel de fior fără de înţeles, a cărui suvenire 
îl urmărea zile întregi. Nu se poate zice că 
era amor, căci deși-i plăcea prezenţa ei, to- 
tuşi îi plăcea şi mai mult—ca, departe de 
ea, să cugete la dinsa. În asemenea resuve- 
niri în care el se juca cu imagina-i, prezenţa 
ei aevea îi era chiar supărătoare. Simţea 
pare că un ghimpe în inimă, cînd ea era față 
— nu mai avea acea libertate de vis, care era 
esenţa vieţei sale și singura fericire a unui 
caracter mulțumit, fără amor și fără ură.— 
Dacă mi-ar da pace— gînd! el în sine— 
totuși ar fi' cum ar fi. Atunci aş ţinea-o de: 
mîna ei mică şi ne-am uita în lună — în vir- 
gina lună — atunci o privesc ca pe o statuă: 
"de marmoră sau'ca pe un tablou zugrăvit 
pe un fund luminos, într'o carte cu icoane... 
Pare că părul ei e o spumă de aur, atit de 
moale-i... Și faţa ei se poleieşte într'un mod 
ciudat. Dar, nu-mi dă cît lumea pace... me-
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reu mă gituie... mă sărută — şi zice c'o iu- 
besc. Ba pe dracul. Altfel... e chiar frumoasă 
— să spun dreptul. Bărbia se rotunzește ca 
un măr galben... guriţa cîteodată pare că-i 
o cireașă... și ochii... ah! ochii! Numai de! 
nu i-ar apropia de ai mei... îmi atinge genele 
şi mă înfioară pănă n tălpi. Atunci nu mai 
văd ce frumoasă e... o negură îmi întunecă 
ochii... atunci aş omori-o... Asta nu-i traiu, 
asta-i chin! Dar biata copilă... să fiu drept... 
ce știe ea, că mă chinuie. 

Şi azi umbla prin 
Bianchi. Asemenea unor aripi de vultur săl- 
batec cuprindea, ca un privaz, părul negru 
şi uscat, acea frumoasă şi ostenită față de 
marmură de Paros. . 

Pleoapele pe jumătate lăsate "n jos trădau 
mărimea ochilor lui de un întunecos şi de- 
monic albastru, și cu toate acestea desgus- 
taţi; buzele 'ntredeschise arătau o energică 
durere, şi numai gitul se 'ndoia cu mîndrie, . 
ca şi cînd nu şi-ar fi perdut-o sub greutatea 
vieţei.— Noaptea era lucie, acrul părea nins 
de razele lunei, cari se furișau prin întune- 
coasa verdeață .a copacilor. El şezi pe o 
bancă, cu. minele unite și lăsate peste ge- 
nunchi, cu fruntea plecată și părul risipit 
peste ea,::gindea lucruri de cari nu-şi. da 
seamă şi numai luna, lunecînd .printre nouri, 
umplea noaptea de vis. S'auzi un. foşnet 
ușor care-l trezi... Era ea. Cum se schim- 
base acum? Faţa-ei nu mai era trasă ci se. 
rotunzea vădit, sinii erau mai plini, numai 
roşeaţa din obraz dispăruse, făcînd loc unei 
palori care-i da un aer de nespusă blindeţă. 
Ochii nu mai avea acea sălbatecă și nop- 
toasă strălucire, în adîncimea cărora ful- 
gera întunecosul amor şi întunecoasa do- 
rință... ci limpeziţi, nespus de adinci, te-ai fi 
uitat zile întregi în ei. Linişte şi o melanco- 
lică pace era în adîncimea lor... Și în acea 
faţă atit de palidă, plină dar tristă, suridea 
suferitor oarecum gura de purpură... o roză 
a lerihonului, a cărei frumuseţă nu se trece. 
Ea s'apropia încet prin aleele. străbătute 
de seninul nopţii, pe cărările albe zugrăvite 
cu umbrele mrejelor de frunze. Ea-l văzu, 
dar nu-și iuți pasul. Îi ghicise ea caracterul? 
Poate. El stetea locului şi se uita lung la ca, 
cum S'apropia încet, asemenea unei luna- 
tece, ca 'n somn. | | 

El?... răzămîndu-și cotul pe spata băncii, 
îşi lăsă bărbia pe mînă, mișcîndu-și încet 
degetele, și se uita uimit cu ochii străluci. 
tori la strălucitorul ei chip ce s'apropia. 
Ea şeză alături cu el, dar drept în lună. Nu-i 
atinse mîna — nimic. Luna o poleia frumos, 
și ea era îndestul de vicleană spre a se lăsa 
muiată în întreg de această dulce și volup- 
toasă lumină. El o privea mereu. Apoi își 
întinse el mai întăi mîna şi apucâ încet mi- 
nuţa ei fină şi rece. Ah! gîndi, şi un ce ne 
mai simţit îi treci prin inimă... ah! cum îmi 

grădina palatului - 

place acum. Acum se lipi cu încetul de chi- 
pul ei mlădios şi uşor, şi, aplecindu-şi gura 
la urechea ei îi şopti lin — deși cu glasul plin 
de înfocare: „Priveşte la lună, luna mieze- 
nopţii — frumoasă ca un copil de, patruspre- 
zece zile şi — rece... Nu simţi tu, c'a încetat 
toată durerea vieţei, or-ce dorință, or'ce as- 
pirare în privirea acestui mîndru tablou din 
“care faci și tu parte... Acum eşti în capul 
„meu înger, frumos cum nu te-am văzut nici- 
odată... dulce... Nu .ştii tu, că eu te iu- 
besc... ?* i | 

Ea se 'nfiorâ, dar tăci. 
»++ȘI apoi, priveşte asupra oraşului întreg, 

pe acest amestec strălucit de palate şi do. 
“muri, vezi cum, ajunse de lună, strălucesc 
asupra maselor întunecoase virfurile turnu- 
rilor şi pînzele dela corăbii pe rîu. Și cu 
toate aceste centrul acestui tablou eşti tu! 
tu! tul... Nu s'aude nimic... decît departe 'n 
vr'o grădină privighitoarea, şi s'aude vuind 
încet o roată pe apă. Și tu priveşti tăcută 
şi nevinovată asupra acestei lumi... Tranda- 
firii înfloresc pe faţa ta... Tu regină a sufle- 

„telor —nu ești curată ca izvorul? mlădioasă 
ca chiparosul? dulce ca filomela? tinără ca 
luna plină? copilăroasă ca un canar? iubită 
ca o Dumnezeire? Priveşte — zise el şi mai 
încet — strada aceea strîmtă și întunecoasă: 
numai într'un singur colț îi taie umbra o 
dungă de lumină, dar în acel loc pare că a. 
nins... Vino cu mine... vino cu mine acasă... 
Voiu da într'o parte perdeaua din fereastra 
odăii mele şi vom privi toată noaptea la 
cer... Ahl te iubescl... țipâ el apăsat... te 
iubesc, — o văd prea bine că te iubesc! 

El o strînse cu atita putere, încît se în- 
cleştase amîndoi într'o îmbrățișare lungă și 

“nervoasă. Apoi el recăzi obosit de o simţire 
nemai cunoscută: pe spata băncii, îşi închise 
ochii, şi-şi lăsă capul pe acea spată. Luna îl 
„bătea drept în faţă. Cezara veni drept înain- 
te-i, se înclină asupră-i, se ţină cu amîndouă: 
minile de spata băncii şi-l sărutâ cu ochii 
pe jumătate închiși de nenumărate ori. El nu 
simţea nimic... asemenea unui copil: ameţit 

: de somn, pe care mama îl desmeardă. Se auzi 
o foşnire în frunzile unui tufar. D-zeul meul 
— gîndi ea speriată — dacă” m'ar fi văzut 
cineva? Poate Castelmare. Sărmanul copil! 
Cum se va întoarce el acasă? Acest om 
poate să-l pindească. a 

Ea îl lăsă un moment să se trezească din 
această beţie... apoi îl întrebă lin, ca și cînd 
n'ar fi vrut să-i întrerupă decit încet gîndu- 
rile lui, somnul lui ce-l avea. — „Ştii să mi-. 
nuieşti sabia? Ă 

— Da! zise el. , . 
— Să-ţi aduc o sabie—nuii așa? 
— Da... - 

_— Şi mi-i da o sărutare pentru ea? 
— Da. 
Ea se urcâ repede în palat şi peste două
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minute veni c'o spadă, pe care i-o încinse, fo- 
„losindu-se de ocazia de a-l stringe de mijloc. 

— Dulcele meu sloiu de ghiaţă! Tu mar- 
moră, tu piatră, tul: - 

— Dă-mi pace, Cezara. Îmi vine să mor! 
—"Nul nul Îngerul meu... mergi acasă... 

- să nu ţi se întîimple nimica pe drum; gindeş- 

Ea 

te-te la Cezara ta... -mărgăritarule! Nu se 
putu opri de a-i lua capul între mini şi de 
a-l mat săruta odată... tare şi cu sgomot. 

— Acum mergi, mergi! Te rog. i 
— De ce mă rogi? 
— Pentru. că te-aș ucide, de ai mai ră- 

- mînea. 

- copil. 

— Cum? 
— Ştiu eu cum, zise ea vicleană ca un 

Ea îl duse pănă la un hăţiş şi îl împinse 
afară din grădină. Apoi se întoarse și, îm-. 
brățişînd un trunchiu, zise încet şi cu un "fel 
de ciudă; „leronim, te muşci“ Ea bătă cu 
pumnii în trunchiul de copac; apoi se duse 

” în odaia ei şi, rupîndu-şi cu furie pieptarul 
de catifea, încîlcindu-şi părul atît de blond, 
ea se uitâ 'în oglindă cu ochii înnecaţi de 
lacrimi şi cu buzele tremurătoare. 

Apoi se urcă în pat şi șoptea încet, foarte 
încet, și înnecată de suspinuri, cuvinte dulci, 
nepomenit de dulci și desmerdătoare, printre 
cari străbătea numai un nume pronunţat 
mai tare: „leronim“. 

Nu-i merse însă tot astfel lui Ieronim. EL 
se apropiâ de strada strimtă. Aerul lin al 

„nopții îl trezise şi, de o natură mult nai 
puţin sensuală decît porumbiţa lui, el rămase 
numai cu convingerea teoretică cum că o 
iubeşte. El trecă prin strada întunecoasă cu 
pasul lui uşor, la care se cunoştea, ca să zic 

„aşa, elastica greutate precum se simte la 
pasul unui cal de rasă; cînd, auzi în urmă: i 
un pas sever, regulat ca al unui soldat, 
recunosci că-i a lui Castelmare. EI se apă 
şi se întoarse spre partea dinspre care venea 
sunetul... Castelmare sosi... Tăcere. Ieronim 
plesni cu virful săbiei într'un zid de granit 
şi la scăpărare se recunoscură ambii rivali. 
În acelaş moment, fără să se fi schimbat 
vreo vorbă măcar, săbiile începură a se cru- 
cișa, apoi se auzi un gemet... o cădere grea 

| pe_pavagiul dur âl stradei; una din cele două 
umbre dispără într'o casă apropiată... cea- 
laltă rămase mută. 

„VII n
r
.
.
.
 

leronim se întinsese pe patu-i şi dedese 
într'o parte perdeaua . dela fereastră, spre 
a se uita cum luna apunea în riu, făcînd 
par'că din suprafaţa lui un drum moale şi 
luminos, cînd auzi bătînd încet în ușă. El 
se sculă şi deschise. Era pictorul. 

în grabă din oraş. 

323 

"De ce? 
Ai cmorit pe  Castelmare. 
Știu. 

| Ştii. Dar ceeace nu ştii poate, e că el 
e nepotul şi moștenitorul lui Podesta din 
acest oraş, că duelele sînt oprite şi că poţi. 
ajunge la spinzurătoare. 

— Ei şi? 
— Ei şi? De unde ai învățat acesti limbaj? 

Leronita, adaose bătrinul molcom, copilul 
meu, mi-ar părea rău de capul tău atit de 
frumos. Afară de aceea mai ai o conside- 
raţie... Iat'o. 

El îi dete o hiîitie mizgilită în linii 
strîmbe, Acesta o deschise. 

Cezara către Ieronim 

„Fugi, te rog. Nu l-ai ucis pe Castelmare. 
Înhăbuşit de sînge, a zis oamenilor să-l a- 
ducă la noi. A povestit tot, cui îi datorește 
rana sa. Fugi... te'rog! Pot să te urmărească 
încă în astă noapte. Ce-i şi mai trist: con- 
tele voieşte să se logodească cu mine în sta- 
rea în care se află, şi nu am nici o putere 
de a rezista... Dar te iubesc. Crede că nu 
voiu supraveţul nenorocirei mele, Rămiind 
aici, nu m'ai scăpa, ci m'ai face numai să 
mor de îngrijire... pasărea meal Lugi, şi 
poate că... ah! unde-i o speranţă de care să | 
mă ţin ? nu vezi că nu ştiu ce să-ţi zic?... 

Ți-aş zice: vino la mine, şi nu pot. Spune-mi: 
să te pierd, pentru a te mai vedea odată, 
Nul Fugi, Ieronim: poate că vreo întîm- 
plare neprevăzută să mă păstreze pentru 
tine... poate contele să moară... li doresc 
moartea... te iubescl Nu, nu, nu crede că 
te iubesc într'atita, încît să-ţi zic să rămii... 
Adio... drăguţul meul 

. „Cezara“ 

Ieronim își aruncâ mantia pe umeri, şi ei 
merseră pe ţărmul rîului! unde Francesco îi 

„dădu barca lui. El îmbrăţișă pe bătrinul a- 
mic, desprinse barca de țărm, se sul și pluti 
în josul riului, pănă ce, ajungînd pe luciul 
înalt al mării, el aruncâ cîrmă şi lopeţi în 
apă, se culcâ în barcă, sub cerul ce-şi ridica 
înstelata sa măreție, și astfel —un grăunte 
plutitor pe aria nemărginită a apelor —a- 
dormi adînc. 

A doua zi soarele era sus, cînd îşi deschise 
ochii... El văză că barca lui se înțepenise 
între nişte stînci.de piatră... Soarele stăpinea 
cerul și umplea sînul: mării cu lumină. La” 
malul continental el văză răsărind, din stînci, 
pădurene, o mănăstire veche prin ale cărei 
colonade de piatră sură, în cerdac, umblau 
cu pas regulat şi încet călugărițe. O grădină 
unită cu murii mănăstirii se întindea pănă 
jos la poarta mării, care se mișca urcîndu-și 

| Ei „ apele pănă lingă un boschet de chiparos şi 
— Tinere, zise el, trebuie să fugi cit mai ; » TOZE, tăinuit în ponorirea unei stinci ca un 

î azil de scăldătoare.
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EI se desculţă și, sărind de pe o piatră pe 

alta, cercetă stîncosul său imperiu. El dădu 
de un izvor de apă vie şi dulce, care se re: 
pezea cu imult sgomot idin fundul unci peşteri. 
Intrâ în peşteră... “o răcoreală binefăcătoare 
îl cuprinse pe el, pe care soarele îl arsese în 
somnu-i... merse mereu înainte... peştera se 
lungea din ce în ce și devenea tot mai întu- 
necoasă. Deodată văzi ca o zare de senin, 
dar îi păru că-i scapără. Văzind însă că ca nu 
pierea, el se aptopiâ şi văză o bortă cît ai 
băga mîna, care corespundea undeva... se 
uită pe ea... văză tufișuri mari şi-i veni un. 
miros adormitor de iarbă. EI cercâ să mă- 
rească borta cu puterea miînilor, dar era un 
granit greu de înlăturat; numai un bolovan: 
mare păru că se mișcă. EI îl urni—bolo- 
vanul se întoarse ca în țiţini și lăsă o mică 
intrare, pe care o putea trece tîrindu-se. EI: 
intrâ repede, împinse bolovanul la loc, aco- 
peri chiar zarea cea mică cu pietre și pă- 
mint,” şi cînd întoarse privirea, ca să vadă 
unde intrase, rămase încremenit de frumu- 
scţea priveliştei. | ! 

Stiînci urieșești și .cenușii erau zidite de 
jur împrejur, una 'peste-alta pănă în ceruri, 
şi în mijlocul lor se adîncea o vale, o grădină 
de vale cu izvoare, în mijloc cu un lac, și în 
mijlocul lacului o insulă, pe care stăteau în 
șiruri lungi stupii unei prisăci. mari. 
"E insula lui Euthanasius, gîndi el uimit, şi 
pășea încet, minunîndu-se la fiecare pas. 

" Pănă şi insectele erau îmblinzite în acest rai. 
Fluturii curioși, albaștri, auriţi, roșii îi aco- 
periră părul lui lung și negru, încît capul 
lui părea presărat cu. flori. Aerul acestei 
insule era plin de sărbători murmuitoare ale 
albinelor, bondarilor, fluturilor; iarba îi a- 
jungca pănă la piept, măzărichea punea lan- 
ţuri înflorite picioarelor... o căldură, un mi- 
ros voluptos pătrundea raiul. El se apropiâ 
de lac şi, trecîndu-l pe unde era vad, veni 
în insulă. Albinele încunjurară biziind pe 
noul şi tînărul împărat al raiului. Se apropiâ 
de peştera, ce știa că trebue să fie pe această 
insulă, o găsi într'adevăr sculptată în piatră, 
găsi dalta și uneltele de sculptură, patul, 
un ulcior cu apă, dar bătrinul lipsea. Pe o 
mescioară era o foaie scrisă. 

„Simt că măduva mea devine pămînt, că . 
sîngele meu e înghețat şi fără cuprins ca 
apa, că ochii mei abia mai reflectează lumea 
în care trăesc. Mă sting. Și nu rămîne decît 
urciorul de lut, în care a ars lumina unei 
vieţi bogate. Mă voiu așeza supt cascada 
unui pîriu; liane și flori de apă să înconjure 
cu vegetaţia lor corpul meu și să-mi străţese.. 
părul şi barba cu firele lor, şi în palmele-mi; 
întoarse spre izvorul. etern al vieţei, „Soa- 
rele“, viespii să-și zidească fagurii, cetatea 
lor de ceară. Rîul curgind în veci proaspăt 
să mă dizolve şi să mă unească cu întregul 
naturii, dar să mă ferească de putrejune. 

i 
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Astfel cadavrul meu va sta ani întregi sub 
torentul curgător, ca un bătrîn rege din 
basme, adormit de sute de ani într'o insulă 
fermecată“, 

Ieronim privi păreţii sculptați cu scene de 
amor, văzi cărți vechi şi scrieri multe pe po- 
lițele unui dulap răzimat de un perete, și, mi-' 
rosind apa din urcior, văzînd că ca îi răsu- 
flată și bihnită, presupuse' că bătrinul tre- 
buia să fi murit. Astfel el, moștenitorul fi- 
resc al acestui locaș de pace, a acestei gră-. 

- dini închise ca o odaie, răscoli cărţile, cari 
crau toate alese și-i promiteau multă petre- 
cere; scrierile moșneaguiui, în care fiecare 
cugetare era un monogram al acestui cap 
adinc și fericit, și a căror resonanță era 
atit de mare, încît fiecare coristrucție tre- 
zea o lume de cugetări și analogii în capul 
tînărului. Într'adevăr se familiariză în cu- 
rind cu micul lui imperiu, era ca: acasă, - 
îngrija de straturile grădinei şi de stupi, 
umbla ca o căprioară sălbatecă prin tufă- 
riile şi ierburile insulei. 

Adesea în nopţile calde se culca gol pe 
malurile lacului, acoperit numai cu'o pînză 
de in, şi atunci natura întreagă, murmurul 
izvoarelor albe, vuirea mării, măreţia nop- 
ţii, îl adinceau. într'un somn atît de tare şi 
fericit, în care trăia doar ca o plantă, fără 
durere, fără vis, fără dorinţă. - 

VIII 

În ziua în care era să se serbeze cununia 
Cezarei cu Castelmare, tatăl ei, marchizul 
Bianchi, muri de apoplexie în mijlocul pa- 
harelor' şi a commesenilor săi. Cînd ea îl. 
văză întins pe pat, genele încă deschise peste - 
ochii sticloși, gura plină de spume, ea. se 
răzima de bolta unei fereşti şi privi des- 

“gustată asupra acelui cadavru, care nu-și 
trăise decit sie-şi, și care, spre a-și împlini 
patime, cari aveau să aibă acest sfîrșit, era 
s'o vindă pe ea, chipul de Madonă, omului 

„pe care îl ura mai mult în lume. 
„Cind Castelmare se prezintă, începu s'o 

mingiie. „Contesă, zise el, părintele d-tale a 
murit şi ai rămas fără alt sprijin în lume 
decit mine, viitorul d-tale bărbat“. 

— Ba şi fără acesta, zise ea, căci d-ta ai 
încetat de a: fi viitorul meu bărbat — sau 
cel puţin anul meu de doliu a depărtat a- 
ceastă fericită perspectivă. Vei bate iar la 
uşa mea după un an. 

* Castelmare ieși nemulțumit, aruncîndu-i o 
ultimă privire de ură neîmpăcată.—Fran- 
cesco o sfătui de a părăsi orașul, unde era 

"expusă urmăririlor crudului ei adorator, și! 
să se retragă. la o mănăstire de călugăriţe; 

dă
 

în apropiere de cîteva ore — unde ea se și 
duse după înmormiîntarea tatălui ei. 

Ea slăbise de grijă, sărmana copilă... Des- 
pre Ieronim nu mai auzise nimic, numai cît 
că barca lui Francesco, în care el se pornise



s 

pe mare, se găsise sfărimată la țărmuri, ast- 
fel încît ea-l crezu înnecat, mort de mult. 

În murii liniștiți ai mănăstirii ea se regăsi 
pe sine însăşi. Chilia ce i se dedese era cu 

* 

valuri. 

fereastra 'nspre grădină şi mare; şi adesea, 
trăgînd zăvorul la ușă ca să nu fie supărată 
de intrarea nimărui, ea privea ore întregi la 
înmiirea undelor depărtate, ce se perdeau în 
orizont, la prevălatica grădină, frumoasă şi 
sălbătăcită, care-și înrădăcinase hăţişurile şi 
arborii pănă lingă ţărm—sau alte dăţi, pier- 
zîndu-se printre aleele umbroase, ea plivea 
firele de iarbă de pe cărare, sau se ascundea 
într'un boschet aproape de țărm, în care șe- 
dea ore întregi, adincită în dorul fără de 
speranţă. 

În zile calde ea se desbrăca şi, lăsîndu-şi 
hainele în boschet, se cobora la.mare. Chip. 
minunat, arătare de zăpadă în care tinăra 
delicateţă, dulcea moliciune a copilăriei, era. - 

coaptă,:: 
suavă, pronunțată a femeii. Prin transpa-; 
-rența generală a unei peliţi netede se vedeauți 

întrunită cu frumusețea nobilă, 

Si “CEZĂRA 225 

care fu spaima ei, cind nu văză nici o 
ieşire? . 

Ce să facă? cu gindul că s'a rătăcit, îşi 
mai plimbă ochii de jur împrejur... nicăeri 
o ieşire... 

„Ah!“ gîndi — „şi ce-ar fi, de-aş petrece 
o noapte în acest raiu fermecat? Cine mă 
vede și cine mă știe?“ 

Se făcuse noapte. Stelele mari şi albe tre- 
muraupe cer, şi argintul lunei trecea sfişiind 
valurile transparente de nouri ce se încreţeau 
în drumu-i. Noaptea era caldă, imbătată de 
mirosul snopurilor de flori; dealurile strălu- 
ceau supt o pînză de neguri — apa molcomă 
a lacului, ce inconjura dumbrava, era po- 
leită, şi tremurînd îşi arunca din cînd în cînd 
undele sclipitoare spre ţărmii adormiţi. 
“Și'n mijlocul acestei feerii a nopții, lăsate 
asupra 'unui raiu înconjurat de mare, trecea 

: Cezara ca o închipuire de zăpadă cu părul ei 
“lung de aur, ce-i ajungea la călciie..: Ea 
mergea încet... Toate visele, toată încînta- 

par'că vinele viorii, şi cînd piciorul ei atin-lzrea unei aromate nopţi de vară îi .cuprin- 
gea marea, cînd simțea apele muindu-i cor- 
pul, surîsul său devenea iar nervos şi sălba- 
tec ca toată copilăria ei; în luptă cu .oceanul - 
bătrin, ea se simte reîntinerind, ea suride 
cu gura încleştată de energie, şi se lasă 
îmbrățoșării sgomotoase a oceanului, tăind 
din cînd în cînd cu brațele albe undele al- 
bastre, înnotînd cînd pe o coastă, cînd pe 
spâte, tologindu-se voluptos pe patul de 

Incepusc a însera, şi ea iar se lăsa amorului 
ei cu marea, iar suridea în fața valurilor cu 
acea intensivă și dulce voluptate. își goli 
gitul ei de ninsoare, își despleti părul pe 
umerii rotunzi şi pe sînii crescuţi în sete de 
amor, pănă rămasă goală și frumoasă ca o 
statuă antică, avînd înaintea acestei din urmă 
avantajul vieţei, acea peliță caldă, dulce, 
netedă, care lăsa urme dac'o atingeai. S'a- 
runcâ în mare şi începu să 'noate, puindu-şi 
drept ţel de ajuns nişte stînci, ce le vedea 
un sfert de ceas departe de țărm. 
"Undele liniştite o duceau şi în curind a- 

junse la stincele de mare. Ea merse înceti- 
„nel dealungul lor, rezemîndu-şi miînile de 
păreţii de piatră, ajunse la o peşteră, din 
care curgea sfişiat şi strălucind, un izvor, 
intră mergînd dealungul părăului, şi deo- 
dată o panoramă cerească se deschise: o- 
chilor ei... 
- „Dumnezeule, ce raiul“ gîndi ea; „voiu 
sta aici puţin“. Ea merse înainte prin iarbă, 
care caldă şi mirositoare îi gîdila corpul, 
s'aruncă în lacul limpede ca lacrima, a că- 
rui apă o făcea mai să adoarmă, fugi apoi 
prin dumbrava de portocale, gonită de flu- 
turi şi albine... Era: nebună, ca un copil, 
rătăcit într'o grădină fermecată de basme. 
în urmă, văzînd că soarele se 'nclinase, ea 
se întoarse pe calea, pe care venise. Dar 

  

sese sufletul ei virgin... ar fi plins! Iși adu- 
cea aminte de amantul ei şi-i părea că-i 
Eva în paradis, singură cu durerea ei. Ea 
veni lîngă lac şi văză cărare de prund pe 
sub apă. Incepi să treacă, şi apa fugea ro- 
tind împrejurul glesnelor ei... Ea se uitâ 
l'acea dumbravă încîntată... o dorinţă de 
fericire îi' cuprinse sînul... eră atit de înse- 
tată de amor, ca copilul cel tînăr și fraged, 
buzele ei erau uscate de dorința unei săru- 
tări, cugetarea ei era împătimită, ca un strat 
cu florile pe 'jumătate 'veștejite de arşiţă. 
Cînd ajunse în dumbravă, umbra mirosi- 
toare a arborilor 'nalţi arunca un reflect 
albastru asupra peliței ei,—încit părea o 
statuă de marmoră, în lumina viorie... Deo- 
dată ea văză prin arbori o figură de om... 

' gîndea că-i o închipuire a ei, proiectată pe 
mrejele de frunze... şi acel chip luă din ce 
în ce conture mai clare... era e. : 

— „Ah! gîndi ea zimbind—ce nebună 
sînt... pretutindenea el, în frumuseţea nopții, 
în tăcerea dumbrăvilori“... El s'apropia.... 
El credea asemenea, că 'are o închipuire 
aevea înaintea lui... O privi lung, se priviră 
lung. - - - 

Cînd îi luă mîna... ea ţipâ. 
— Cezara! strigâ el, cuprinzînd-o în bra- 

ţele 'lui... Cezaral eşti o închipuire, un vis, 
o umbră a nopţii zugrăvită cu zăpada lu- 
minii de lună? sau eşti tu? tu? Ea pliîngea.... 
nu putea răspunde. Se credea nebună, credea 
că-l vis, şi-ar fi vrut numai ca veşnic să ţie. 
acel vis. | 

— Tu eşti? Chiar tu? întrebă ea cu glasul 
înnecat, căci toată cugetarea ei se împrospă- 
tase, toate visele ei reveneau splendide şi do- 
ritoare de viață. Ea nu se mai sătura privin- 

_du-l... și uitase starea în care era. 
. . . . . Lă . . . . . a 3 
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FRUMOASA LUMII. 
Apoi poveste, poveste, D-zeu la noi so- 

seşte, că 'nainte mult mai este. Eră odată 
un vinător și aveă trei copii şi eră sărac- 

_Sărac, cît aveă, cu atita se țineă, că "mpuş- 
că cite-o păsăruică, o vindeă, ş'atît eră hra- 
na lui săracul. Acă eră o pădure pe-acolo 
pe-aproape, de-i ziceă pădurea neagră. Ş'o 
apucat oamenii din satul cela a zice, că 
nu poate .să se apropie nime.de pădurea 
ceea. Şi, aşa eră (de) părăsită, că ziceau 
că la miezul nopţii vin dracii. 
“Acu bietul om ist sărac a zis într'o zi 

cătră femeia lui: Măi femeie, tot o moarte 
am să mor, i-an să mă duc în pădurea ceea, 
să văd ce-oi găsi acolo. Așa i-a făcut ne- 
vasta o turtă în traistă și s'o pornit d-o luat 
puşca în spate. Ajungiînd el acolo, lui îi eră 
foarte frică... da pe omul sărac săracul îl 
împinge a se duce ori-unde, ca să „cîştige. 
lacă mergînd el aşa ajunge de un copac 

nalt şi stufos straşnic, nu ştiu cum s'o fi 
chemat, și vede-o pasăre aşa de frumoasă,— 
eră de aur. Actii el'ce să facă, ca să n'o 
mpuște, s'o poată prinde, ci vînzind-o vie, 
mai multe parale ar fi luat. Alungind ei 
pxin copac,: ca se iirâ într'o bortă.. ş'o 
prinde. El n'o mai stătut către noapte, că 
s'o temuț de draci, ci o luat pasărea ş'o 

„vinit acasă şi-o. făcut o cușcă bună și puse 
pasărea în cușcă. | | 

Acu în ziua. ceea, în care a prins'o, eră 
Sîmbătă și Duminică dimineața s'a ouat un 
ou. Da el zice: Ei, măi femeie, eu n'oi 
vinde: pasărea asta, că ea se ouă și eu oi 
'aveă: ctie-un ou și m'oi hrăni din zi în zi, 
El ia oul şi se duce în tîrg şi-l întrebă ne- 
gustorul, ce ai de vindut şi cît ceri? — Am 
un ou şi cer e mie de.lei. Dar un jidan zice 
-—tot ei is mai întregi! --ia să văd oul. 
Cînd vede oul cel de aur — făcea mai mult 
decit o mie de lei —îi dă mia de lei. Cum- | 
pără cele trebuinciose pentru copii şi fe-. 
meie și se duce acasă. Da pe gușa paserii . 
eră ceva scris, da omul nu știa carte. a „a : . . Cînd în a doua Duminecă iar s'a ouat 
An ou de aur. Și el s'o dus și iar a cerut 
Li 
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o mie de lei. Da să iai sama D-ta, că tot 
jidanul cela i-a eșit înaintel 
-In a treia Duminică, cînd s'o dus, omul 

o pus pe gînduri.pe jidan. Și s'o gîndit 
aşa jidanul, l'o: întrebat, unde şade, să se 
ducă să ,vadă de unde are el ouă de aur. 
Vine jidanul, da el ţineă cușca în colțul ca- 
sei. Cum o intrat jidanul în casă —el Ştiă 
carte — odată îşi aruncă ochii în fundul ca- 
sei. Pe gușa paserii aşa scriă: „Cine 'mi 
minincă inima, are să fie împărat, care o 
mînca rînza, de cite ori s'o trezi: pe noapte 
de-atitea ori are. să găsească cite-o pungă 
sub cap! Cine-o mîncă maiurile, are să fie 
om cu noroc în lume, or unde-o merge el, 
ori-ce pas ar face el tot cu noroc are să 
fie“. Acu jidanul— tot cu dușmănie asupra 
creştinului. 
— ;„Vinde-mi mie pasărea“. 
— N'o pot jupine. Asta-i... pentru mine 

şi pentru copiii, mei“. 
In sfirşit cît s'o pus jidanul, n'o vrut bie- 

tul om s'o vînză. 
Vinătorul a doua zi s'a sculat de dimineață 

și S'o dus cu pușca după vinat. Da jidanul 
şiret — şi femeia de-a noastre, proastă, — 
zice aşa femeii: „Nevastă, ce;să trăești cu un 
om așa de sărman, vin' să te iau eu, că 
cu te-oi ținea bine și ţ'oi ţinea și copiii 

Da femeia zice: „Dacă te-i-botezăl“ A- 
poi zice cum la noi nu se poate să se des- 
părțească. Da jidanul zice: „Lasă-l pe mîna 
mea, că eu îl omor pînă miine“. Ii dă nu 
știu ce să omoare omul. De-acolo zice așa: 
„Femeie, te-oi luă, dar mai întăi taie-mi pa- 
sărca şi mi-o frige.. Da să nu lipsească ni- 
mica din pasăre, s'o' mincăm acă“.. | 

Şi femeia, dobitoacă, ea s'a potrivit. A 
tăiat şi a fript pasărea ș'o pus-o pe vatră, o 
strins-o şi ca ese din casă cu treabă Şi co- 
piii tustrei intră 'n casă. Zice unul dintr'în- 
șii: Măi, tare mi-i foame. Mama o fript pa- 
sărea ceea, hai să mincăm cite-o bucață“, 
— »D'apoi dac'o fript-o Jidanului,. ne-o ba- 
te! — Hai să mîncăm dinăuntru, că nu s'a 
vedea“. Ia cel mare inima, cel mijlociu



rînza, cel mic maiurile.: Pasărea acu nu 
aveă plată nimica, dacă le mincară acelea... 
„Dar copiii: după ce-au mincat: „Măi, hai, 

să fugim, că ne-a bate“. Şi eră o bortă: n 
dosul casei şi s'o. virit acolo. 

Vine jidanul. Dă la pasăre — cele ce nu's . 
dintrinsa. Apoi începi a strigă, (a) bate 
pe biata femeie. „De bună seamă o mincat 
copiii, căci altul nime n'a fost în casă“. 
Jidanul îndată strigă după copii, săi taie 
să minince el din copii. (Care din creștini 

"ar fi făcut astal) I-a căutat, i-a căutat, în 
sfirşit nu i-a găsit. Dac'o văzut jidanui că 
nu-s şi nu-s s'o dus drumului — cruce de aur 
in casă — a lăsat și pe femeea şi tot. 
Că el tot aşa eră să facă, d'apoi D-zeu a 
lăsat mai bine să minince copiii decît din- - 

„sul, —că, D-zeu nu doarme. 

Acu acel imare a umblat cît a umblat Şi 
s'a făcut Impărat pe țara aceea, Acu unul 
aista era micuşor de tot, tot la măsa şedea, 
ist care mîncase maiurile şi pe semne unde 
aveă el să aibă aşa noroc, tare. eră leneş. 
Cel ce-o mincat rinza găseă tot purigi de 
bani şi se făcuse straşnic om de rău. [i 
erau dragi numai petrecerile, să ierţi, mult 
îi erau dragi cucoanele cele frumoase. Acolo 
strașnic eră de frumoasă: una de-i zicea: 
frumoasa lumii. La soare. te puteai uită, 
da la dînsa ba. Acă el tot umblă, că doar 
iar da-o boierul cela, da nici că vreă să 
i-o dee. Iacă vine el acasă la măsa. 

— „Mamă, ce mi-s mie banii, dacă nu pot 
luă pe ceea ce mi-i dragă! . Da măsa zice: 
Dragul mamei, du-te şi tot te- -i puteă întilni 
cu ea“. tt 

Acă aist ce-o mincat maiurile; se jucă în 
niște bulgăraşi cu alţi băeți pe-afară. Vine 

„un moşneag. — „Dragul moşului, ce faci tu 
pe-aici?“ — „la mă joc, moșule '. „Hai cu 

„moşu că ţi-oi da mere şi pere“. — Ştii ca la 
copii. — Inșeală pe băiat şi-l i-a cu dînsul. 
“Da acela eră un vrăjitor - grozav, — în- 

gheța „apa. Şi aci el tot vrăja prin pădurea 
neagră și a dat de ceva straşnic, care el nu 

"putea face numai c'un copil. Se duce acolo 
cu băiatu 'n mijlocul pădurii şi dă de-o pia- 
tcă mare. Dă cite de trei ori în piatră şi se 
deschide pămîntul. Și el zice băietului aşă: 

" „Măi băiete, du-te pe scările astea într'acolo 
sub pămînt (avea nişte scări) Ş 'ai să cobori 
intr'o grădină aşa de mindră ş 'ai să dai de-o 
căsuță acolo în grădină şi să intri 'n casă 
ş'ai să vezi un horn făcut acolo şi pe vatră 

„ai. să vezi o cheie. Să iei cheia ceea, s'o 
pui În briu şi să vii înapoi la mine. Da n'aţi 
ŞI-O verguță de fier, că făr de varga asta 
nu poţi intra (acolo eră pe cea lume zice- 

“ Băietul să ia, merge, mcetișor Şi 
pină 'n grădina ceea. 

Da acolo așa era o mindreţă, grădina: 
su poame, cu poame de aur, încît băiatul 

intră 
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s'a mirat cînd a intrat acolo, şi, ştii ca copi: 
lul, mai de grabă a, alergat la pere şi la 
mere decit la cheia moşului. Ştii cum e trea.- 
ba noastră —eră cu cămeșă şi cu cureluşă 
bună încins, ş'o umplut sinul de mere și de 
pere. El se pornise să iasă, cind şi-aduse 
aminte de cheie, (merge) într'acolo ş'o ia, 
da cheia eră strajnic de ruginită... Să ia 
băietu încetişor, se suie iar pe sus să iasă 
afară —că ştii d-ta că ăl bătrin deşi aveă 
putere nu putcă, să intre în ralu, dar ăsta 
eră copil. 

- Cînd a ajuns în gură « să iasă, moşneagul 
a strigat: „Măi, nu eşi! Dă-mi cheia. Bă- 
iatul zise: Ba lasă-mă să „ies . întiiu afară! 
„— Ba nu te las. 
— Nu-ţi dau cheia. 
— Am slă te omor. 
— Omoară-mă, numai dacă „Poţi. 
El face hanc cu piciorul în pămint şi se 

“închide pămîntul, 
Ce-a făcut bietul băiet? Ia să se 'ntoarcă 

Şi să se ducă iar prin grădinele cele. Cînd 
colo eră închis pămîntul, nu mai eră mîn- 
dreţa, ceea. Incepe băiatul a plinge. Plin- 
gind aşa îşi freacă miinele. Şterge pe varga 
ceea, ce i-a dat-o moşneagul şi vine un om.: 
Omul cela eră de fier. Eră duh necurat. 
„Măi băiete, cine “te-o adus pe tine aici? 

— lacă! cum: Şi iacă .cum, — spune băietul : 
tot. ' au 

— Eu te-oi scoate, băiete, da întiiu să-mi 
frigi vre-o două-zeci de vaci, să. am- de 
mîncat pe drum cînd te-oi duce. Fuge el și-l 
pune pe băiet după cap şi pune pe-o (parte). 
20 de vaci fripte şi pe alta cite-va poloboace 
cu apă, cu vin—cu ce-o fi fost-nu ştiu — 
şi băietului îi dă un cuţit ş'o' ulcică. Cînd 
mi-a fi foame, să tai cu 'cuţitul din carne 
să-mi dai să minînc şi cînd mi-o fi sete, . 
să-mi dai cu ulcica apă. Și merge el merge, - 
zi şi noapte tot merge, decit aşa eră de 
'ntunerec de nu zăreai fir de colb, —dacă 
eră sub pămint| Se apropiau vacile de gătit, 
de mincat şi apa de băut Da duhul cel necu- 
rat i-a zis aşa.: 

— Dacă tu îi avea noroc să nu Gătesc de- 
mincatul şi apa nu te voiu mînca, dar da- 
c'oi gătă, te minînc. Ia uită-te tu în .sus - 
vezi soarele? E 

— Il văd cit o zare de chibrit. 
Merge el şi cînd soseşte, numai o jumătate 

de vacă. Ia uită-tne în sus, cit îi soarele de 
mare? 

— E, apoi tot mai am o bucată. bună! 
Cind acu eră aproape de ieşit afară, de- 

miîncatul se gătise, apă tot mai eră. „Dă-mi 
de mîncat că mi-e foamel Băietul, ce să facă 
el? a cuțitul şi-şi taie o bucată de pulpă şi-i 
dă apă şi porneşte iar. lacă a eşit pe ciastă 
lume. Cînd îl pune jos: „Să-mi spui. drept 
de unde mi-ai dat de mincat la urmă?“ — 
„Drept ţi-oi spune, pulpa mi-am tăiat“. —
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"Drept să-ţi spun, să fi ştiut că-i așa dulce, 
nu te mai scoteam“. „Acă nu mă, poţi mincă, 
aci e largul meu și strimtul .tău“. „Dacă 
eşti prea bun la Dumnezeu şi nu te lasă să 
te .miîninci“... Şi omul se face nevăzut.. 
Da băietul eră săracul flămind, da el ui- 

tase că are merele cele în .sin și cheia ceea. 
Să ia el şi aleargă și ajunge la casa mini-sa. 
Da ştii D-ta el eră leneș, da eră de duh, nu 
aşa.... Intră în casă, da măsa eră săracă 
straşnic, că ştii d-ta, că boierul cînd ajunge 
la mărire nu dă pe biata măsa s'o ție, deși 
eră împărat. Pi 

— Mamă, n'ai vre-o bucăţică de lumina- 
re s'o_aprinzi? 

— Am dragu mamii dela Paris! 
— Aprinde luminarea | Da el zice: ,,Doam- 

ne mamă, tare mi-i a mîncă. Am niște pere 
și nişte mere, acă m'a durea la inimă -să 
mănînc!“ Da el n'o luat, săracul, că ele 
erau de aur. Le-o svirlit sub o laiţă. 
— Mamă, mai am o cheie, decit tare-i 
ruginită, mai șterge-o' şi vinde-o şi cumpă- 
ră-mi o.pîine. A . - 
 S'o apucat a o freca o leacă ş'o intrat 5 
oameni de fier în casă. 

— Ce vreţi stăpinilor? (Era cheia iadului, 
puteai face cu dracii orice). 

Femeia 'strașnic s'o înfricoşat de dinșii, 
dar băietul îndată s'o priceput. „Masă vrem. 
şi vin bun“. Indată o venit nişte sufragii 
ş'o pus masă şi ce n'o pus! — Și după ce a 
ospătat ei bine o strîns aceia și s'o dus. „Ei 
mamă, cheia asta o stăpînesc eul“ 

“ Acu se făcuse holteiu, bun de însurat, 
„Mamă eu am auzit de fata împăratului, e 
frumoasă, mă duc s'o iau eu. 

— Dragu mamii, tu ca băiet aşa sărac să 
să iei pe fata împăratului? Ce mai vorbești 
nebunii? 

— Dacă vreau aşa? Du-te, mamă, sta- 
roste. . a. 

— Da cum dragul mamii să intru. acolo? 
— Du-te mamă! (El o mînă). 
— Cum să mă duc cu mina goală? | 
— la vezi merele şi perele cele n'o pu- 

trezit. Du-i-le aceleal o 
— Bine zici, dragul mamii. Le ia baba, 

pune un ştergar frumos în cap, ia 'n basma 
acelea și se pornește. Ajunge: la poarta îm- 
păratului. Impăratul şedea în cerdacul cel 
înalt. Vede Impăratul cum se lupta cine- 
va cu dinsa, n'o lăsa 'să intre. Impăratul 
cela era milostiv, nu ca ista de pe acu. A 

" gîndit c'a venit să ceară ceva. 
— Lăsaţi-o bre! 
Cînd a auzit porunca împăratului... | 
— Ce vrei mătuşă? 
— Apoi preanălțate Impărate, am venit 

după un lucru mare. 
— Ce fel, mătuşă? . 
— Poftim întiiu colacii? e 
Vede Impăratul perele și merele de aur 
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„şa stat'În mirare, să vază la' o :babă de a 
noastre — acum la curţile lor sunt de acele. 

„„ 1— Feciorul meu vrea să ia pe fata d-tale, 
Impărata, .. 4 | 

Da Impăratul a stat'o lecuţă și pe urmă 
a gindit: Baba asta-i nebună! , : 

-— Dacă feciorul tău — zice — pînă. mîine 
dimineaţă în locul casei sale a face un palat 
ca al meu și o grădină ca a mea, cu o cără-. 
ruşă de.pomi pîn':la curtea mea și 'n fie- 
care pom să cinte pasările, eu i-oi da fata. 
— Rămii sănătos Impărate — și se 'ntoar- 

se înapoi femeia. -. a 
„— Ian, dragu mamii ce-o zis.. 

— Bun, mamă, le fac pină mine. Șterge 
cheia „şi iar. vin cinci oameni de fier. 
... —.Ce vrei stăpîne? e 
— Pînă miine dimineaţă să fie -un palat 

tot de sticlă şi poleit cu aur şi să fie o cără- 
rușă despărțită prin pomi şi unii.pomi să 
înflorească, unii să nfrunzească, unul să-i 
pice frunza, să nu. fie doui de-un 'fel. Si 
cărăruşa să fie de catifea şi iarba de cati- 
fea şi la fiecare pom să stea cîte un soldat 
cu .sabia scoasă și păserile să cînte- așa de 
frumos, să nu mai poată dormi Impăratul 
şi fata "'mpăratului|... - 

E! mai era mult pînă “n ziuă şi toate 
erau gata. a | 

Împăratul dimineaţa cînd se trezeşte zice 
fetei: „De cînd sunt în palatul ista, cum! 
ne-o cintat paserele-acum nu mi-o cîntat nici- 
odată (că el.nu s'o aşteptat la asta, el gindia 
„că pasările din grădina lui cîntă)... 

Cind iese afară şi vede, zice: „Bre, mare 
putere are omul ista“.  . MIR 

Băietul zice: „Du-te mamă şi cere-i fata 
“să mi-o deel“ Se;duce baba la "'mpăratul, 
da el tot o purta cu vorba, că nu era să-şi - 
dee fata după d'aiştea. —, Apoi mătușă, de 
azi într'o săptămînă, dac'o veni o trăsură. 
de aur şi cai cari'or mînca jăratec Şi-or | 
bea pară i-oi da fata“, Da fata voia să se 
cunune tocmai în ziua ceea dup' un alt 
Impărat, 
„— l-ai face, mamă, şi asta. Aude el un 
vuet mare strașnic pe-afară. Oare ce s'aude 
mamă? 

Zice ea: Se mărită fata Impăratuluil 
— Cine-o ia? ” 
— Cutare fecior de 'mpărat. 
— Vezi dragul mamei, numa m'ai făcut 

de ris. 
— 1ă lasă mamă, că tot are să mi-o dea. 

la el cheia şi o șterge. Dar era iarnă. Și 
vine omul. cel de fier. 

— Ce vrei stăpine? 
— Fata  "'mpăratului se cunună astăzi! 

Cînd or dormi, să iei pe mirele ei, să-l pui' 
afară şi pe mireasă s'o pui într'o pivniță 
şi 'n zori de zi să-i aduci pe amindoi în 
casă, ” ” 

Dimineaţa intră împăratu în casă. „Ei,
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dragii tatii, cum aţi dormit“ zice el. „Mie 
„tată 'tare mi-a fost frig. — Ba zău, eu nu 
“stiu unde eram că cătam s'aprind lumi- 
aarea şi nu găsiam şi nu era nici pat, nici 
cămin. * 

— Aţi visat! 
— Da cum dracu, tată, că mie buricele 

mi-a îngheţat la degete. 
— Eu nu-mi simt sufletul. 
— Ce. n'aţi zis sufragiului s'aprindă îo- 

cul? Nu va mai fi nimic. 
“A doua sară iar șterge cheia. Vine iar. 
„Ce vrei stăpîne?Y Vreau să te duci să-l 
pui pe ginerele împăratului într'o movilă de 
omăt cînd o dormi şi pe mireasă s'o pui 

"în virful caseil... Pe casă era frig-frig, dar 
nu era omăt. lIsta a degerat de tot,. dar 
de dînsa tot îi era milă. Numai jumătate de 
noapte s'o 'laşi pe virful casei. 

Cind a adus pe mire dimineața era țapăn. 
S'o strîns doftorii dar n'au avut ce-i face, 
a murit sărmanul. lacă se 'mplineşte săp- 
tămîna. 

El iar şterge cheia, vine 'iar... Miine di- 
mineaţă să-mi aduci o trăsură de aur şi cai, 
cari or minca jăratec și or bea pară, şi 
imie straiele cele mai frumoase din lume să 
mi le aduci. Se pune el în trăsură a doua 
zi: şi porneşte către Împăratul. 

— Cum îi voinice? zice Impăratul. 
„— Am venit să-mi dai fata. — E] „se face 

că nu ştie, că i-a murit: ginerele. I-o dă 
Impăratul. Face o nuntă strălucită și i-o 
dă ş'o duce la palatul lui, —-da lui aşa-i era 
de dragă c'o prăpădia din „ochi. 

Iacă aude vrăjitorul că el a eşit din pă- 
mint. Ce să facă el să poată pune mina pe 
dinsul? Că el cît era de vrăjitor și straş- 

- nic, da el n'avea numai vr'o 2 draci, da ista 
| cheia iadului o avea. Dar el punea cheia 
ceea totdeauna pe sobă şi numai sufragiul 
ştia de dinsa. - Da sufragiul nu prea avea 
minte destulă 'n cap. Iacă s'a -luat el cu 
„fata 'mpăratului la plimbare. Dar vrăjitorul 
a luat o mulțime de chei noui, altele de aur, 
de aramă, de argint, ş'o început a străjui 
pe la poarta ginerelui Impăratului. 

Cine-mi dă chei ruginite, că-i dau de cele 
de aur? Și sufragiul cu nu prea multă minte 
în capa gîndit să deie cheia ceea şi să ice 
una de aur, că: mai. bine a prii stăpihu-său. 
Eheil şi cînd i-o luat (cheia, i-o luat) săra- 
cul, toată puterea! lui, li dă. 
No apucat el de-a veni. dela plimbare şi | 

palatul n'a mai fost... A rămas el săracul 
în cîmp, nici bordeiul cît aveă înainte nu 
"eră acu. Da "mpăratul . i-a trimis așa răs- 
puns pe un logofăt, că dacă pină în trei zile 

- n'o face palatul cum a fost îi ia fata şi nu 
i-o mai dă. Acum ţi-am spus că mai bine 
i-ar fi luat zilele, cît că să i-o iee pe dinsa-»: 
Mare lucru dragostea! e “rul ei: 
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Ce să facă el? Da şi fata strașnic ţineă 
la dînsul. Nainte mai drag îi eră cel dege.-. 
rat, —da acuma! O aşteptat el pînă a treia 
zi; — nu-i de chip, n'are de unde să facă 
palatul. Işi ia el ziua bână dela nevastă-sa:! 

„cine ştie ce jelanie a fost acolo! Mă duc 
de-acum în lumea mea! 

Merge el și ajunge la o baltă (cam un iaz 
vinea). De acu n'am ce face, mă 'nec! Dar 
așa frecîindu-și miînile de verguţa, ce i-a 
„dat-o vrăjitorul cînd l-o virit în groapă, 
vine un om de fier. „Ce vrei stăpine?“ 
„Vreau cheia cea dela iad“. „Eu cheia iadu- 
lui nu ţi-o pot da“. 
„— Apoi ce să fac eu, 

unde- i? 
— - Apoi vrăjitorul, ca să nu-l ajungă ni- 

me ș'o făcut acu palat pe Prut, şi-acu dacă-i 
putea. da pe-acolo, el o ţine ascunsă sub 
perină la capul: lui. 

— Ce să fac eu, cum oi putea să ajung 

spune-mi măcar 

la dînsul? 
— N'aţi, zice, bucăţica asta de fier, dă-te 

de trei ori peste cap pe dînsa şi te-i face-o. 
muscă. Şi s'a făcut nevăzut omul cela. Se 
ia el, se dă de 3 ori peste cap şi sboară ca 
musca pînă la Prut... Ajunge acolo,-da vră- 
jitorul dormia deamează:zi. Dă să intre, pe 
unde să intre? Ferestrele-s cu obloane, cum 
se purtau mai de mult. 

„Mă vîr pe borta cheiil“ Se virâ şi se 
pune pe sobă. Unde se trezește vrăjitorul 
și unde începe a bate.în mijlocul casei cu 
niște ciocane și unde încep a eși la draci, 
de te luau fiori. Ș'o început a-i trimite pe 
unde se fac.rele. să pună la cale pe oameni 
să facă rele. Așa, după ce-o pus trebile la 
cale, a. eșit afară. Musca s'a sculat, a luat 
cheia de sub perină s'o sburat afară, Decît 
bucuria lui nu se mai povesteşte, că are să 
iee pe fata 'napoi. Acu lui nu-i era de 'dîn- 
sul,. de dînsa-i era, ce-i era. Freacă cheia, 
vin, oamenii ce-i de fier. | 

— Să-mi faceți palatul iar înapoi, cum 
a fost! Și acu s o învăţat, minte, purta cheia 
tot lîngă dinsul. 

[e 

„Acu ce să făcu vrăjitorul? 
"Era în satul cela o babă sfîntă. Pe-atunci 

era lumea bună și erau sfinţi, nu ca acu. 
Cînd te: durea capul, cînd aveai v'o boală, 
numai dacă punea mîna trecea. 

S'a dus vrăjitorul ş'o nimerit baba și s”o 
imbrăcat el în straiele ei. So: îmbolnăvit 
femeia lui fata "mpăratului, — decît ce boală, 
să deie D-zeu să am şi eu cît oi trăi, —de. 
cît numai cînd zicea o leacă valeu, el se > pră- 
pădia. 

— Ia să chemi pe baba cea sfîntă. Vine, 
dar era vrăjitorul. Incepe, pune mîna pe 
capul ei ca și cum dragă Doamne o ar des-. 

» cîntă. Și cînd ese el din casă îi zice vrăjito- 
„Doamne, Măria-Ta, -cîte frumuseți
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şi mîndreţi ai în casă și n'ai şi un ou frumos 
de marmură. | 

— Că ce fel, de ou mătușă? 
— Acela-i în fundul pămîntului! 
— lacă oi zice bărbatu-meu, ş'o trimete 

pe cine-va să-l caute. Și se duce vrăjitorul. 
Intră el în casă. „Ei—zice —iacă ce mi-a 

„spus baba ast sfîntă. 
— lacă o să șterg, dragă. 
Şterge cheia și vin doui oameni de fier. 
— Ce vrei stăpîne? 

» —'Vreau oul cel de marmură de sub pă- 
mînt. . | SPT 

— D'apoi bată-te Dumnezeu, să te bată 
(fie-i lui acolo!) cîte-ţi făcui eu, pînă şi. 
eheia iadului o ai, acu vrei să ne iei şi toată 
puterea noastră? — (Vezi D-ta, vrăjitorul a 
vrut înadins, că doar duhul necurat îl va 
gîtui). —,,Da eu te-aș omori, da pentru că 

- știu, că asta nu vine de la tine, pentru asta 
te iert şi-ţi spun aşa: că baba cea sfîntă-i 
vrăjitorul şi că azi are să vie cu un cuţit 
mare de fier şi s'a face că pune mîna pe ca- 
pul femeii tale şi are să ţi-o omoare“. Decît 
cînd o auzit el aşa: Ofl numai tremura! 

Și s'o dus omul cel de fier. Acu el își gă- 
tește iataganul şi cînd vine "n casă vrăjitorul 
punc pe sufragiu ca să-l desbrace îndată, 
și adevărat, găseşte un cuțit mare, ştii: ca 
un chip de cosor și-l ia cu iataganul şi-l 
face bucățele. Acu erau cu deplin fericiți. 
Acu nu mai ştia ce-i durerea, cur ştia mai 
înainte şi zice'într'o zi: „Soro, să mergem să 
găsim pe fraţii mei cei doui. (Da mama lui 
murisc).: Se iau ei, se pregătesc și mergînd 
ei așa, o ajuns la Împăratul. 
“Era straşnic în război cu altul. Si-așa 

era el de scîrbit, decît strașnic lucru! Vă- 
zînd pe acesta s'a bucurat şi a zis așa: 
Fiindcă eşti ginere de Împărat mi-i da ajutor 
şi-oi putea să bat pe: vrăjmaşul meu. Așa 
a gătat armată grozavă și 'n sfîrșit o dove. 
dit pe cesta. i. 

Acu aiștia doi, ce zic că erau tare fericiți 
„.— numai acela era mai necăjit, cel cu'rînza. 
Acela s'a luat și s'a dus după Frumoasa lu- 
mii. Dă să intre în palatul boierului celuia. 
nu-l Tăsa să intre. Aşa el'a trîntit un bal 
strălucit, la care cra şi Frumoasa lumii. de 
cit așa era de frumoasă, cît cînd a intrat în 
bal, o luminat balul, — decît că... “să ierți 
mata. El'a început, după ce-o jucat. pîn în 
zori de ziuă şi o întins niște mese și. s'o pus. 
să joace cărţile. El a făcut toate chipurile 
ca să joace cu dînsa. El avu noroc şi. se făcu 
că nu cîștigă, tot ca să-i deie, că nu mai 

“putea da dragă ce-i era. ae 
Acu ea, văzînd atîţia bani, s'o minunat 

$'o zis așa. tătini-său: „Hai, tată, să-l pof- 
tim pe îsta la noi, (ştii T)-ta, de a noastre, 
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> zece pungi de 
- dat toț iei, da n'o rămas măcar cu un pitac. 

or de-a D-voastre... tot la parale trag!) Acu 
el. venind la dînsa într'o seară cu vre-o 

galbeni, a jucat în cărți și i-a 

Acu ea văzînd, că el n'a rămas nici cu o 
para, o început a vedea de dînsul și ploua 
afară şi. vrute-nevrute o trebuit să-l îmbie. 
să miie acolo. Dormind el, de cite-ori s'a 
trezit de atîtea ori a găsit o pungă de bani 
sub cap. o - 

A doua zi dimineaţă cînd a venit sufragiul 
să-i deie de spălat, după ce a 'mîntuit de spă- 
lat, i-o pus în milini vr'o 20 de galbeni bac- 
şis. Aleargă la dînsa sufragiul. Da ea zice: 
Pre! de unde are omul aista atitea parale? 
„Vine la dînsul în casă şi zice aşa: „Eu te-oi 
lua de bărbat, dacă mi-i spune de unde ai 
atiția bani. EI i-o spuse,. prostul. Da ca i-a 
făcut o cafea nu știu cu ce și s'a îmbolnăvit 
el strașnic şi a început a vărsa şi a vărsat 
rînza. Și a luat-o ea şi a spălat-o cine știe 
cu ce, a parfumat-o şi o înghiţit-o ea, ca 
să găsiască pungile cu bani... 

EI acu avea vr'o zece pungi de bani din 
noaptea ceca. Ea l-a dat pe ușă afară. EI 
a încălecat pe un cal și s'a pornit. Mergind 
„cu calul cela a. dat pe un cîmp de flori şi 
s'a plecat 
Măgar. | - 

“ El a strîns acu un mănunchi de flori şi 
l-a pus în buzunar. Mergină el călare pe mă- 

calul să mănînce şi s'a făcut un 
- ! Pe 

- gar mai departe a dat de un iaz şi se pleacă 
măgarul să bee și se face iar cal.“ Ei, zice, 
bună-i asta!“ Ia el într'un șip apă şi se în- 
toarce 'napoi. Ajunge iar acolo la Frumoasa 
lumii și din banii ce-i rămase mai toarnă un | 
bal straşnic. Ea aleargă ca să mai vadă. 
de unde are bani. : 

— De unde ai bani? 
— Din mănunchiul îst de flori. 

„EI i-l dă, ea miroase, se face măgăriță. 
E! o lasă măpăriță și iasă din casă. 

Aşteaptă sufragiul să iasă stăpîna afară. 
Nu-i! Mare păcat -- cînd s'a dus în casă o 
zăsește măgăriță. - 

Se întoarce s'o ia de acolo și porneşte 
călare pe dînsa. Ti dă fîn să mînînce... Ea 
a zis așa: Nu te-oi mai înşela de acum şi 
ti-oi da rînza înanoi. numai fă-mă cum am 
fost, _ 

El de multe ce-i făcuse, s'a dus pa dînsa 
pînă la 'moăratul, la frate-său. Acu acolo - 
era, și iest-lalt. care tinea pe fata Impăra- 
tului Si cînd li-o povestit el lot „că măgă- 
rița-i Frumoasa lumii, ei s?o pus pe lîngă 
dînsul s'o ierte. Și iertîn4u-o. a băut apă și 
s'o făcut iar om, - 

Și” erau acum trei Impărați pe o ţară. . 
Si-au fost toți fericiți... Si-am încălicat pe-o 
șa și ţi-am spus-o așa.
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Poveste, poveste —da cu nu-s de pe cînd 
poveştile, 'că sunt de mai încoace. Da nam | 
dus într'o zi la soacră-mea şi am găsit un 
sac de poveşti, şi venind acasă l-am scăpat 
jos. şi s'a desfăcut sacul şi de-atuncea s'o 
umplut lumea de povești, ş'am învăţat Şi eu 
una şi ţ-o spun Dale. 

_Era odat' un om și avea doui feciori: Acu 
„femeia era îngreunată ș -o făcut .un băiet, 
dar el cra sărac,. navea cu ce 71 boteza! 
iar pe acolo Dumnezeu şi Sf. Petrea. Şi 
Dumnezeu i l-o botezat, ş'o rămas băietul 
năsdrăvan. r 

Da la urma băietului a făcuţ. o fată, ŞI: 
"era aşa de frumoasă de la soare te puteai 
uita, da la dînsa.ba. Treaba ei era să ducă 
de mîncare în țarină. Ducînd ea de mincare 
în țarină a zărit-o un zmeu. şi s'o pus pe 
atîta s'o iee. Da finul lui Dumnezeu era năz- 
drăvan și-o zis așa fetei: 

Că el face o brazdă de plug pin la de- 
mîncat și că totdeauna pe brazdă să meargă 
la fraţii ei. Da zmeul a și ştiut ce a urzit. 
finul lui Dumnezeu ş-o tras brazdă cu plu- 
gul pînă la casa lui. lată că s'a dus cu de- 
mîncat drept-la curtea zmeului. 

Aşteaptă ei să vie—nu-i! Eh! mamă mă 
duc să-mi caut sora; că mi-a luat-o zmeul. 
a zis finul lui Dumnezeu. Ș-o făcut el o 
boambă de fier la ţigani în loc de călăuză 

-şi-o zvîrlea și el mergea după dinsa. 
A ajuns finul lui Dumnezeu și la un .co- 

pac. Acolo prinde să stea ca să odihnească 
și aude zicînd aşa: „Doamne, Doamne, de-ar 
veni mama c'acuşi mă mănîncă. 

„__— Oare cine se aude. Se uită m virfui 
copacilor şi vede trei'pui de. pasăre. Copii- 
lor, da unde-i balâurul, cel care vă miînîncă?, 

— E aci în fîntină. 
— Mult v'o mîncat pîn acum? 
— Ia vre-o 24, 
"— Ia las că vă scap cu.. 
Se suie 'n virful copacului lîngă pui. Da 

balaurul întinde un cap să ia un pui., Da - 
el avea un paloş şi-i taie. capul. Intinzînd 

şi celălalt și-i taie ş'acesta. Acu puii nu ştiau 
ce să-i facă de bucurie şi zic aşa: 
— Cîţi fraţi am fost noi, pe toţi ne-a 

mîncat, numai noi doui. am "rămas, — dac'a 
veni mama de bucurie are să te minînce, 
viră-te sub aripa mea. Sa. virit sub. aripa 
lui şi. nu s'a mai văzut. S'aude-un vuiet. 
mare, vine pasărea, pasărea era mama. vîn- 

“tului. 
— Dragii mamii, nu v'a mîncat? 
— Finul lui Dumnezeu ne-a, scăpat. 
— Unde-i să'l mînînc de bucurie. ! | 
— Mă rog, mamă, „dacă l-ai mînca, să-l 

"faci înăpoi. 
— Da unde-i? 
— Ia la răsărit. 
Dacă,a început a vijii tare la răsărit, 

puii zic către 'finul: lui Dumnezeu: „Mamii 
are să-i treacă un foc de-a te mînca pin! 
ce-a ajunge la răsărit. - | 

Vine. „Nu-i dragul mamii“, _ sIăcă-tăl 
mamă“. Da ca-l ia și-l înghite şi.: cînd l-o 

“făcut, așa s'a făcut de frumos, de s'o lumi- 
nat locul unde era cl. 
„— Ce să-ţi fac. pentru binele 'ce mi l-ai 

făcut, că: mi-ai scăpat copiii, a zis pasărea. 
—- Să-mi spui, unde-i zmeul .cu soră-mea. 
— Nici m'am văzut, nici n'am auzit. 
— Altmintrelea nu-mi mulțămești. . 
-- Să şuer, să-mi vie feciorul, vîntul dela 

răsărit. Ș-o șuerat odată. ş-o venit un om, 
cra statul lui de-o palmă. și barba lui: era 
de-un cot și călare pe-un iepure şchiop. 
Și zise pasărea: 

Statu-palină . | 
Barbă-cot DR 
Călare pe-un iepure ” şehiop. 

unde-i zmeul ce-a luat fata, „pe sora. lui 
finul lui-Dumnezeu. 

— Nici n'am auzit, nici n'am văzut. Dacă 
n'o fi știind frate-mcu, vîntul dela miază-zi! 
Cînd o suflat odată a venit altul, acesta era 
mare de stat, cu buzele mari și n'avea ochi. 
Da cînd sufla peste tot locul se auzia. 

— N” ai văzut, n'ai auzit de zmeul care a 
7
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luat fata, pe sora lui finul lui Dumnezeu? 
— Nici n'am văzut, nici n'am auzit. 
— Ce e de făcut? — zise paserea. 

"— De no fi știind fraţii noştri cei de din- 
coace? 

— Da unde sunt? 
— Aceia-s departe. Trebue să ne ducem 

loc mult. N'aţi un firicel din părul meu, 
n'aţi și din barba mea şi te porneşte bă- 
iete la drum. Și să pui perii 'n trei și cînd 
la o vreme e nevoe să șuieri într'înșii, iar 
noi ţ-om veni într'ajutor... ” 

Le ia el şi se pornește. Merge pînă în 
pădure, iar în mijlocul pădurii vede o fumă. - 
rie straşnic de mare încît se 'nnăduși, ru 
mai puțin. S'apropie el acolo prin fum bini- 
Şor și găsește mama zmeului, își pîrlea părul 

“de pe picioare că îi era cald strașnic şi 
nu mai putea. 

— Bună ziua, mătuşă. 
— Mulţămesc ' d-tale, voinice. Unde te 

duci, voinice? 
— Caut curtea zmeului, mătușă! 
— 1, flăcăule! Mult trebue să mergi pîn 

ce-i ajunge și nu mai rămiîi cu zile de teii 
apropia. | i ! 

— Mă rog mătușă să-mi spui unde-i dru- 
mul cela, că nu mi-i frică... mă duc, 

— Eu nu-l ştiu, dragul mătușii. 
El ducîndu-se așa prin pădure aude glas 

de om zicînd: Valeo, valeo. tare mi-i foame 
E] se apropie. Oare ce-o fi acolo? Vede un 
om, şezut grecește jos. 

— Da ce te vaiţi, bade? 
— De pe nouă lanuri grîu am strîns şi 

tot pîne lam făcut şi lam mîncat Și tot mi-i foame. i 
„.— Hai cu mine. 

— Hai | | 
Mergînd el mai departe a auzit un -glas - de 'om zicînd așa: „Tare mi-e sete“, 
— Bună vremea omule! Pentru ce ţii sete? Nu găsești apă să te saturi? 

„__— Cite iazuri au fost în pădurea asta toate le-am băut şi tot mi-i sete. 
Mergînd ei aşa mai departe au intrat în altă pădure, tustrei. S'aude sub tufă un foș- . net. Cine era? Vîntul de amiazi cel cu buzele mari. SI 
— Bună vremea, vîntule, ce faci aici? _— Mă stăpinesc să-mi ţin suflarea şi să IMpuşc un țînţar. Da să] împuşc, să nu-i sparg pielea. 
— Da unde-i țînțarul, că eu'nu-l văd. — la lîngă soare. a — Lasă, hai cu mine. .  . . _— Ba nu. Eu mă duc după țințar, duce- ți-vă voi înainte, 
Merg E mai departe şi ajung în palatul Zmeului. Zmeul -era la. vinat şi fat în cerdac, | N ) 3 sedea — Bună vremsa, soră-mea, 

a 
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„= Mi-o spus zmeul că vii după mine. 
Da. 'ntoarce-te că te prăpădește. 

— Nu mi-i frică. - 
— El acuș vine, îi la vinat. 
Vine zmeul. . 
— Bine ai venit finul-lui-Dumnezeu. 
— Bine te-am găsit, cîne de zmeu. 
— Hai la luptă] 
— Hail | 
S'o luptat ei trei zile şi trei nopți şi nu 

se puteau (birui) şi nu se da nici zmeul nici 
finul lui Dumnezeu. 

EI a aprins perii cei doui și a venit vin- 
“tul dela răsărit și dela amiazi şi cînd s'o 
pus buzele în trei, drept în jumătate a des- 
părțit zmeul, cînd a suflat. O jumătate a 
murit şi c'un cap da o jumătate nu, că era 
cu două, și era cu trei de toate. Și s'a rugat 
straşnic el la Statul-palmă-barbă-cot. 

„Nu-ţi pot face nimica, că'el s'o dus la 
Impăratul... să spuie. ce i-ai făcut, De-acu, 
dacă-i putea luptă-te cu acela. | 

Acu el s'a pornit cu sora-sa. Cind a a- 
juns aproape de palatul Impăratului celuia, 
nu era de chip să treacă, aşa era de strașnic 
şi mergînd el prin prejur a ajuns la o baltă. 
Pe balta ceea erau 3 băeţi şi se băteau pen: 
tru o cușmă, pentru un :biciu şi pentru o 
sulă. îi; N 

— Ce vă bateţi măi băieţi? 
— Acestea ne-o rămas de la tatăl nostru 

și nu le putem împărți. | 
— Şi la ce vă trebue vouă acestea? 
— Cînd pui cuşma 'n cap nu te vezi, 

cînd dai cu biciul te sui la cuibul Împăra- 
tului, cînd îi zice sulă-sulicică, te sue în 
dealul de sticlă. | 

— Da "n dealul de sticlă cine şade, ce 
căutați voi acolo? 

— In dealul de sticlă 
fată. 

— De ce o ţine acolo? 
— Ca să n'o ia zmeii. 
— Pînă cînd? 
— Pînă s'a găsi un voinic ca să omoare 

zmeul. Cel ce-o omori zmeul, îi dă fata 
împăratul. a 

— Măi băieţi, eu voi face bună dreptate, 
viriți-vă toți în iaz şi eu le voiu zvirli colo 
şi cine-o prinde mai iute, aceluia să fie. | 
EI vicleanul le ia toate în mină, vîră pe | 
băieţi în apă și pe urmă dă din biciu şi-l 
sue pe dealu unde şedea Împăratul, la cuib 
împărătesc. 

La curtea, Impăratului era 'o mâîndreață, - 
că nici nu se poate povesti. Impăratul şedea 
afară, era bătrîn și bea lulea. 

— Bună vremea, Impărate. 
— Mulţămesc d-tale, voinice. 
„Iare om trebue să fii d-ta, de vreme 

ce te:ai suit la mine. Ma 
_— Aşa împărate, am venit -să omor zme- 

ține Impăratul pe 

"ul, să-ţi scap fata. . -
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» — Zmeul n'o' venit încă la mine. Da s'a- . 
"ude că aici în vale dintr'un iaz iese noaptea 

+ 

„eu ce să faceţi. 

şi se cearcă de a se sui să iee fata din dea- 
lul cel de sticlă. 

— Rămii sănătos Impărate. 
— Mergi sănătos voinice. 
— Mă duc :după zmeu. De l-oi omori, 

îmi dai fata. - 
— Ţ-oi da-o. 

Ajunge el la iazul unde-o găsit băieții. 
Pune cușma 'n cap, se face nevăzut şi se 
pune 'sub o tufă de buruiene. Da el era fru- 
mos şi puternic, da era sărac. Pe iazul cela 
era o covată cu fața în jos. La miezul nopții 
aude el un vuet strajnic. Acea era bolta 
drăcească, venia dracu şi se pornia noap- 
tea. Vine dracul cel mai mare, se pune că- 
lare pe covată (Scaraoţchi). 

Ș-o şuerat straşinc, ş-o venit doui şchiopi, 
chiori şi îi întreabă Scaraofchi, ce treabă au 
făcut ei? 

— Eu am întîlnit trei băieţi, că doar s'or 
ucide unul dintr'înșii. Păcatul mare c'o Ve- 
nit finul-lui-Dumnezeu şi li-o luat... 

— Da tu? 
— Eu am întîlnit pe vintul dela amiazi 

ce rupse în jumătate pe zmeul cu 3 capete 
şi jumătate-i mort. 

— N aţi făcut nicio treabă, să vă învăţ 
Lîngă balta asta mai la 

vale este o comoară de bani. Comoara unui 
moşneag și moșneagul are să moară peste - 

* noapte. Duceţi-vă și porniţi după. bani. 
— Da dacă i-a lua cine-va cu putere dum: 

nezeiască ? 
„— Nimic nu se poate apropia dac! om fu- 

ra ori mînca pe dinsa. 

— Nime, nime n toată lumea nu se poate? 
— Ba se poate... da iaca-ce. Dac'o veni 

finul lui Dumnezeu -pîn ce veţi pune voi 
mina pe bani și va aduce apă de cea cu care 
l-a botezat și ne va stropi, ne frige, şi el 
a lua banii. Cela. a auzit. Se scoală dimineață 
şi porneşte ca să se ducă acasă. Lui îi zbur- 
da după bani. Ajungînd el acasă: „Mamă 
unde-i apa cu ce m'o botezat pe mine“. 

A găsit măsa în biserica lingă sf. Prices- 
„tanie şi ia el și.se pornește iar înapoi. A 
"junge 'acolo. Dracii “erau la bani, toţi. 
duce şi. s'apropie şi stropește. Dracii ţipă i 
zic: „Mă rog, finul lui Dumnezeu, ce vrei: 
ț-om face numai nu ne arde. 

— Dacă mi-i aduce zmeul cel scăpat, eu 
voi da drumul. 

Mă rog, iacă mă duc să-l aduc. S'a 
luat un cîrd de draci, strașnic de mulți. 
Da viu poate. nu ţi l-om putea aduce, 

— Mort nu vreau, viu. să mi-l aduceţi. 
Și s'o apucat dracii ș-o făcut un fedeleş 
de fier şi s'o dus după zmeu, să-l pună în 
el. Cînd l-o adus aşa era fedeleşul de greu - 
de numai dracii-l puteau ridica. „Pune-l 

A 
! 

285. 

acil“ Dă din bici şi-l sue la "mpăratul cu: 
fedeleș cu tot. 

Ii zice "'mpăratul: Ce ai aici? 
— Aici îi toată puterea mea 'mpărate... 

arată-mi fata, ori îl destup. Impăratul de- 
odată s'o ngrozit, dar pe urmă (el viclean) 
o aduce,.s'o vadă el. Da 'mpăratul pe unde. 
se sui pe dealul cel de sticlă nu se ştia, el 
avea o putere straşnică, neştiută. Şi a a- 
dus-o. Da el după ce a văzut-o, a nebunit, 
aşa i-a fost de dragă. Da să erți d-ta, şi 
el eil 

— Voinice, te *i cununa cu fata mea, dar 
dacă mi-i spune cum dai drumul puterii 
d-tale. 
Da el, de dragă ce i-a „picat - fata, şi-a 

"perdut mintea. 
— Impărate, eu te-am amăgit, da aici îi. 

zmeul. Impăratul alergă degrabă. Omoară-l 
voinice, că el acuș sparge (fedeleșul), că 
eu l-am prins odată şi l-a spart. 

El de bucurie, ca să-i deie fata, odată a 
început să ucidă zmeul. 1-0 uns rășină pe 

- la cap-şi o început aşa de straşnic a ţipa 
zmeul de s'o cutremurat palatu 'mpăratului. 
După ce o murit zmeul, o început a eși fum 

„aşa de straşnic şi a mirosi aşa de greu, de 
cît voinicul o picat ca mort. Da 'mpăratul, 
"bucuria lui o.luat şi o pus pe voinic în 
fedeleş şi i-a dat drumul la vale. Şi el o luat: 
fata ş-a dus'o 'n dealul de sticlă. Da bietul 
voinic cînd a prins el minte i-o rămas sula 
'n cerdacul împăratului. Acu la ce vreme s'o 
fi trezit el în fedeleşi Ce să facă el? In- 
cepu a isbi, da cîtă putere avea, nu. putea 
să spargă cela. Da el mai avea o bucăţică 
din biîta lui Statu-palmă-barbă-cot. Aprin- 

- zînd, începe a veni el cu iepurile cel șchiop 
pe fedeleș. : 

— Scapă-mă. 
— O 'mceput a bate iepurile. ş-o spart 

fedeleșul. Scăpind el îi zice Statu- -palmă- 
aşa: De-acu înc'odată dacă mi-i chema, a- 
poi pe urmă nu-ți mai fac, că de trei ori 
îi dat ca să-ți fac bine. ; 

Acu el bate din biciu ş'ajunge la Impă- 
ratu... Acu o venit Impăratul și nu-i da fata. 
Se face că nu ştie că l-a dat cu fedeleșul 
în jos. Eu ţ-oi da fata, dacă te-i duce la dea- 
lul cel cu flori şi să-mi aduci o floare din. 
mijlocul grădinei celeia, eu ţ-oi da fata. 

Se ia el se porneşte. şi-o mers el: cale 
de un an.. Cine era în grădină acolo? Era 
Statu-palmă. — Ei, voinice, tocmai ş'aci ai 
venit după mine? 

Am venit, mi-ai zis, că mi-i mai face un 
bine. Să-mi dai o. floare din mijlocul gră- 
dinii celeia. El i-o dă. Așa mirosia de fru- 
mos 'floarea de te adormia. Ajungînd la 
Impăratul i-o dă. 

— De mi-i mai face ceva eu ţi-oi da fata. . 
Eu oi frige (atîtea vite) şi de le-i mînca 
într'o noapte, eu ţ-oi da fata.
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O făcut așa după porunca 'mpăratului 
și-o zis celui ce nu se mai sătura ș'o mîncat 
tot într'o noapte. El numai că s'o săturat, 
da pînă în ziuă a şi crăpat. Da el a mîncat 
așa cu lăcomie, încît și (stilpii) 'hambarului 
i-a ros. Și s'o minunat Împăratul de-atita 
putere. 

— Dacă mi-i bea cîte-o fintînă de apă, 
eu ţ-oi da fata. - 

El chemă pe celalalt frate-de-cruce, care 
nu se mai sătura de apă, ş-o băut, da o 
fîntină n'o putut-o găta ș-o crăpat şi acela. 

Lîngă curtea 'mpăratului era o straşnică 
pădure. Dacă tu-i sufla odată m codrul meu 
şi s'or strînge toţi ţinţarii la uşa palatului, 
eu ţ-oi da fata. El a pus puiul vîntului de 
la amiază-zi. Cînd s'o dus vintul de la a- 
miază-zi și cînd o pus buzele în patru ș'o 
suflat, iacă (s'a: speriat) Impăratul, aşa e- 
rau. de mulți și aşa biziiau de tare parcă 
era între călăi la Ismail. 

— Mare putere ai! Zi ţinţarilor să se 
ducă de-aici. 

— Nu zic pîn ce nu mi-i da fata. 
—- Împăratul Yo luat cu blindeță și l'o 

amăgit şi el a zis vintului să sufle și s'o 
dus ţînţarii dela ușă. A i 

— Dacă te-i sui s'o iei din dealul de sti- 
clă, îţi dau fata. 
— O sulă am fost. uitat eu aci. 
—— Eu n'am văzut-o. 
A stat el trei zile şi trei (napţi) și s'a 

gîndit ce-i de făcut şi i-a venit aşa în gind: 
să mai cheme și vîntul de la amiazi. Vîntul 
de la amiazi i-a zis așa: lacă un bine am 

„Să-ţi fac. Am să mă pun în cerdacul Impă- 
râtului și să încep a sufla. Puindu-se el 

” eutia, se clătina palatul cît de cit să pice. 
— iâpărate, dacă mi-i da fata, vîntu-a 

sta. ! 
— Palatu las! z 

da-o. 
Da el zice vintului: Punete 'n dreptul 

ușei și 'ncepe a sufla în casă cu cită putere 

/ 
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ai. El şo pus buzele în cinci și-o început 
a sufla. Impăratul săria din părete 'n pă- 
rete. a 

— Impărate, dă-mi fata şi vîntu-a sta. 
-— Suit dealul de sticlă ş-o ia. 
— Dă-mi sula Impărate. 
— Sula am svirlit-o în mijlocul iazului 

lingă covată, acolo unde erau dracii. El 
era lipit pămîntului, că vintul nu era să-i 
facă nimic...: 

Așa mergind el la iazul cela, era ștrașnic 
palat făcut de draci, unde ţineau banii şi 
pe apă mcrgca o casă făcută straşnic de 
„miîndră și din casa acea se auzia un bocet. 

ă pice, da eu fata nu ţ-oi 

S'o luat şi a 'nceput cu luntricica a merge 
și-a ajuns la casa aceea. In casa aceea era 
un ficior de 'mpărat, prins de draci şi-l » 
munciau acolo în toate zilele. 

——.Ce faci aci bade? 
— lacă m'o prins dracii, c'am luat banii 

și nu pot scăpa de aci. Eu am o împărăție 
strașnică de mîndră, hai să fim noi fraţi de 
cruce. 
— Hai. 
— Fraţi de cruce ori fi noi, dar fugi, că 

vin dracii, șaproape-i miezul nopţii. ! 
„EI tot mâi avea apă de la botez. Aşteptă 
miezul nopții, 
stropi. . 

— Mă rog, finuie lui Dumnezeu, ce-i cere 

vin dracii și el începe a-i 

ț-om da, numai lasă-ne. 
- Sula din mijlocul iazului. . 
Se duce dracul ș'aduce sula. | 
— Acu du-ne pînă la deal pe amindoi 

Și apoi nu voi stropi. 
Ei de frică i-au dus. E! a zis: Sulă, suli- 

cioară sue-mă în dealul de sticlă. Cînd l-o 
suit acolo atît de mult ;plinse ea după dînsul, 
că era o cadă de lacrimi. : E 

Atunci Împăratul n'a mai avut ce face 
şi i-a dat-o. O făcut o nuntă strașnică şi pe 
iarnă s'a dus. de-a adus pe sora sa dela ușa 
zmeului ș-o luat-o fratele lui ist de cruce. 

N 
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BORTA VÎNTULUI 

Era un om sărac-sărac și avea o mulţime 

de copii. Acu era în vremea foametei şi 

el o muncit o săptămînă pe un căuș de gră- 

unțe. Apoi s'o dus la rîșniţă cu ele. După 

ce le-o rîşnit o eşit afară cu căușul cu făină 

și s'o pornit o furtună mare și i-o luat toată 

făina din căuş. Da el straşnic s'o mîniat. 

„Nu mă las eu aşa cu una cu două... şi făcu 

un şumuiag de paie și pornește. Il întreabă- 

un om: unde te duci cumetre?. 
— Mă duc să astup borta vintului, că 

mi-o luat făina din căuş. o 
— Da unde-i nimeri-o? . 
— Unde-o fi, acolo mă duc. 
Mergînd el loc depărtat, a ajuns pe Dum- 

nezeu şi pe sf. Petru— cari umblau pe pă- 

mînț pe-atunci. , 
— Unde te duci omule? 
Da Dumnezeu i-o zis aşa: . 

- Omule, nu te mai duce. N'aţi o nucă, da 

pini acasă să nu zici „Nucă, deschide-tel“. 
Intorcîndu-se el înapoi o înoptat, şo a- 

juns la un om şi s'o rugat să-l primească, 
să, doarmă acolo peste noapte. 

— De unde vii bade, îl întrebă omul cela. 

— Mă duceam s'astup borta vîntului ş'am 

întîlnit un nebun pe drum şi mi-a dat o 

nucă. Și-o zis, să nu zic: „Nucă deschide- 

" tel““ Ce-o mai fi şi astal | 

Femeia omului, vicleană. la o nucă în 

mînă și zice:— Ia să-ţi văd nuca! 

li schimbă nuca” omului. Și pe urmă se 
duce într'un ocol și zice: 

— „Nucă deschide-te“. Cînd o zis,: atîtea 

vite ce-o eșit, oi, cai, miei, o bogăţie n-o 
treagă, știi mata, puterea Dumnezeiască | - 

Omul se duce a doua zi acasă. „Nucă 
deschide-te“. Nuca de unde să se deschidă! 

— Hai 'bată-mi-l. Dumnezeu de vînt, și 
pe moşneagul lua-l'ar dracu! Mă duc să as- 

tup borta vîntului și: să bar pe moșneag,. 

de. ce m'o viclenit. * 

Ajunge iar pe Dumnezeu. 
Da Dumnezeu — știi putere dumnezeiască 

— aici era alt-fel la faţă... Nu lo cunoscut, 

— Unde te: duci bade? 
— S'astup borta vântului şi să ucid moș- 

neagul, că ce m'o viclenit. . ÎN 

— Nacţi bade un măgar. Da să nu-i zici 

pînă acasă „măgar baligă-te!“ 
— N'oi zice. 

Se întoarce el iar pe la omul cela. Da o-. 

mul cela îl ospătează şi-i dă vin să bee şi 

omul s'o chefăluit ș'o adormit pe laiţă. Da 

erau niște ţigani în şatră acolo, ș'aveau un 

măgar, şi omul s'o dus şi l'o cumpărat, şo 

schimbat măgarul. 
Omul a doua zi se scoală, ia măgarul şi 

se duce acasă şi zice: „Măgar fă banil” 

Măgarul de unde? El apuc! un drug şi 

„cepe a dișela măgarul. 

— Acu nu-l mai iert eul - . | 
Se porneşte să 'ntîlnească pe moşneag . 

şi să astupe borta vîntului.. Intilneşte pe 

Dumnezeu. 

— N''aţi bade o cîrjă, dar să nu zici pîn' 

acasă: cîrjă încîrjeşte-te! , 
la cârja.. Vine pe la omul cela. Aici omul 

i-a dat şi mai. straşnic ospăț şi s'o sfătuit 

că dac'ar vedea că-i mai dă și cîrja, pe 

urmă să-l omoare, ca să nu prepue, că el i-o 

luat-o. Acu zice omul femeii: Măi femeie, 

noi hai cu cîrja 'n zămnic-şi să închidem 

uşa şi aci să zicem: Cîrjă încirjeşte-te. 

Se viri. Cirja. unde 'ncepe a bate.și a 

zdrobi! 7 Me 
— Bade, ţ-om da şi măgar şi nucă, numai 

mă rog scoate-ne. Acu omul i-o lăsat de 

"i-o bătut şi mai bine. O luat măgarul, cîrja 

şi nuca şi s'o pornit acasă. 

Aşa s'o făcut de bogat acu; de-o ajuns 

vestea pîn' la Impăratul. Atiţia bani avea 

el de-o semănat şi-o crescut grîu de aur.' 

Acu Impăratul o auzit că are un lan de aur, 

şo trimis doi sufragii să-i dee sămînţă, 

să semene și Împăratul. 
— Să spui împăratului că 

dau, să vedem ce mi-a face. 
— Impăratul cînd o auzit așa, stcaşnic 

s'o miîniat, ş'o gătit oștirea să se ducă cu 

nu vreau sâ-i 
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războiu asupra lui. Impăratul era în frunte, 
știi, mai mare. Ș'a venit pîn' la uşa lui ș'o 
strigat să ias' afară. Dar el era îmbrăcat 
tot cu straie ca ale noastre, nu cu straie 
leşeşti. El pune cîrja sub suman și iese 
afară. Acu Împăratul cu atîtea mii de oa- 
meni i-o fost ruşine singur lui să se ducă el 
acum cu unul să se lupte.. 

EMINESCU 

A zis: Omule arată-ţi tu întăi puterea. 
— Bine, vino Impărate. „Cîrje încîrjeşte- 

te — la tot soldatul cîte două și la Impăratul 
nouă'. Ciîrja cea dumnezeiască tot în cap 
băcăia. O nebunit şi pe soldaţi şi pe Impăra- 
tul. S'o dus Impăratul, ş'o rămas în pace 
ş'o trăit bine. Să dea Dumnezeu să trăiască 
și copiii mei așa! 

ae. 
A.



„POVESTE INDICĂ 

De mult, de mult, a fost un Impărat în 
țara depărtată a ludeiei și avea 'o fată fru- 
moasă cum nu se mai povestește, bălaie ca 
o lacrimă de soare, dacă soarele a plîns 
„vreodată. . 

In nopți cu lună, cînd se plimba prin în- : 
tunericul dumbrăvii de lîngă castelul răsă- 
rit din rădăcini de 'stînci, ea auzi un glas 
frumos, —părea de privighitoare şi totuși - 
ca de om. 

O harfă, asemenea sunetului blind şi -re- 
„gulat al valurilor mării, o acompania. Era 
un paria, cîntăreţ, care-o iubia pe fata de 
Impărat. 
„_Ea-l văzu răsărind prin crengi în lumină 
de lună, — era nalt şi frumos. Pletele negre 
se ridicau de-asupra frunții măreţe şi o-- 
chii străluciau în bolțile lor ca două flori, 

„ picături de întuneric topit. Şi ea-l iubi, căci 
nici n'ar fi ştiut să facă alta, aşa era de fru 
mos. | 

Intr'o noapte, printre mreje de frunziș 
întunecat, de oliv şi laur, privea:luna ca o 
pavăză de aur—el sta îngenunchiat la pi- 
cioarele cei, și capul culcat în poalele ei albe 

- se uita lung c'o privire de profet în întune- 
cimea cea blindă și albastră a ochilor ei 
mari. 

Cu miinele ei dulci îi netezi părul; cu gu- 
ra-i dulce de amor, îi sărută fruntea. 

— Ce frumoasă frunte ai tul Coroana 
lumii s'ar mîndri să şadă pe ea. 

— Ai dori-o tu? zise el şi ochii lui se des- 
chideau mari, ca doi luceferi. 

EI se sculă şi o privi. Numai Impăratul 
Saharei—leul—priveşte astfel, odată în viaţa 
lui, cînd iubește. O strînse în braţe şi duse 
în lume. Adio stea, amor, adio tot! . 

Noaptea vine clară, tăcută, mare. Numai - 
valurile sfinte ale Gangelui murmură lin 
ca înţelepciunea vremilor, simbol însuş al. 
timpului. | 

Paria se uita lung în el—şi '1 înțelese. 
Auzi vorbirea sfintelor sale origini, înțe- 
lese ce este acea ce -mişcă cele trecătoare 
ale pămîntului. Işi sfarmă harfa de-o stîncă 
şi se duse'n sus. Răscula popoare contra re- 
gilor și legilor lor; răsturna regii şi marii 
pămîntului, şi în fruntea acelor popoare, u- 
nele de origini sfinte, altele de. origini ob- 
scure, el mergea de-a lungul riurilor mari: 
şi răsturna imperii și le supunea sie. : 

Popoarele-l iubiau ca un drept şi bun, 
regii se temeau de el. Era împăratul lu- 
mii şi Domnul tuturor celor trecătoare. 

Atunci se duse la castelul răsărit din ră- 
dăcini de munţi. Intră în înaltele turle ca 
să puie coroana lumei pe fruntea miresei 
lui, —dar întinsă, albă ca ciara înmărmu: 
Tită, moartă era iubita lui. 

li 

El nu auzi nimic, nimic, — numai valurile | 
sfinte ale Gangelui veniau ca un răsunet 
depărtat şi ironic în urechile lui. Îşi pleacă 
fruntea și zice: „La ce? la ce?“ Apoi o a; 
pucă spre pustii și nimenea n'a mai auzit 

e el. 

f& 
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GENIU PUSTIU 

I 

Dumas zice că romanul a existat totdea- 
una. Se poate. El e metafora vieţei. Priviţi 
reversul aurit a unei monede calpe, ascultați 
cîntecul absurd a unei zile, care n'a avut 
pretențiunea de-a face mai mult sgomot în 
lume decît celelalte în genere, extrageţi din 
astea poezia ce poate există în ele și iată 
romanul, o. 
“Printr'o clac prăfuită de cărți vechi (am 

"o predilecțiune pentru vechituri) am dat 
peste un volum mai nou: Nuvele cu șase 
gravuri. Deschid şi dau de istoria unui rege 
al Scoției care are să devină prada morţii 
din cauza unui cap de mort îmbălsămat. - 
Inchipuiţi-vă, însă că pe cine la pus litogra- 
ful să figureze în gravuri de rege al Scoției? 
— Pe Tasso.—Lesne de explicat: Econo- 
mia. Am scos într'adins portretul lui Tasso 
spre a-l compara. Eră el trăsură cu trăsură. 
Ce coincidenţe bizare pe. fața pămîntului— 
îmi zisci zimbind prin visarea mea. Putea- 
s'ar oare întîmpla unui Tasso o istorie ase- 
menea celeia ce-o citiam? Am „spus o ne- 
ghiobie negreşit — căci totul e cu putință 
pe pămînt şi drept dovadă vă voiu nara o 
istorie ciudată, în care am jucat şi eu un rol, 
deşi foarte secundar. 

„ Uitasem însă, că tot ce nu e posibil o- 
biectiv, e cu putință în mintea noastră, şi 
că în urmă toate cîte vedem, 'auzim, cuge- 
tăm, judecăm nu sînt. decît creațiuni. prea 
arbitrare a propiei noastre subiectivităţi, iar 
nu lucruri reale. Viaţa-i vis. 

Eră o “noapte tristă. Ploaia cădea mă- 
runtă pe stradele nepavate ale Bucureştilor, 
ce se trăgeau strîmte şi noroioase prin no- 
ianul de case mici și rău zidite din cari 
constă partea cea mai mare a Capitalei Ro- 
mâniei. Tropăiai. prin bălțile de noroi, ce 
te Împroşcau cu apa lor cea hleioasă, îndată 
ce aveai cutezarea de-a pune piciorul c'un 
pas înainte. De. prin cîrciumi şi prăvălii 

"omeneşti. , 

„o lumină murdară mai slăbită încă prin 
stropii de ploaie ce inundase sticlele. Din 
cînd în cînd treceai pe lingă vr'o fereastră 
cu perdelele roșii, unde în semi-întuneric se 
zăria cîte-o femee... Pe ici pe colea vedeai! 
pe cite-un romanţios, ce trecea fluerînd, sau . 
cîte-un om: beat, care 'mdată ce chiuia ră- 
'gușit lingă ferestrele prostituțiunei, femeea 
spoită ce sta în sticlă aprindeă un chibrit 
spre a'şi arătă faţa sa unsă din gros şi sînul 
său veșted şi gol — poate ultimul mijloc de-a 
sufoca dorinţi: murdare în piepturi stîrpite 
şi pustiite de corupţiune şi beţie.-— Beţivul 
intră, semi-întunericul devenia întuneric! şi 
amurgul gîndirilor se prefăcea într'o miază- 
noapte de plumb, cînd gîndeam că și acela 
se numește om și aceca femee. Trebue să 
scuzi —trei sferturi ale ilumei e 'așa—și 
dintrial patrulea — Dumnezeule, ce puţine's 
caracterele acelea, care merită a se numi 

„Prin uşa unei cîrciumi deschise auzii ţir- 
liiturile unor coarde falșe, pe cari le schin- 
giuia sub. arcuşul său cel aspru și cu de- 
getele-i uscate un biet copil de Țigan, şim 
preajma lui săriă de rumpeă pămîntul o mu- 
iere 'n doi peri şi un ţigan rupt și lung, cu 
picioarele goale băgate în nişte papuci largi 
și împluţi cu paie. O veselie grotescă, urită 

-se desemnă pe fețele amindurora. . Ă 

Alături eră o cafenea. Ploaia şi frigul ce 
mă pătrunsese, mă șiliră să intru'm ea. Mi- 

" rosul tutunului, eternul trictrac al jucătorilor 
de domină făcea un efect deosebit asupra 
“simţurilor mele amețite de ploaie şi de frig. 
Orologiul, fidel interpret! al 'bătrînului timp, 
sună de 12 ori în limba.sa metalică, spre 
a da lumei, ce nu-l ascultă, seamă .că se 
scursese şi a 12-a oră a. miezului. nopții. 
P'ici pe colea pe lîngă mese se zăriau cite-o 
grupă de jucători: de cărți cu părul în de- 
sordine, ţinîind cărţile într'o mînă ce: tre- 
mura, plesnind din. degete cu cealaltă înainte 

„ de-a bate, tăcuţi, cu ochii .fixi, mişcîndu-și 
pătrundea prin ferestrele mari şi nespălatet:și mușcindu-şi buzele făr-a zice o vorbă 'și 
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trăgind din cînd în cind cu sorbituri sgo- 
motoase cite-o gură din cafeaua sau berea 
ce li stă dinainte... semn de triumf! 

Un june aplecat asupra unui biliard scria 
cu creta pe pănura verde vorbe. Cugetam că 
e din viaţa lui Arpad şi că şi-o fi scoțind 
din reservorul memoriei sale vr'un dulce 
nume de iubită sau vr'un ideal unguresc 
din romanele lui Mauriciu Jokay. Nu m'am 
mai ocupat mai mult de figura acestui tînăr 
suspinător poate, ci am început a răsfoi 
prin ziare străine unele reviste literare, ar- 
artistice etc. (Ale noastre. nici nu au nici nu . 
vor a revedea ceva în privința asta ). 

Junele meu: se apropiă de mine. 
— După d-ta, mă rog —şopti cel închi- 

nîndu-se. 

— Poftim, zisei, întinzîndu-i ziarul, şi sur- 
prins de interesul ce-mi insuflă: îndată ce 
ridicai ochii. ” e 

Un om pe care-l cunoșteam fără a-l cu- 
noaște — una din acele figuri, ce ţi se pare 
că ai mai văzut-o vre-o dată'n viață fără s'o 
fi văzut niciodată,. fenomen, ce se poate ex- 
plica. numai prin presupunerea unei afini- 
tăţi .sufleteşti. Incepui a-l observa cu co- 
moditate. Eră frumos — d'o frumuseţe de. 

Accent curat rominesc—nu e 

monică. Asupra feţei sale palide, musculoase, .: 
expresive, se ridică o frunte senină și rece 
ca cugctarea unui filosof. Iar asupra frunţei 
se sburlia cu o genialitate sălbatecă părul 
său negru-strălucit ce cădeă pe nişte umeri 
compacţi și bine făcuţi. Ochii săi. mari că- 
prii ardeau ca .un foc negru sub nişte mari 
sprincene stufoase și îmbinate, iar buzele 
strîns lipite, vinete, erau de o asprime rară. 
Ai fi crezut că e un poet ateu, unul din 
acei îngeri căzuţi, un Satan, nu cum şi-l 
închipuesc pictorii: sbîrcit, hidos, uricios, 
ci un Satan frumos, de o. frumuseţe stră- 
lucită, un Satan mîndru de cădere, pe a 
cărui frunte Dumnezeu a scris geniul şi 
iadul indărătnicia —un Satan  dumnezeesc 
care trezit în cer a sorbit din Lumina cea 
mai sfintă, și-a îmbătat ochii cu. idealele 
cele mai sublime, şi-a muiat sufletul în vi-: 
surile cele mai dragi, pentru ca în urmă, 
căzut pe pămînt, să nu-i rămînă decît de- 
cepţiunea și tristeța gravată în jurul buzelor, 
că nu mai e în cer. Repedea îmflare a nărilor 
și vioaia sclipire a ochilor lui semnala o 
inimă din cele nebune, un caracter pasio- 
nat. Talia sa subţire, fină şi mîna sa albă 
cu degete lungi și aristrocrate sămăna cu 
“toate astea a avea o putere de fier.— Toată 
expresiunea în sine eră de-o putere gene- 
roasă, deși. infernală. . : 

Luă un ziar romiînesc. La pagina. anun- 
țurilor citi 'cu o semivoce sarcastică: Opera 
italiană... -Ughenoţii. - 
_— Ai vreă să fie romînă? zisei indife- 
refit. : Si 

— Se 'mţelege. N'am puteă aveă o mu- 
zică... mai dulce şi mai frumoasă, ca cea 
italiană? ! 
— Nu eşti venit de mult? 
— Nu, | : 
— Inţelegezisei. 
—- De ce? 
— Oamenii noştri—zic eu—sunt de-un 

i 

cosmopolitism sec, amar, sceptic — ba şi mai, 
mult: au frumosul obiceiu de-a iubi orice-i/ 
străin, de-a urî tot ce'i rominesc. Noi am 
rupt-o cu trecutul fie ca limbă, fie ca idee, 
fie ca mod de-a privi şi a cugeta; căci alt- 
fel .n'am puteă trece în ochii Europei de 
naţiune civilizată. 

— Şi... oare sunteţi aceea de ce vreţi. să 
treceţi? 

— Hm... nu eşti de aici... 

—. A... altceva... Ei bine, s'o ştii dela mine, 
că nimeni nu caută aicea de a fi aceea de ce 
trece. Vezi la noi istorici, ce nu cunosc isto- 
ria, literați şi jurnalişti ce nu ştiu a scrie, 

cum se -vede. 

actori ce nu ştiu a jucă, miniștrii ce nu ştiu a . 
guvernă, financieri ce nu ştiu a calculă, şi 
de aceea atîta hirtie măzgălită fără nici un 
folos, de aceea atitea ţipete bestiale care 

„împlu atmosfera teatrului, de aceea atîtea 
schimbări de minister, de aceea atitea fa- 

" limente. Vei află mai lesne oameni 'ce pun 
la vot existenţa lui Dumnezeu, decit su- 
flete înamorate în limba și datinele străbu- 
nilor lor, decit inimi care să iubească. ca- 
racteristica cea expresivă a poporului nos- 
tru, minţi ocupate cu chestiunile de viață 
ale acestui popor, căruia îi scriem pe spete . 
toate fantasmagoriile falşei noastre. civili- 
zaţiuni. i 

Divorțul... și adulterul îmblă cu fețele bol- 
năvicioase, spoite de gros, măşti vii, pe 
stradele noastre:— zimbind femeilor le stîr- 
pește, zimbind barbaţilor îi usucă și cu toate 
astea noi le dăm serbări și le sacrificăm 
nopțile iernelor noastre, ne cheltuim tine- 
reţea, care-ar trebui să aparţină lucrului 
spre realizarea acelor ideale spre cari ţin- 
teşte omenirea toată şi familiei... Femeea 
poporului nostru nu lucrează... are cu ce 
îrăi;— bărbatul nu lucrează, căci n'are la 
ce lucrăj— toate fabricile din lume concură 
cu miscrabila sa meserie. Cit despre inteli- 
genţa noastră, —o  generaţiune de  am- 
ploiaţi... de semidocţi... oameni, cari calcu- 
lcază cam peste cîţi ani or veni ei la putere... 
inteligență falșă, care cunoaşte mai bine 
istoria Franţei, decît pe aceca. a Romîniei — 

„fiii unor oameni veniţi din toate unghiurile 
pămintului, căci adevărații copii de Romin 
încă n'au ajuns să înveţe carte... oameni în 
fine cari au făptură şi caracter dela taţii 
greci, bulgari și numai numele dela mumă— 
dela disgraţiata Românie. Şi încai dacă şi-ar 
cîștigat prin ceva dreptul de a se numi 
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Români; dar nu; Ei iși urăsc ţara lor mai 
rău și mai :cumplit decit străinii, o, privesc 
ca un exil, ca o supărătoare condiţiune a 
existenței lor... ei sunt... cum o spun înşii, 
Români de naștere, Francezi în inimă — şi - 
dacă Y'ranţa le-ar procura semidocților noş- 
tri avantajele pe cari li-le dă nefericita lor 
patrie — ei ar:fi emigrat de mult... cu toţii! 

Pre legea mea —urmai, ştergîndu-mi su- 
“doarea, arată-mi un om, care să scrie ro-! 
manul Miseriilor acestei generaţiuni, și acel 
om va cădeă ca o bombă în mijlocul pus: 
tiitei noastre inteligențe, va fi un senizeu 
pentru mine —un mîntuitor, poate, pentru 
țara lui. | | 

— Schimbaţi - opiniunea . publică, daţi-i. o 
altă direcţiune, răscoliți geniul naţional— 
spiritul propriu și caracteristic al poporului, 
din adincurile în care doarme — faceţi: o. 
uriașă reacțiune morală, o revoluţiune de 
idei, (în care ideia românesc să fie mai mare 
decit uman, genial, frumos, în fine fiți Ro-. 
mini, Romîni şi iar Romiîni, zise el încet 
şi răgușit). 

— Cine s'o facă asta? Nu sunt toţi astfel? 
Nu sunt toţi numai receptivi: Francezi, Ita- 
lieni, Spanioli, tot—numai Romîni nu? 

— Onu trebue oameni mulţi pentru asta... 
Spiritul public este fapta puţinor oameni., 
(O singură frunte unsă cu mirul lui Dumne- 
zeu e în stare săi farme din oceanul cugetă- 
rilor omeneşti o singură volbură gigantică, 
care să se 'nalţe din fundul abisului mărci 
pănă sus în nourii gînditori din cerul lucea- 
fărului ce se numește geniu...). 'Arătați-le 
ieasma viitorului şi se vor speria de el... 
Arătaţi-le unde-ar ajunge, de-ar urma tot 
astfel, şi se vor întoarce... Dar în fine. 
—— adaose el. c'un suris sceptic—de ce să 
cercăm noi a ridica generațiunea cu umă- 
rul. Tot ce se 'ntimplă pe lume, rezultă. 
De-o fi ca ei să se stingă, se vor stinge și 
cu noi și fără noi—de nu, nu. 

— Cosmopolit ? — adaose el încet—cosmo- 
polit sunt şi eu; aș vrea ca omenirea să fie 
ca prisma, una singură, strălucită, pătrunsă 
de lumină, care are însă atitea colori. O 
prismă cu mii de colori, un curcubeu cu mii 
de nuanţe. Naţiunile nu sunt decit nuanțele 
prismatice ale Omenirei, şi deosebirea: din- 
tre ele ce atit de naturală, atît de explicabilă, 
cum putem explică din împrejurări anume 
diferenţa dintre individ şi individ, Făceţi ca 
toate aceste colori să fie cgal de strălucite, - 
egal de poleite, egal de favorizate de Lumina 
ce le formează și fără care ele ar fi pierdute 
în nimicul neexistenţei — căci în întunericul 
nedreptăţei și al barbariei toate naţiunile își 
sunt egale în abrutizare, în dobitocire și 
fanatisin, în vulgaritate; ci cînd Lumina abia 
se reflectă în ele, ea formează colori prisma- 
tice. Sufletul omului e ca un val— sufletul 
unei naţiuni ca un ocean. Cînd vintul cu aripi 
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turburi și noaptea cu aeru-i brun şi cu nourii 
suri domncşte asupra. mărei și a valurilor ci 
— ea doarme monotonă şi întunecată în fun- 
dul ci care murmură fără înţeles; pe cînd 
dacă în senina şi albastra împărăție a ce- 
rului înfloreşte Lumina ca o floare de foc-- 
fiecare val reflectă în fruntea sa un soarce, 
iar marea - împrumută de la cer coloarea 
sa, seninul geniului său —și le reflectă în 
visul său cel adînc și luciu, Cînd națiunea en: 

„Întuneric, ea doarme în adincimile geniului 
şi-a puterilor sale neștiute și tace — iar cînd : 
Libertatea, civilizaţiunea plutesc asupră-i — 
oamenii superiori se ridică spre a le reflectă 
în frunţile lor și a le aruncă apoi în raze 
lungi adincimilor poporului — astfel în cît 
în sînul mărei întregi se.face o zi senină, 
ce .răsfrînge în adincul ei cerul.: Poeţii, filo- 
sofii unci naţiuni luminate presupun în cîntec 
și cuget. înnălțimele cerului și le' comunică 
naţiunilor respective, Dar sunt nouri cari 
întunecînd cerul, întunecă pămîntul. O, nou-: 
rii regi ai pămîntului vor mîna totdeauna 
tunetele lor rebele asupra popoarelor de va- 
luri,—cu toate că acei nori nu sînt alta decit 
însăși respirarea ghieţoasă şi întunecată a. 
valurilor nenorocite. Nourii tună,.. fulgeră, 
și acoperă cu o perdea de fier Soarele au- 
rit; şi pănă ce vor fi ei tirani asupra frun- 
ților de: valuri, pănă ce întunericul ce-l a- 
runcă ci prin umbra lor cea mare va pă- 
trunde sufletul adînc al mărei c'o noapte 
rece și tăcută, pănă atunci Lumea lui Dum- 
nezeu va fi nengrocită. 

Cei mai nalți și mai veninoşi nouri sunt 
monarchii. | 

Cei după ei asemenea de veninoşi sunt. 
diplomaţii. A 

Trăsnetele lor,cu care ruină, seacă, ucid 
„popoate: întregi sunt resbelelc. 

„ Sfărmaţi monaichii! Nimiciţi servii lor 
cei mai leneși, diplomaţii; desfiinţaţi res- 
belul şi nu chemaţi certele popoarelor decît 
înaintea Tribunalului. popoarelor și atunci 
Cosmopolitismul cel mai fericit va încălzi 
pămîntul cu razele sale de pace şi de bine. 

Judecata acestui june, — cam bizară, mă - 
interesa mult și sorbiam ca să zic aşa vor- 
bele şoptite de buzele sale subțiri şi palide. 
Faţa sa devenea din ce în ce mai profundă 
şi mai expresivă şi lua un aspect fantastic. 
Mă lăsam tirit de riul lin al cugetărilor 
sale într'o nemargine de vise. 

— Nu crede, zise, că cosimopolitismul cum 
îl voi eu nu-și are adepţii săi fierbinţi. Deo- 
dată :cu aceste vorbe, el scoase din bu- 
zunarul. de pe piept al gherocului unu mic 
jumal litografiat în nordul Germaniei. Ieşit 
dintr'o litografie: secreță de sub mîna unor 
juni apostoli ai Libertăţei adevărate, ai Cos- 
mopolitizmului celui mai posibil și celui mai 
egalitar, acest ziar era interpretul unor idei 
demne, frumoase, tinere: El chiamă popoa-
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rele la o alianţă sacră contra tiranilor celor 
răi ai pămintului, la exilărea din regula 
lumei a maiestăților meschine, a diploma- 
ilor gizi ai opiniunei zilei, a rezbelului. 
în care se varsă atita sînge din inima cea 
sfintă a popoarelor. 
Vis frumos, care a început a fi al lumei 
întregi, vis care devenit convincțiune nu va 
desființa, pe-o cale pacifică şi nepătată de 
singe, numai capetele .cu coroane tiranice 
ci şi popoarele! ce tiranizează asupra altora! 

Bătă o oră. Atunci el se sculă repede, 
îşi băgă ziarul litografiat în buzunar, şi-mi 
întinse dreapta, pe cind cu stînga-și. puse 
pălăria în cap. — Mă numesc Toma Nour... . 
D-ta? 

li spusei numele meu. După aceea ieși, 
lăsînd să-mi vijie 
eroul unei nuvele. 

“ Intorcîndu-mă acasă, tocmai cînd aprind 
chibritul, ca să dau foc la lampă, văd într'o 
lumină dubioasă cartea de nuvele cu cele. 
şașe gravuri. Chibritul se stinse şi rămăsei 
în întuneric. 

Uite —zisei — oare nu voi găsi în acest 
om un Lasso —să-l studiez mai deaproape? 
Întunericul din jurul meu eră metafora a- 
celui nume: Toma Nour. 

II. | 

După ce-mi propusesem să . 'nmărmuresc 
figura sa cea frumoasă în vre-o nuvelă a 
mea, am căutat negreșit ca să fac cuelo 
„cunoştinţă mai deaproape. 

L'am văzut! în urmă de mai multe ori 
şi fiindcă o atracţiune instinctivă mă fer- 
meca înspre el, de aceea i-am propus să: 
“mă viziteze. Căpătasem în el un amic, care 
nu mă vizita decit ca să mă certe, care 
nu se purta decit în haine negre, care ridea 
zile întregi cu un rîs de netot în: societatea 
oamenilor, pentru ca să 'plîngă acasă, care 
ura oamenii şi era răutăcios ca o babă, 
numai ca să nu placă unei lumi, ce nuii 
plăcea lui. 

El nu-mi făcuse încă niciodată invitarea 
ca să-l vizitez. “In fine într'o zi îmi făcu 
această nespusă onoare. M'am dus la el. 
Locuia într'o cameră naltă, spațioasă și goală. 
In colţurile tavanului paiajenii își exersau 
pacifica şi tăcuta lor industrie, într'un colţ 
al casei [a pămînt dormeau una peste alta 
vr'o cîteva sute de cărţi, visind fiecare din 
ele ceea ce cuprindea, în alt colț al casei 
un pat de lemn c'o saltea de pae, c'o pla- 
pumă roșie şi 'naintea patului o masă mur- - 
dară, cu suprafaţa ilustrată de litere mari 
latine şi gotice eşite de sub bricegelul vre- 
unui ștrengar de copil. Pe masă hirtii, ver- 
suri, ziare rupte și întregi, broșuri efemere 
ce„se împart gratis, în fine totul un abra- 

„_cadabru fără înțeles și fără scop. - 

prin cap ideea de a-l face. 
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Dar .asupra cărților culcate 'n colţ era 
aninat în cuiu bustul în mărime naturală, 
lucrat în uleiu, al unui copil ca de vr'o 
optsprezece ani —cu păr negru şi lung, cu 
buzele subţiri şi roze, cu fața albă ca mar- 
mura şi cu nişte ochi albaştri mari sub 
mari sprincene și lungi gene negre. Ochii 
cei albaştri-ai copilului erau așa de stră- 

_luciţi, de un colorit atît de senin, în cit 
păreau căprivesc cu inocența, cu dulceaţa 
lor mai femeiască asupra spectatorului ce 
privea în ei. Era o adevărată operă de artă. 
Cu toate că acel portret înfățişă-un chip 
îmbrăcat bărbăteşte, însă minele cele fine, 
dulci, mici, albe, trăsurile feţei de-o pa- 
loare delicată, umedă, strălucită, moale; o- 
Chii de-o adincime nespusă, fruntea arcată 
şi mai mică, părul undoind cam prea lung, 
te-ar fi făcut a crede că e chipul unei femei 
travestite.. 

—- Cine e femeea asta? zic cu lui Toma 
care sta tologit pe plapoma lui cea roșie. 
—A, femeia!... zise el; tot femei visaţi! 

Ți-o jur pe omenia mea, că a fost bărbat 
ca tine şi ca mine. 

— Cu toate astea, acești ochi... 

— Aceşti ochi?... Ol dacă ai fi văzut 'tu 
aceşti ochi vre-o dată 'n viaţa ta, ţi s'ar fi 
părut că-i revezi în fiece stea vînătă a di- 
'mineţei, în fiece undă albastră a mărei, în 
fiece geană azurie ivită prin nori. Cit eră 
de frumos acest copil și ce tînăr a murit. 
A fost un amic, poate singurul adevărat, 

„ce l-am avut, care m'a iubit cu dezintere- 
sare, care a murit pentru mine; şi dacă: 
mîna mea diletantă în pictură a putut să 
reproducă ochii ce ţi se par încă frumoşi, 
poţi să-ţi .închipuești ce frumoşi trebuia să 
fie ci. Frumoşi a 'nmărmurit în sufletul meu 
întunecos, rece, nebun, precum ar răminea 
prin nouri pe bolta cea brună a nopții două... 
„numai două stele vinete. Tu, iubitule, mi se 
pare că ai să devii foiletonistul 'vre-unui 
ziar... După ce voi muri, îţi voi Zestă într'o 
broșurică romanul vieţii mele şi vei face 
din lungii, din obosiţii mei ani trişti, mono- 
toni şi plinşi, o oră de lectură pentru vre-un 
cutreerător de cafenele, pentru vre-un tînăr 
romanţios, sau pentru vr'o fată afectată, 
care nu mai are ce pierde, care nu'mai 
poate iubi şi care învaţă din romane cum 
să-şi facă epistolele de amor. - 

— O! voi: cari posaţi ca eroii leşininzi ai 
romancierilor francezi, voi cari iubiţi ca sen- 
timentalii germani — răspunsei eu — voi cari: 
miîncaţi cu toate astea ca Englezii materia- 
lişti, voi trăiţi mult, și te'ncredinţez eu, iubi- 
tule, că'tu, cu toată afectaţiunea ta, cu toată 
fața ta de-un eroism palid, ai să trăieşti 
mai mult decit mine. Pe ce ne prindem? 

— Pe ce ţi-am spus—replică Toma, — 
pe biografiile noastre scrise în formă de nu- 
vele. De-oi muri eu înainte, ţi-o las pe-a: 
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-- mea, de-i muri tu, moștenesc eu pe-a ta, 
şi-atita-i tot, 

Intr'o noapte venisem la Toma. Luna stră- 
lucia afară și în casă nu eră lumînare. Toma 
sta visînd pe patul lui și. fumînd în lungi 
sorbituri dintr'un ciubuc lung şi focul. din 

-lulea ardea în întunericul odăiei ca 
ochiu de foc roșu ce-ar sclipi în noapte. Eu 

* stam lîngă fereastra deschisă și priveam 
visind în faţa cea palidă a lunei. In fâţa 
locuinţei lui Toma eră un mindru palat al 
unuia din... așa zișii aristocrați ai noştri... 
Dintr'o fereastră deschisă din catul de sus 
auzii prin aerul nopţii tremurînd notele dulci 
ale unui piano—şi un tînăr. tremurător 
glas de copilă adiind o rugăciune ușoară, 
parfumată, fantastică. Imi. închisei ochii, 
pentruca să visez în libertate. Mi se pără 
atunci că sunt într'un pustiu uscat, lurig, 
nisipos ca seceta—d'asupra căruia licăria o 
lună fantastică și palidă ca faţa unei ver- 
gine muribunde. E miază-noapte... Pustiul 
tace.... aerul e mort şi numai suflarea mea 
e vie, numai ochiul meu e viu pentruca să 
vadă pe-un nor de argint în naltul cerului 
un înger alb, îngenunchiat cu mînile unite, 
care cîntă o rugăciune divină, adincă, tre- 
murătoare: Rugăciunea unei Vergine. In- 
tredeschisei ochii și văzui prin fereastra ar- 
cată şi deschisă, în mijlocul unui salon stră- 
lucit, o jună fată muiată într'o haină albă, 
înfiorînd cu degetele ei subțiri, lungi, albe, 
clapele unui piano sonor şi acompaniind i- 
petele uşoare ale unor note dumnezeşti cu 
glasul ei dulce și moale şi încet. Părea că 
geniul divinului brit Shakespeare expirase 
asupra pămîntului un nou“ înger lunatec— 
o nouă Ofelia. Am închis iar ochii, astfel 
încît, recăzut în pustiul cel lung, palatul 
cel alb se confundă cu nouru! de. argint, 
iar juna fată albă cu îngerul în genunchi. 
Apoi stringînd ochii silit și tare, am înves- 
cut visul meu în întuneric—, n'am mai vă- 
zut nimic, ci auziam dispărînd ca o suvenire 
întunecată—Rugăciunea unei Vergine. 

Muzica încetase de niult, şi, cu totul în 
prada impresiunei ei, țineam încă ochii strîns 
închişi. Cînd mă deşteptai din reveria mea, 
fereastra de sus a palatului eră închisă, în 
salon întuneric, şi. sticlele ferestrei stră. 
luciau ca argintul în alba lumină a lunei. 
Aerul eră blind şi văratec—iar razele lunei, 
“pătrunzind în camera lui Toma, isbiat faţa 
sa cu care eră el culcat în sus. Ea eră mai 
palidă de cit altă dată, şi mi'se părea că 
două raze ale lunei auriau' două mici la- 
crimi pătrunse din ochii lui închiși. 

— Plingi?.., zisei încet şi mișcat şi eu, căci 
sufletul meu eră plin de lacrimi. 

— Iubit de-un asemenea înger fără să-l 
poţi iubi, şopti el încet, cu o voce seacă şi 
amară. : 

— Ce ai?, zic eu. 
— Ce am?-—răspunse Toma. Ol dacă ai 
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cunoaște tu cit de puţin sufletul meu, a- 
cesta te-ar înfiora—nu știi, nu-ți poţi ima- 
gină cît e de pustiu, cît e de deșert în el— 
e întocmai ca gîndirea idioată și stearpă 
a unui om, ale cărui urechi sunt surde ca 
lutul, a cărui gură e mută ca pămîntul, 
ai cărui ochi sunt orbi ca piatra. Nu mai 
simt nimic şi cînd mai pot stoarce o lacrimă 
din ochii mei mă simt: ferice. Ai văzut acel 
înger închinîndu-se. Dumnezeului său—ei 
bine, acel înger iubeşte c'un amor lumesc 
pe un Demon rece, palid, cu inima de bronz, 
pe mine. Și eu... eu n'o pot iubi. Stele 'n 

numai în noaptea 
mea nici o stea, numai în sufletul meu... 
nici un amor. Cite odată numai aud bătăile 
pustiitului meu suflet..., cîteodată suflarea 
mi se curmă'n piept, ca vintul ce se curmă 
prin ruinile sdrobite de munţii anilor—cîte 
odată mai simt şi eul... O, atunci îmi place 
să trec prin lume cu ochii închiși şi să tră- 
esc sau în trecut sau în viitor. Visez ca co- 
pilul ce vorbește prin somn, zîmbind, cu 
Maica Domnului—mă transport în- cer—pun 
„aripi umerilor mei și părăsesc pămîntul, 
pentru ca să mă dau cu totul acelor umbre 
divine—visuri, care mă poartă din dume *n 2 

lume şi mă isbesc” din gindire în gîndire. 
Mor pentru pămînt, ca să trăiesc în cer. 
_Ol de-aş putea iubi. | 
Inţelegi tu ce va să zică de-a nu putea 

iubi? A trece prin lume singur, mărginit 
în pași, în ochi—să te svircolești în strîm.- 
toarea sufletului tău celui rece—să ..cauți 
a-l aprofundă şi să vezi că e secat şi că a- 
pele sale se pierd în nisipul secăciunei so- 
ciale, se ard de căldura holeroasă a unei 
societăţi de oameni, ce trăiesc numai din 
ura unuia către celălalt. . . 

A nu iubi, nu-i nimica—a nu putea iubi 
e grozav. 

Toma Nour, dupăce sfirşise acest apolog 
al urei şi al răscoalei, el se sculâ din pat și 
începu să traverseze spaţiul cel larg al ca- 
merei sale cu paşi mari. Lumina lunei bă- 
tea în faţa de marmură a icoanei din părete, 
ai cărei ochi păreau că trăiesc în noapte. 

— O Ioane! zise Toma, sărutînd ochii” 
cei de foc vinăt ai icoanei—loans, iartă că 
am căzut într'un iad de-ură, cînd tu nu-mi 
predicai decît un cer de amor,.suflet de în- 
ger 'ce-ai fost ă 

Luna s'ascunse 'ntr'un nor negru de 
ploaie, spintecat în două rînduri de lungi 
fulgere: roșii. Casa se 'ntunecă şi nu se mai 
văzu nici acea umbră pe perete: Ioan, nici: 
acea umbră de marmură ce umbla: Toma. 

— Toma—zisei eu încet—eu mă duc... 
noapte bună. Cată să nu 'nnebunești. Ieșii 
şi mă dusei acasă la mine. 

Deşi Toma rămînea acelaș, dar eu băgai 
de seamă .că el se ruină din zi în zi. 

In una din zile însă, cu luai frumoasa
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deciziune de-a compune cît se va putea de 
serios mina mea în sine cam mucalită și 
nededată de a fi funebră şi a ţine o ora- 
țiune de morală şi igienă acestui om-—pe 
care eu îl credeam că-i vr'un geniu pier- 
dut.. Așa ce felul meu. In visurile mele mă 
cred în stare de-a deveni un tiran carnivor, 
setos de sînge şi omor—avar de aur și des- 
frînat ca un Eliogabal, cînd în realitate nici 
nu sunt în stare să mă mînii. cum se cade. 
Atita. timp sunt și cu minios pe-un om, cît 
ține el mînie pe mine. Ei bine, cu Toma 
puteam fi mai sever. 

— Toma, zisei .eu, te 
D-zeu, îmblă între oameni, pănă ce ei nu 
vor începe a crede că tu ești nebun. 
Am repetat adesea aceste vorbe sau ana-! 

loage cel puţin, mai multe zile dearindul 
--dar el nu răspundea nimica, faţa sa ră- 
minca la imputările -mele de-o. amicie co- 
pitărească, rece și imposibilă. Insă într'o 
zi prorupse cu o voce puternică şi arzătoare 
—ochii săi se turburară și răsufia mai greu. 

— »„ Lăci — zise — copil ce iești! Ce vrei?... 
Crezi tu, ori toate sufletele de pigmei ce 
mă'nconjur—cred 'ei oare, că mă cunosc? 
Ei văd niște membre de om-—fiecare-și cro- 
ieşte cîte-un interior cum îi place pentru 
acest biped îmbrăcat în negru și omul, lor 
e gata.—E un nebun, zice cutare.—E fantast, 
zice cutare. „Așa! vrea să treacă de origi- 
nal“, zice un al treilea.—Și toate aceste in-. 
cividualităţi croite pe seama mea, atribuite 
mie, nu au a împărți cu mine nimic. Destul 
că sunt altceva, decit ceca ce cred ei. Lauda 
lor nu mă lingușește, pentrucă ci laudă o 
individualitate, care nu-i identică cu a mea— 
batjocura. lor nu m'atinge, pentrucă ci bat- 
jocuresc un individ, pe care eu nu-l cunosc... 
Ii dispreţuiesc pe oameni... m'am sfturat 
de ei“. 

Se 'nţelege că cu asta curmă șirul ori- 
cărui raţionament, ce se putea naşte în min- 
tea mea. Nu 'i-am făcut nici o imputare; 
e în zadar să vorbeşti celuia ce nu vrea să 
te-asculte. | i 

Intr'o zi el plecase din Bucureşti, fără 
măcar să-și ia adio dela minc,.sau dela 
vr'unul din cunoscuții săi. 
N'am mai auzit de el vr'un an. Intruna 

din. zile primesc o scrisoare din Copenhaga... 
Iat-o: „lubitu-le, trimete-mi poeziile lui A- 
lecsandri, post-restante—sub literile Y.Y.“-— 
Ș'atita tot. 

I le-am trimis. Pe urmă am plecat la ţară 
la o moșioară a părinţilor mei, unde-am 
petrecut o vară frumoasă, plină de poveşti 
şi de cîntece bătrineşti. Dar am însărcinat 
pe-o babă ce îngrijia de camera mea (în 
Bucureşti ;, ca să primească orice scrisoare 

L 

ruinezi. Pentru | 

mi-ar sosi în lipsa (mea) şi s'o arunce în. 
sevtarul mesei !mele). 

Cum, veni toamna, sburai și cu din cîm- 

> MIHAIL EMINESCU 
x 

piile cele friguroase şi brumatice şi întinse, 
în camera din București, din etajul al trei- 
lca, caldă și mică. 

Sunt un fantast. Cu capul aplecat asupra 
mesci îmi făceam planuri de aur-—cugetam 
asupra acelor mistere din viaţa popoarelor, 
din mersul generaţiunilor, care asemenea 
fluxului şi refluxului mărei duc cu o teri-. 
bilă : consecinţă ici la înălțare, colo la că- 
derc. Afară eră un timp posomorit şi ge- 
mător ca gîndirile murinzilor—, ploaia vijiia 
bătind în ferestrele casei—focul se făcuse: 
sgurăn sobă—, luminarea “ardeă palidă a 
stinsă—, şi mie mi se părea că aud şopti- 
rca acelor moşi bătrini, cari, pe cînd eram 
mic, îmi povesteau în timp de iarnă, ţinin- 
du-mă în tremurîndele lor braţe, poveşti fan- 
tastice despre zine îmbrăcate în aur și lu- 
mină, cari cîntă senina lor viață în palate 
de cristal. Au trecut ani d'atunci—şi parcă 
a fost eri—, icri pare că-mi încîlceam de- 
geţelele în barba lor cea albă şi ascultam 
la graiul lor. cel înţelept şi şoptitor-—la în- 
țelepciunea trecutului, ta acele veşti din bă- 
trîni. Mi-ar fi plăcut mu.: să trăesc în tre- 
cut. Să fi trăit pe timpii aceia cînd Domni 
îmbrăcaţi în haine de aur și samur ascultau 
de pe tronurile lor, în învechitele castele, 
consiliile divanului de oameni bătrini—po- 

_porul entusiast şi creştin undoind ca valu- 
"rile mărei în curtea Domniei-—iară cu, în 
mijlocul acelor capete încoronate de părul 
alb al înțelepciunci, în mijlocul poporului 
plin de focul entuziasmului, să fiu inima 
lor plină de geniu, capul cel plin de inspi- 
raţiune-—preot durerilor și bucuriilor—bardul 
lor. Spre a hrăni 'acele vise şi mai mult, 
am deschis vre-o citeva cronice vechi şi 
răsfoiam prin ele, cînd într'una găsesc o 
scrisoare nedesigilată încă—pe care desigur 
că menajera mea, primind-o dela poştă, o- 
aruncase în cartea aceea. O desfac. Iată 
cuprinsul ei: 

Torino, în nu știu-cite, 

Domnule, 

Hli-ai trimis possiile lui Alecsandri. Ii 
mulţumesc. Citesc adeseori pe Emmi, sin- 
gurul lucru în lume, care-mi poate stoarce 
lacrimi. Intr'adevăr, voi ăștia, cari trăiţi 
în lume numai pentruca să trăiţi, aveţi o 
idee ciudată de moarte... voi vă imaginaţi 
scheletul unuj mort şi-i ziceţi moarte. Pen- 
tru mine, e un înger drag, cu o cunună de 
spini, cu fața palidă şi cu aripi negre. Un 
înger... îngerul visurilor melc care are o 
fizionomie cunoscută mie-—singura fiziono- 
mic care purtă pentru mine fericirea lumei 
în zîmbetul său și melancolia pămîntului 
în lacrima ci. Acea fizionomie nu mai este. 
Acele buze ce surideau,—un suris al morții 
le-a închis, sau mai bine: moartea 'namo-
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rată de mine a luat figura unei copile, a 
vizitat pămîntul şi.mi-a răpit mai întîiu i- 
nima, pentruca dispărind ea—s'o urmez şi 
cu sufletul.— Scrie-mi. , 
“Eu nu mai văd bine și urechile-mi vijiie 
mereu de cîntecul umbrelor ce-o să le văd . 
peste puţin -pe cealaltă lume. Ingerul meu 
se pune 'n faţa soarelui şi umbra negrelor 
-sale aripi îmi întunecă din ce în ce mai 
mult orele, care se- vor stinge în curînd. 
Voi muri. Scrie-mi curînd, căci poate-oi mai 
primi încă. După-ce-oi muri, vei. căpătă o 
ciudată moştenire din partea mea. ine 
minte. Rămîn al pămîntului cu corpul, al 
tău cu sufletul. Cel ce'n curînd nu va mai fi. 

| Toma Nour. 

O lacrimă se scurse tremurind din ge-. 
ncle strălucitoare şi aruncai scrisoarea în 
foc. Ochii: mei paienjeniți de lacrimi şi in- 
somnie întrevedeâu într'o sălbatecă fantas- 
magorie capul vinăt al acelui amic nefe- 

” ricit—cus creerii roși de gîndire, cu fălcile 
înfundate de venin şi de misantropie, cu 
ochii înfundați și turburi ca ochii: unui ne- 
bun. Desigur murise. Deschid sertarul me-_ 
sei şi iau puţinele portrete ce le aveam îm- 
"prăşiate .prin hirtii. Portretul lui eră lipit 
de al lui Tasso. O nouă coincidenţă. 

Epistola stătuse de 
veche. „a E : 

Trecu însă o lună şi primii un pachet 
dintr'un mic oraș al Germaniei—reședinţa 
unui rege-miniatură, rege-parodie, rege-sa- 
tiră. Pachetul eră c'un manuscript, manus: 
criptul biografiei lui Toma Nour. - 

Printre foi o fişie de hirtie cu cuvintele 
următoare: n i 

Amice! N'am murit încă, însă—sunt con-: 
damnat la moarte. Execuţiunea mea va fi 
în curînd. Locuesc într'un palat mare—, la 
poarta mea sunt sentinele superbe—numai 
că e cam întunecos și cam umed” palatul 
meu—; oamenii îi zic închisoare. Cu ma- 
nuscriptul fă ce-i şti. Adio, şi la revedere 
pe cealaltă lume. + 

Toma. : 

III 

lată manuscriptul: | 
"Am zărit întunericul lumei sub un troian 

de ninsoare, adică într'una din acele co- 
libe, care iarna nu-și mai manifestă exis- 
tența lor, decit prin fumul cel verde ce 
tremură asupră-le. Tata n'avea nimica: eră 
unul din oamenii cei mai săraci ai cătunului 
nostru... Nu-mi aduc aminte de mama decit 
ca de o ființă palidă, un înger, care mi-a - 
descîntat copilăria cu glasul ei dureros şi 7 
suferitor. Eram încă mic, cînd într'o zi bă- 
gai de seamă, că mama nu mai vrea să-mi 
răspundă, căci ea adormise galbenă, cu 
furca'n mînă şi cu: buzele ce zimbiau abia: 

mult în condică. Erâ.--- 
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O gindive adincă păreă că o cuprinsese; cu 
- o trăgeam din cînd în cînd încet de mînică; 
dar ea mi se păreă că nu vrea să-mi răs- 
pundă. A venit în urmă tata—oamenii au . 
întins'o pe-o masă—și a venit satul întreg... - 
unii din ci plingeau—eu priviam la ei, dar - 
nu ştiam ce să cuget. Mai văzusem adesc- 
ori oameni ţepeni întinşi pe cîte un pat 
ce-i ziceau năsălie, purtaţi pe sus între cîn- 
tece şi plins, şi băgasem de scamă că de 
cîte ori trecea o nuntă aşa de tristă pe'lingă 

“casa noastră, mamei. îi curgeau din ochi 
lacrimi mari, dar nu ştiam: de ce... Veni 
noaptea... Oamenii ce stau în casă se ju- 
cau d'a cărţile, dar mama sta tot întinsă, 
tot nemișcată, tot galbenă. A treia zi o au 
dus-o oamenii la o casă de lemn cu o cruce 
de-asupra--la biserică; un om bătrin cu o 
barbă albă, îmbrăcat în haină lungă şi văp- 
sită fel de fel, cîntă încet şi.pe nas—apoi 
au pus-o într'o groapă, au aruncat țărină 
de-asupra ei de au acoperit-o... M'am în- 
tors acasă... Nu vorbisem nici o vorbă de 
trei zile şi minunea aceasta îmi ameţia capul 
meu cel mic. Nu ştiu ce simţeam, dar mă 
cuprinsese frica grozavă, că n'o să mai văd 
pe mama... Mă duceam de o căutam în casă, 
o căutam pretutindeni... îmi părea că-i aud 
glasul ei cel dulce și încet, dar pe ea n'o 
mai vedeam. Cum'a înnoptat, m'am dus 

"la biserică... Am văzut o movilă acolo unde 
pusese pe mama și o lumînare de ceară gal- 
benă ardea prin noapte, ca, o stea de aur prin 
întunericul norilor. M'am culcat pe groapă, 
am lipit urechea mea de ţărină.—,, Mamă! 
mamă !—am strigat-—ieşi de-acolo şi vino a- 
casă... Casa e pustie—zic—tata n'a. venit 
toată ziua azi—, porumbii tăi cei albi au 
luat cîmpii... Mamă, vino mamă! ori ia-mă 
și pe mine la tine, acolo unde eşti...“ Ascul- 
tam; dar movila eră rece, tăcută, umedă—, 
un vint stinse luminarea şi întunericul cel 
negru cuprinse sufletul meu. Mama nu ve- 
niă... lacrimile începură să-mi curgă, oinînă 

-de lemn îmi stringeă inima'm piept, suspi- 
"nele mă inundau și în glasul unei cucuvăi 
triste am ' adormit. . . 

Și iată ce-am visat. De sus, sus din acele 
stînci mişcătoare, ce lumea le zicea nori, 
vedeam o rază coborindu-se. tocmai asupra 

“imea. Și pe rază se coboară 'o' femee îm- 
brăcată într'o haină lungă şi albă... eră 
maica mea. Ea mă descintă și din pieptul 
meu am văzut ieşind o turturică albă, ce 
s'a pus la mamam brațe... Eu singur ră- 
măsesem rece şi galben pe groapă, cum 
fusese mama; şi mi se păreă că eu nu mai 
sunt eu, ci că sunt turturică:.. Pe braţele: 
mamei m'am schimbat din turturică într'un 
copilaş alb şi frumos, cu niște aripioare de 
puf de argint. Raza cea de aur se suiă cu 
noi... am trecut printr'o noapte de nouri. 
prin o 'zi întreagă de stele, păn'am dat de-o
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lume de miros şi cintec, de-o grădină fru- 
moasă deasupra stelelor. Copacii erau cu 
foi de nestimate, cu flori de lumină .și în 
loc de mere luciau prin crengile lor mii de 

„stele de foc. Cărările grădinei acoperite cu 
nisip de. argint duceau toate în mijlocul 
ci, unde eră o masă întinsă, albă, cu lumi- 
nări de ceară ce luciau ca aurul—și de jur 
împrejur sfinți în haine albe ca și mama 
şi împrejurul capului lor străluciă de raze. 
Ei povestiau, cîntau cîntece de prin vremile 
de pe cînd nu eră încă lume, nici oameni 
şi eu îi ascultam uimit... Cînd deodată un 
întuneric rece izbi obrazul.şi ochii mei cei 
deschisesem. M'am pomenit tot. pe mormîn- * 
tul de hleiu și o ploaie amestecată cu piatră 
îmi izbia faţa, pe cînd norii cei negri ai 
cerului se sfîrticau în mii de bucăţi prin 
fulgere roşii ca focul. Clopotul cel dogit 
gemea bolnav în tum şi toaca se izbea de 
stilpii clopotniţei. Am fugit de pe morman 
ud şi plin, şi m'am covrigit în clopotniţă. 
cu dinţii clănțănind și muiat pănă la. piele; 
părul meu cel lung imi cădea peste ochi,— 
mînuțele mele slabe şi reci le băgam tre- 
murind în mînecuţele ude. Așa am stat toată 
noaptea. Pe la cîntători am început a merge 

„cu picioarele goale prin noroiu spre: casă... 

. 

am intrat în bordeiu... pe vatră lemnele se 
topise... și sgura abia mai licăria; —tata 
ședea pe..un scăunaș scund şi pe faţa sa 
arsă şi nerasă se strecurau lacrimi de venin. 
Unde-ai fost — zise —el apucînd cu blindeţe 
mina mea îngheţată. 

— Am. fost. să caut pe mama... unde-i 
mama ? | . 

; Pieptul său se îmflă cumplit, el mă luă 
în braţe, mă strinse cu foc nespus şi-'mi 
înpecă faţa rece c'un noian de sărutări fier- 
binți. — Mama ta, sărace — șopti încet — 
„mama ta?l:. Nu mai ai mamă... 

Rămăsesem singura mîngiiere a tatălui 
meu celui amărit. Eram lumina ochilor săi, 
cugetul minții, amorul inimei, speranța bă- 
trinețelor sale. Cînd eram mic, mă duceam 
la: preotul cel: bătrin al satului, care, ţiin- 
du-mă pe genunchi, îmi dete primele lec- 
țiuni în citire. O dorință nemărginită, o 
sete arzătoare de studiu se trezise în mine, 
care vai, eră să-mi devie fatală. De-aș fi 
rămas în munţii mei — să-mi fi încîntat ini- 
ma cu doine și capul cu fantasmagoriile 
basmelor, poate că eram. mai fericit. 

Tata m'a dat la şcoală, la Cluj. Ce-oi fi 
învăţat nu știu, dar ştiu că zilele mele tre- 
ceau ca o iarnă pustie, ca un vis fără înţeles. 

Intre copiii aceia lipsiți cari ascultă cu 
„sete de pe băncile şcoalei graiul învățătu- 
rei, între aceia cărora studiul nu li-i o silă 
ci chemare, destin, în capul și inima cărora 
se frămîntă cîte. puţin foc ceresc, sunt cu 
deosebire două clase—cu toate că amin- 
două au un punct în care nu diferesc: lipsa. 

< 

Numai. că la unii e voluntară, la alții e 
pentrucă. într adevăr sunt lipsiți. Cei dintii 
auresc: pănă şi prundul stradelor cu banii 
lor, pănă ce rămași fără (nici o para) beau 
paharul mizeriei pănă la drojdii; cei din 
„urmă îl beau mereu, fără întrerupere. 

Intre cei patru pereţi gălbui ai unei man- 
sarde scunde și lungăreţe, osindită de-a sta 
în veci nemăturată, locuiam cinci inşi în. 
desordinea cea mai deplină şi mai pacifică. 
Lingă "unica fereastră. stetea o. masă numai 
cu două picioare, căci cu partea opusă se 
răzimă de perete. Vr'o trei paturi, care de - 
care mai şchioape, unul cu trei picioare, 
altul cu două la un capăt, iar la celălalt 
aşezat pe pămînt astfel în cît te culcai pe 
el pieziș, un scaun de paie în mijloc cu o 
gaură gigantică, nişte sfeșnice de. lut cu lu- 
minări de seu, o lampă veche, cu' genealo- 

„gie directă dela lampele filosofilor greci 
ale căror studii puţiau a untdelemn, mor- 
mane de cărţi risipite pe masă, pe sub pa- 
turi, pe fereastră şi printre grinzile cele lungi 
şi afumate ale tavanului, ce erau de cul6area 
cea mohorită-roșie a lemnului pîrlit. Pe pa- 
turi erau saltele de paie şi cergi de lină — 
la pămînt o rogojină, pe care se tologiau 
colegii mei și jucau cărţi, fumînd din nişte 
lulele puturoase un tutun ce făcea nesufe- 
rită atmosfera, ş'aşa atît de mărginită a man- 
sardei. Eram cu toţii: în virsta aceea, în 
care urli arii din opere, dectami pasaje din 
autorii clasici, faci poezii de amor, vrei să 
treci de ștrengar și de viţios, îţi închipuești 
așa de mult despre mustăcioara d-tale, eşti 
convins că zimbetul d-tale e fermecător şi 
ochiul săgetător, — în fine în virsta cea pe- 
dantă şi nesuferită căreia nu ştii ce nume 
să-i dai. Pe cînd colegii jucau cărţi, rideau, 
beau şi povesteau: anecdote care de care 
mai frivole. și mai de ris, de Pepelea, de 
țigani, de popi, —cu. îmi minam viaţa cu: 
capul așezat: între mini, cu coatele rezemate 
de marginea mesei, neascultind la ei. şi ci- 
tind romanțe fioroase și fantastice, care-mi 
iritau creerii. Intre mulţimea de colegi eră 
cu deosebire unul de-o frumuseţe femeiască. 
Palid, delicat — eră cu toate astea capul tu- 
turor esceselor de student. La beţie el bea 
îndoit cît orșicare din noi, numai că pe cînd 
ceilalți cădeau în toate lăturile, şi nu ştiau 
ce vorbesc, chiuiau, și se sărutau ca şi cînd 
ar fi amanţi,—el singur sta în mijlocul 
lor senin, surizînd, —şi singurul semn că 
băuse, eră că paloarea sa obicinuită se co- 
loră cun gingaș rosa -—ca acel al ofticei. 
Eu de felul meu nu puteam bea, dar într'a- 
devăr că trebuia să mă 'mir de acel copil, 
acel înger blond cu ochii de-un albastru 
aşa de strălucit şi de adinc, cu faţa așa de 
palidă, aşa de delicată, asupra căruia însă 
vinul nu producea nici un efect. El eră să- 
rac de fel, însă sc părea că-i păsă așa de 

,  
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puţin de sărăcia lui. Totdeauna vesel, 
- deauna plin de glume și noutăţi — însă tot- 
deauna rupt şi fără bani, el- eră o indivi- 
dualitate care nici nu avea cunoștință de 
sine, care nu numai că nu ştiă, dar nici nhu 
voia să știe la ce trăiește. Mie-mi părea 
cu toate astea, că această veselie eră silită, 
că aceste risuri adesea-ori nenatural de ne- 
măsurate şi nebunești nu erau decit trista 

"şi desperata prefăcătorie a unui suflet rupt 
de durere. 

Intr'o friguroasă miază-noapte de 'iarnă-- 
eu citiam, ceilalți colegi dormiau care 'n- 
cotro — bate cineva la” uşă. Intră — strig. 

Intr'o manta ce parcă nu mai putea sus- 
ținea. lupta cu vintul, intră tînărul şi pa: 
lidul meu amic, — dar paloarea sa eră mai 
adincă, eră vinătă, bucele seci și strînse, 
risul amar şi peste măsură silit, ochii tur- 
buri, părul său negru într” o dezordine cum- 
plită. 

— Ioane! strig cu, ce-ai? I-apuc mina, şi 
mă uit fix în ochii lui. - 

— Nimic, zise el rizind, nimica)... ca 
moare. 

— Cine moare, pentru. Dumnezeu? | 
— Ea, zise el, și stringîndu-mă la el, 

apăsîndu-și capul de pieptul meu cu nişte 
'sughiţuri disperate — vino, zise—vino cu 

_mine... te rog! 

Mi-aruncai pe spate o. haină mai caldă 
şi ieşii cu el. Eră ger. Pașii noştri trozniau 
pe zăpada îngheţată — și noi zburam alături 
pe stradele orașului: eu învălit şi cu faţa 
înfundată în manta — el, ţiind faţa în dreptul 
zăpadei ce izbiă, ca acele, rece. Suflă un 
vînt cumplit. Din cînd în cînd treceam pe 
lingă o lampă... Cînd priveam în fața sa 
aşa de albă ca.a unui mort, îmi părea că 
merg alături cu.o umbră, cu un om ce mu- 
rise “de mult, astfel încît îmi venia-să mă 
mir cum eu, viu, puteam să însoțesc pe 
acest mort şi unde mă duceam cu această 
fantomă palidă, sceptică, lungă. Aspectul 
fantastic al figurei sale, paşii săi ce abia 
atingeau pămîntul, ochii săi ficşi, mantauaa 
sa lungă și ruptă ce ajungea mai pănă la . 
picioare — şi încă astfel cum mergeă mut 
alături cu mine, mă 'nfioram eu singur gîn- 
dind că am a face c'o ființă ce nu este, 
gîndeam că visez, şi că nu e decit o în- 
fricoşată fantasmă din visul unei nopţi de. 
iarnă, leşirăm din oraş. Cimpia lungă și 
lată, acoperită cu zăpadă de argint în care 
se oglindia luna palidă... eră o arie albă 
întinsă... Noaptea de iarnă „fantastică, plină 
de-un aer de argint, în toată frumusețea sa 
rece, — cimpia de zăpadă, — pici pe colo cite 
un tufiş nins —o momiie, o fantasmă de 
argint pe un “cîmp de argint, iată tot. Noi 
luarăm cîmpul de-a curmezișul. „Departe la. 
un capăt al cîmpului se zărea printre arbori 
desfrunziţi, ' în mijlocul unei grădini, o 'lu- 

tot- 
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mină ce. părea .că iese dintr'o fereastră. și 
s'auzia lătratul amorţit al unui cîne. 
Am grăbit și mai mult paşii noștri, pănă 

ce-am putut distinge prin ninsoarea gene- 
-Tală o casă în mijlocul unei grădini. Am 
sărit amîndoi gardul ce se scutură de nin- 
soare și ne-am îndreptat înspre fereastra 
Juminată. 'Apropiindu-ne, el m'a rugat să 
mă plec ca să se poată sui și apuca de 
cercevelele giamurilor;-sări pe spatele mele 
îndoite — d'aicia pe marginea temeliei şi se 
uită înăuntru. Eu mă urcai după el. 
Camera era mobilată sărac — scaunele de 

lemn — patul  nelustruit —într'un colț un 
piano.. Pe-un scaun şedea un bătrîn—pe 
pat. zăcea o fată cu ochii pe jumătate închişi 
— lingă piano şedea altă fată. 

Cea care zăceă pe pat eră de-o frumu- 
sețe rară. Părul blond bătea în cenuşiu — 
fața sa albă ca bruma, ochii săi mai negri 
decit mura sub niște gene lungi blonde, 
și sprincene subțiri, trase şi îmbinate. Bu- 
zele ei tremurau o rugăciune — ochii săi se 
întredeschideau din cînd în cînd — tîmple- 
le sale -băteau încet. Un braţ de-o albeţe 
vergină ca 'cea mai curată marmură spîn- 
zură'n josul patului, pe cînd mîna cealaltă 
zăcea pe inima ei. 

Bătrînul şedea pe scaunul. cel: de lemn. 
Fruntea sa pleşuvă şi înconjurată de cîţi-va 
peri albi ca argintul în lumină eră norată: 
de durere — ochii săi: roșii, de bătrineţe şi 
de coloare turbure, erau plini de lacrimi-— 
capul său palid, “pe jumătate mort, tre- 
mură convulsiv, şi braţele sale spînzurau 
de-a lungul sprijoanelor scaunului. 
Fata de lingă scaun eră un înger trandafiriu. 
Şezind .în fața pianului — minele  reposau 
țepene pe clape, spatele răzimate de speteaza 

„scaunului și capul spînzurat cu faţa 'n sus 
asupra spetezei. Faţa ei privea drept în cer 
— lacrimele ei rămîneau în ochi, — căci fața 
ei sta orizontal. Faţa era palidă şi durerea 
ei o durere sublimă. 

Insuși aerul camerei eră mort şi trist — 
flacăra. luminei tremură ca suflată de-un 
spirit nevăzut. Erau .toţi muţi ca morţii; 
privirea bătrînului devenise fixă şi disperată, 
cînd deodată minele celei de lîngă piano 
se mişcară. Electric inspirate zburau ca nevă- 
zute asupra clapelor, aerul se auri de note 
divine, cereşti; bătrinul se plecă ca pentru 
a îngenunchia, ochii murindei se deschiseră 
şi ea începu să cînte: Cintecul unei mu- 
rinde. Notele zburau cînd puternic, cind în-. 
cet, -abia auzite, ca ,suspinele arpelor în-. 
gereşti; era unul din acele cîntece superbe 
ale acelui maestro divin în ţipetele sale: 
Palestrina. Murinda cîntă... dar ce fel... Un 
timbru ca al unui clopot de argint... Cin- 
tecul pianului se stingea sub degetele u- 
neia, — cîntecul pe buzele celeilalte se stin- 
gea şi el, — murinda, ce se ridicase pe cotul
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minei drepte, recădea încet-încet cu capui 
în perini; — cîntecul se stinse, buzele amu- 
țiră și deveniră vinete, ochii se turburară şi 
apoi se închiseră pentru totdeauna. 
Lumina asfinți. 
-- Sofia! strigă Ioan, căzînd pe spate de 

la fereastră în zăpadă. E 
Sării jos. Ie 
II învălii în manta şi, cum cra înțepenit 

de leşin şi ger, îl luai de-a 'umere. Era 
ușor ca o fată. Sării cu el gardul şi traver- 
sai. cu el cîmpia cea ninsă, asemenea unui 
fur de morţi. Aproape de oraș îl pusei jos 
la pămînt, am început să-l frec cu zăpadă 
și să suflu cu suflarea mea îngheţată asupra 

„feţei de-o paloare ce în lumina lunei părea 
“de argint. Faţa sa trasă îmi păru că se 
mișcă. — Ioane! zic, scoală, hai acasă. El 
îşi. întoarse, culcat fiind, ochii spre casa 
unde. fusesem. Lumina eră stinsă. 

— N'aim fost noi colo? zisa el rătăcit ară- 
tind cu mîna spre direcţiunea casei. 

— Nu!, Noi abea ieșisem din oraș şi tu 
ai căzut aicia fără simţiri. 

— Va “să zică am visat? zise el rizînd 
nebunește — ştiam cu c'am visat! nu se pu: 
tea altfel... nu se poate. Vocea sa eră frintă, 
plingeroasă și amorțită de durere. 

— Hai acasă; răcești! 
— Tu n'ai auzit acea muzică divină, acel 

înger murind, acel bătrin' disperat, n'ai vă- 
zut nimic? 

— Dar pentru Dumnezeu, ce vrei tu cu 
bătrînul tău și cu îngerul tău murind. Ce. 
vrei să fi văzut eu aici în cîmp, cînd n'am 
fost nicăiri, ca să putem vedeă ceva din 
cite zici tu. | 
— Bine zici! sunt nebun! Am visat! Aide 

acasă. Lumina la ei nu arde... ei dorm... 
ei dorm duși... va să zică sunt liniștiți, de 
vreme ce dorm și lumina-i stinsă... va să 
zică ea nu moare... din contra e speranță 

_să se "nsănătoșeze; de vreme ce doarme. 
—: Capul tău c ud, zic eu-—căci fierbinte 

fiind, s'a topit zăpada pe fruntea ta. Cu 
vorbele astea mi-am luat căciula mea de 
blană din cap și i-am pus-o lui, apăsîn- 
du-i-o peste ochi, căci. băgasem de scamă 
că lumina se reaprinsese. Apoi, apucîndu-l 
cu amîndouă mînile de subsuori, îl ridicai, 
îl apucai strîns de-un braţ, — şi 'ncepui s'a- 
lerg iute cu cel pănă ce întrarăm în stra-. 
dele orașului... astfel încît ameţit, orbit și 
dus cu sila, în apatia lui, nu se mai uitase 
înnapoi. | 

Venirăm acasă. Ochii săi erau turburi — 
însă faţa luase iar aparinţa de linişte ce-i 
eră obicinuită. Lampa pe masă o lăsasem 
aprinsă și fumegă pe stinse.— 0, Dumne- 
zeul meu, aș vroi să nu dorm şi cu toate 
astea mi-e somn! mi-e somn! —zisc Ion a- 
aruhcîndu-se pe pat. 

Ca la toţi degeraţii, îi eră somn și lui; 

ţ 

şi fiindcă somnul era, după părerea mea, 
singurul remediu ce putea să aline 6 stare 
ca acea în care se află el, —l-am lăsat.să 
se culce şi cu am: început să mă primblu 
desculț, ca să nu fac zgomot, de-a lungul 
camerei, cînd, înspre ziuă, îmi veni somn 
și mie, și mă trîntii lîngă unul din camarazii 
mei. A doua zi cînd m'am sculat — era ziua 

„"n-amiaza mare. El se sculase şi plecase. 
de mult. 

A treia zi, pe cînd se 'nseră,.loan intră 
trist, rece, însă liniştit în casă. — Ea a murit 
zise el. — Vino. Mă luă de braţ pe stradă. 
„Seara era rece, stradele pustii, cînd văzui 
luminîndu-se într'un colț depărtat patru oa- 
meni ce duceau un sicriu negru de brad, 
cărora le urma un preot în pas 'repede și 
după ei—ca şi cînd durerea ar fi fost 
repede — urma într'acelaș pas un bătrin în- 
tr'o manta. sură, lungă și veche —şi o fată 
îmbrăcată sarac. | 

Ne apropiarăm de convoiu ce mergeă re- 
pede spre cimitir. Intrarăm, prin crucile și 
mormintele -ninse, lingă o galbenă groapă 
săpată din nou, astfel încît din fundul ci 
ieşiă încă. un ușure abur de căldura pă- 

„mîntului, pe cînd bulgării prinsese brumă. 
O 'nmormîntare într'o seară de iarnă. Cio- 
clul își răzimasc bărbia unei feţe adinci şi 
posomorite pe sapa cca lată şi plină de lut 
— luna trecea ca un vis prin norii palizi 
și reci, preotul cîntă: un ,,Pomenește Doa- 
mmne“... iar bătrînul tată își descoperise ca- 
pul. Pelița feţii lui eră galbenă, iar pe ca 
ţesusc ani și dureri în toate părțile, trăsuri 
cari mai fine, cari mai adinci; capul său 
eră mai mult fără păr— părea că perii ar- 
gintii presărați numai, erau sădiţi de mîna 
unei fiinţe nedibace... Ochii săi erau uscați 
şi “necapabili de-a plînge... privirea ţinteă 
ficsă asupra sicriului, încît păreă că toată 
expresiunea durerei celei adinci se concen- 
trase în capul său pe jumătate nebun şi "n 
ochii săi turburi şi fără scamă. Inainte ca 
purtătorii să depună corpul în sînul său cel 
adînc de lut, bătrinul ca prin instinct făcă 
un semn, capacul se ridică și din fundul 
sicriului prea mare, vedeai parcă o umbră 
albă: părul în dezordine, faţa de un alb 
vinăt și împictrit ca.al marmorei, buzele 
supte și ochii cei mari închişi şi 'nfundaţi 
sub fruntea lată și veștedă. Bătrînul s'apro- 
piă și apăsă lung timp buzele sale reci pe“ 
fruntea copilei moarte. Sora sa stetea -o 
marmură vic, un geniu al durerei, răzimată, 
cu faţa topită de durere—lîngă un copac 
ce'și scuturi frunzele galbene şi pline de 
ncauă pe faţa. ei albă și rece. Ochii închişi 
şi seci, gura ci trasă cu amărăciune, faţa ei 
ce sta să plingă şi nu putea, te făcea să 
„crezi că maestrul Canova își săpase pe acele 
morminte o operă a marmoreului său geniu 
şi c'o întronase printre cruci şi morminte
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acoperite de ninsoare. Ca un nebun sări 
Ioan, palid ca. o siafie, de lingă mine, și-și 
apropiă buzele lui de ochii moartei. Apoi 
capacul recăzu, pe funii. fugea sicriul cei 
negru în noaptea pămîntului — și pe pămînr 
nu mai rămăsese decit suvenirea. cea amară 
a Sofiei. Mi-am închis ochii şi am visat... 
ce?... nu ştiu. Cînd i-am redeschis, eram 
singur în cimitir. Luna revărsă printre ar- 
borii ninși şi străluciți în haina lor argintie, 
o lumină dalbă ca visul de vară, —iar bă- 
trînul cioclu aruncă încet, nepăsător, me- 
lancolic, bulgării ce sunau pe scîndurile us 
cate ale sicriului. Un vis de moarte, de mor- 
mint: iată tot. 

Cînd mă întorsei și intrai în mansarda 
mea, loan sta lungit drept pe patul meu, 
părul său era răsleţit ca noaptea pe perina 
albă şi “minele unite asupra capului — fața 
neclintită şi ochii închişi. Pe-o masă alături 
cu patul sta o claie de cărți prăfuite, de-a- 
supra lor ardeă în sfeşnicu de lut o lu- 
mînare de seu — care necureţită făcuse mu- 
cul negru și mare și vărsă o lumină gal- 
benă și nepricepută asupra feței nesimţi- 
toare a junelui. Pe masă sta un pistol. M'a- 
propiai încet și-l luai de acolo. În letargia, 
în care-l aruncase durerea sa cea adincă; 
loan n'auzi nimica. Deschisei un oblon al 
ferestrei şi-aruncai pistolul pe un troian de 
ninsoare. Apoi ieşii din casă şi mă dusei 
să-mi răcoresc 'visurile și impresiunea vie, 
turburarea întunecoasă a sufletului, în noap- 
tea cea senină şi rece de iarnă. 

A doua zi mă 'ntilnii cu loan. — Ai văzut 
„ toate fazele acestei drame a inimei, Tomo, 
aide acum de-ţi vezi de aproape actorii... 

„aide la bătrînul şi la fiica ce i- a/mai rămas. 
O, Dumnezeule, nu sunt egoist, dar cu toate 
astea tu ştii că eu aș fi vrut ca ast-laltă... 
— Taci --zisei eu—nu face un păcat. 

'Ast-laltă poate asemenea să facă un fericit, 
Ioane! E tot așa de frumoasă și pare-se tot 
aşa de bună. Dar, în “fine, aidem. 

Ajunși la casa bătrînului, intrarăm în o- 
daia încălzită și familiară. Bătrinul sta, în 
durerea lui, mut, în fotoliul cel vechiu, cu 
capul plecat asupra pieptului. Fata şedea 
visătoare lingă fercastră și se uita în frun- 

„tea înf florită a unci. roze ce lucia ca o stea 
înflorită alături cu-ale ferestrei flori de 
ghiaţă. O bătrină 'şi făcea de lucru lingă 
gura sobei. 
încît în casă păreă seară. Ei mai nu sim- 
ţiră intrarea noastră. loan s'apropiă de fată, 
i-apucă mina şi zise c'o tandreţă de frate: 
Poesis, ce faci tu?-— Ce fac? nimic —vor- 
bește încct... tata doarme, numai că somnul 
său se chiamă durere și desperare.., Nu-l 
deşteptă din somn! Singurul nostru sprijin, 
Sofia... s'a: dus. ” | 

3 

. 

„zăpadă - nesimţitor, 

Ziua era aşa de posomorită, : 

— ţi prezint pe domnul — zise Ioan, ară: 
tîndu-mă pe mine. 

— A! Domnul... zise ea-încet și înclinin- - 
du-se nepăsătoare şi uitită, pare-că nu mă 
văzuse... Ioane "ți mulțumesc — zise ea, strin-: 
gind mîna lui care sta pe un scaun faţă 'n 
faţă cu ea,—ai fost în acea seară şi tu. 
Sărman copil!” Cit ai pierdut! = 

— Eu nam fost—n'am putut, Poesis— 
întreabă pe -Domnul, - dacă n'am căzut: în 

pe calea de-a veni la 
voi. Dumnealui mă 'nsoţea. 

— Domnul? zise :ea .surizind cu “tristeţă, 
__— Dar tu ai fost... nu te-am văzut” în 
fereastră? 

— Va să zică am fost —zise cl încet și 
mișcat — va să zică am asistat la expirarea. 
ei. O Tomo, cît rău mi-ai făcut. Să mă 
nșeli, să-mi spui c'am visat. Mi-o inputam 
de-o crimă că nu venisem, dar acum... sunt 
scuzat înaintea ei în ceruri... ea ştie... eu 
am fost... dar de ce nu mi-ai spus” 0? m' aş 
fi întors de unde cram noi și. 

-— In starea în care erai? zisei cu. De-ai 
fi venit, Loane, azi nu răspundeam de mintea 
ta—şi de viaţa ta, lucruri la cari știu că 
nu prea ţii, dar la care era datoria mea de-a 
ţineă. 

— „Sărman copil! Cit cești. de nenorocit! 
Eu aș fi nebunit de mult, zise „ea, plecîn- 
du-se și sărutînd fruntea cea curată a lui 
Ioan Fruntea lui. rămase „liniştită, dar se 
acoperi cun nour de vise.-—-O voi urmă! 
— zise cl încet şi mişcat și ochii săi se um- . 
plură de lacrimi, —o voi urmă în curind. 

— Taci, zise ea, să nu nc-audă! — arătă 
cu ochii la tată: -său, ce stetea pierdut în 
durerea lui rută şi adîncă, 

sia . Mai stăturăm cîtva... foarte puţin... 
poi ne-am întors înspre casă... Inima mea 
era înnecată în raze, -—sufletul meu. îm- 
bătat de-o dulceaţă nemărginită și plin nu- 
mai de-un chip, de unul singur... Poesis! 
-— loan se despărţise de mine. Eu intrai 
în casă şi trintindu-mă dinaintea mesei cu 
cărți: — Poesis—murmurai răpit—te iubesc! 
Am visat... am cîntat... 'am scris, toate 

despre ea... fiinţa mea eră plină de-un sin- 
gur .vis., mintea - mea nu vedea alt chip, 
decit pe- acel înger de marmură: „Poesis!“ 

L-am căutat pe loan -şi am cercat a-i 
spune. Dar el devenise tăcut și respingător..: 
ncîncrezător către ori-ce. — şi rideâ de cer 
şi de Dumnezeu -— despreţuiă oamenii în cît 
s'ar fi părut că sub sdrenţele lui rîde un 
rege sceptic şi crud ca Satana. Nu mai 
puteam vorbi cu:'el. Îl întrebai nuimai în- 
tr'o zi despre împrejurările acelei familii. 

— Mizerie, zise el, mizerie, soarta, suflete- 
lor mari, sufletelor de îngeri... pe cînd cei 
mari, idioţi în mărirea lor, se primblă 
trăsuri aurite. O! acești mari!. n'ar puteă 
ei să încurajeze, să susție pe acel bătrîn
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poet ce-şi hrăneşte viaţa cu visuri, ce moare 
de foame cu tot geniul său, care e silit să-și 
lase fetele să umble goale şi sărace pe stra- 
de, astfel încît prostituțiunea îmbrăcată în 
mătase ride cu hohot pe.urma virtuţii zdren- 
țuite? O, prostituțiunea și rușinea se'ngroa- 
pă'n morminte de marmoră șin sicrie de 
plumb acoperite de catifea —pe cînd vir- 
tutea doarme somnul ei: etern între patru 
scînduri de brad. Și. la ce există .virtute, 
la ce? — La teatru cu virtutea, cu noblețea — 
ce'nsemnează acei oameni de nimic, care 

'într'o lume de răi, de fățarnici, de egoiști, 

„Poate oare virtutea să'nvingă _viţiul... 

, 

fac pe virtuoşii, pe nobilii, pe sufletele caste. 
In- 

vinsu-l-a vr'odată? Cind? La teatru, pe scenă 
cu virtutea, nu în viața practică, unde-ţi 
trebue mişelie ca să nu mori de foame și 
părerea, numai părerea omului onest ca să 
mori fericit şi neplins de cei ce rămîn în 
urmă, mai ales dacă lași avere..O! am văzut 
scene, unde mama ascunde testamentul ta- 
tălui în sinul ei, de frica fiilor ei ce aproape 
cu cadavrul ne'nmormîntat încă, caută cu o- 
chiri umede, însă de şearpe, testamentul ră- 
posatului. Am văzut asemenea scene, unde 
soția leșină, numai pentrucă letargia şi li- 
bertatea ce dă paloarei sale îi şade bine. 
E infam tot ce e om... nu cred în această 
bestie răutăcioasă care se :trage din mai- 
muţe şi. care şi-a adus toate obiceiele rele 
ale străbunilor ei. 

— Taci, zic eul Sofia ta n'a fost femee?... 
— Femee ca? zise el, surizind amar... ea 

femee? Aiurezil Un înger a fost —un înger 
cum îl cugetă D-zeu numai odată în mijlocul 
eternității sale fără margine. Ce e femeca? 
acest om ce trăește pentru a-şi spoi fața 
cu colori, vorba cu minciună, şi ochii cu 
lacrimi înșelătoare? O sphynx ce plînge, cînd 
te tradează, ce ride în inima ci, cînd ochii 
ei sunt plini de lacrimi. O, ea n'a fost fe- 
mee... Protest în contra numelui. 

Asta era dispozițiunea lui loan în urma 
morţii Sofiei. Mult timp în urmă, “el, deși 
cu inima sfișiată, deşi cu sufletul turbure, 
însă fruntea sa de artist etern senină, nu te 
lăsă să întrevezi nimica. 
Eu—din contra— care văzusem figura 

frumoasă a acelei fiice a pămîntului, a acelui 
“înger blond, eu îl visam zi şi noapte, și 
mi se părea că atuncia cînd îngenunchiam 
la o icoană neagră de lemn din biserica 
noastră (romînească), cînd dascălul mur- 
mură în strana lui rugăciuni într'o limbă 
veche și mai mult slavă, pe cînd preotul 
în altar își înălța slabele sale mini spre 
ceruri, — mie mi se părea că mohorita ro- 
şie icoană a Maicei Domnului din iconos- 
tas luă contururi din ce. în ce mai albe, fața 
sa cea ştearsă și neînțeleasă deveniă ca su- 
flaţă de- -argint trandafiriu, părul său acope- 
rit de maramă brodată cu aur păreă că 
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undoia în lungi și desordinate bucle blonde 
ca aurul, ochii săi stinşi de vreme păreau 
că lucesc ca două flori vinete, iar buzele 
sale sfinte, galbene şi închise, păreau ro- 
sete. ce murmură vorbe, pe cind haina cea 
plină de falduri și roșie, deveniă în ochii 
mei painjiniţi albă ca: gazul cel alb. In bi- 
serică, în locul maicei lui Dumnezeu, eu 
priveam prin lacrimile mele amare de amor 
— pe acel chip drag inimei mele, pe Poesis. 

Cine eră ea?,ce eră? cu ce se ocupă?. 
Actriţă de mina doua, dela un teatru de 

mîna doua, ea jucă subrette, deşi pasul şi 
atitudinea arătau pe tragediana.: 

Teatrul eră într'un suburbiu al oraşului, 
zidit de scinduri în mijlocul unor grupe 
de arbori, cari formau în complex cu alții, 

“mai depărtaţi, un fel de grădină sau, mai 
bine zis, pădurice. 

Pe-o uşă la capăt puteai privi pe scenă 
cu toată crasa ei desordine naintea repre- 
sintărei, cu boschetele a căror verde ce a- 
mestecat cu pete roșii, rose adică, cu bănci 
ce stau încă trintite pe scenă, cu fondaluri 
ce spînzură pe la jumătatea scenei, cu fun- 
dul în care vezi încă stind mobilele grămă- 
dite una peste alta, candelabre peste scaune, 
mese culcate cu picioarele 'n sus pe cana- 
pele, oglinzi întoarse cu sticla spre perete, 
scoarțe învălătucite, requisite aruncate una 
peste alta, și 'n stînga și'n dreapta cabinete 
de scînduri numite garderobe în care se 
mbracă și se spoiesc actorii şi: actrițele. 

Intrai și eu pe scenă, printre mulțimea 
cea foitoare de mașiniști, care se'njură unit 
pe alţii, și m'apropiai de una din cabi- 
nele de scînduri, în care ştiam că se'mbracă 
ea. Printre spărturile scîndurei am privit 
şi eu înăuntru. Sermana copilă! abia-i mu- 
rise soră-sa şi ca trebuia să joace un rol - 
vesel. Puțin alb trebuiă feţei sale celei. de-o 
albeţe palidă, o lină adiere cu roşu îi dete 
un fel de reflex trandafiriu asemenea al 
luminei serei. Sînul ci eră acoperit numai 
c'o ușure camașe de. gaz care trădă mai 
mult decît acoperea. piepțţii cei mai rotunzi, 
mai albi, mai mici ce păreau sculpați într'o 
marmură de argint de mina unui sculptor 
orb, căci, văzînd, n'ar fi putut decît să sfar- 
me de gelozie opera sa. Ea jucă pe-un înger, 
într'o feerie fără de înţeles, cu dei ex ma- 
china, care” plăceă și eră frumoasă numai 
pentrucă persoanele ce jucau în ca plăceau. 

„ŞI erau „frumoase. 

* Își pusese aripele albe, îşi gătise . com- 
plect toaleta, și pe cînd orchestra începi 
uvertura cu rugăciunea din Norma, Poesis 
căzu pe scaun, într'o atitudine visătoare, cu 
capul lăsat peste umere şi cu minile unite, 
astfel încît nu te-ar fi prins mirarea dacă 
răpită de acel cîntec ce suiă la cer, ea s'ar 
fi urcat... încet, 
fletul unui înger murind, la ceruri, purtată 

nemișcată şi tristă ca su- 
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ca pe nesimţite de aripele ei albe-argitii. 
Eu stam şi-o contemplam. Voluptatea a- 

celui sîn de marmură, visătoria acelei fețe 
palide îndreptate spre cer, acele mîne mici 
şi albe unite ca pentru rugăciune, acele bra- 
ţe rotunde, goale, fragede, lăsate în jos ca 
şi cînd ar fi denunțat desperanţa, acel corp 
ce sta să ngenunchie, acele aripi ce stau 
să se mişte şi s'o ducă, — toate astea făceau 
un singur chip, un singur corp frumos, dulce, 
ideal — Poesis! 

Dar clopoțelul cel amorțit al suflărului 
sgiriă aerul scenei și eu mă depărtai de 
cabină, pentru-ca să nu observe cumva ea, 
că eu surprinsesem frumusețea ei în forma 
sa cea mai plastică și mai divină. Ea ieși 
în curînd din cabină. Mă văzi şi surise; 
cu încercai să invent un compliment cît se 
poate mai nestîngaciu. 

— Ce te-a adus în atmosfera asta ce mi- 
'roasă a colori de uleiu şi uleiu de lampe? . 
zise ea surizind. 
M'am roşit şi-mi plecasem ochii ca un 

băiat de şcoală surprins asupra găinilor de 
hîrtie ce le face într'ascuns și pe sub bancă. 
Dar luindu-mi inima în dinți, pentru că în 
fine trebuia... „D-ta!“ zic. 

-— Eu? Glumești, zise ea... și albul dat 
pe față nu putu opri ca faţa ei să se-m- 
tlăcăreze ca focul. — Fondalul se lăsă: cu 
desăvirșire la pămint şi noi rămaserăm după 
el. — De 'cînd te-am văzut —urmai, apucîn- 
du-i mîna — ochii mei au orbit de lumina 
ta, şi inima mea s'a închis pentru toată 
lumea din cauza amorului pentru tine. Poe- 
sis, am uitat cărţile colbăite, știința şi poe- 
sia, idealele uncia și-a alteia, de cînd ai apă- 
rut tu înaintea mca. Nu ştii, nu poţi ști cît 
te iubesc. Tot ce ce frumos azi pentru mine, 
azi se 'ntruneşte 'n tine: floare şi pasere, 
primăvară şi basm de iarnă, albeața Nordu- 
lui și flacăra Sudului, toate, toate idealele 
pierdute le regăsesc într'un singur chip, în 
tr'al tăul 

—. Replica, zise ea repede şi turburată. 

— Mă iubeşti? zisci eu, ingenunchind și 
şi reţinind-o cu furie. 

— Da, zise ea turburată, surizînd, roşind, 
dar fugind totodată dinaintea mea acolo 
unde-o “Chemă replica ei, astfel încit auzii 
vocea ei, de-un timbru umed. şi copilăresc, 
pătrunzind scena, și publicul ce aplaudă en- 
tusiasmat la _aparinţa acestui înger pămin- 
tesc. Eu rămăsesem în genunchi și cu mînile 
unite după fondal, şi sorbeam cu tot su- 
fletul meu notele de argint ale vocei sale, 
ce veniau pănă la mine. Eram zdrobit de 

"fericirea mea. Pe cînd steteam estasiat, cu 
capul plecat în pămînt, răpit ca de-o suve- 
nire şi setos să mai ascult voceă ei, ce înce- 
tase, aud .îndreptul meu un foşnet de ro- 
chie..., îmi ridic ochii..., eră ea... Se uită 
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cu o milă nemărginită, c'un amor nemărginit 
asupra figurei mele îngenunchiate... 
„—— Poesis, şoptii eu, ridicîndu-mă şi în- 

tinzîndu-i braţele. O clipă, şi zăcea ca în- 
mărmurită pe sînul meu, înconjurind cu bra- 
țele ei albe şi goale gitul meu. Cu buzele 
mele căutam faţa ci. ce se ascunsese pe: 
pieptul. meu, dar în acel moment ea-și des- 
cleştă un braţ al ei d'imprejurul gitului 
meu... îmi atinse cu dosul minei gura mea 
însetată, apoi întorcîndu-se, dispării surizînd. 
In'zadar întindeam plin “de dorinţă braţele 
mele spre umbra :ei fugitivă... Ea sbură. 

Se 'ntoarse înapoi. — Copilul meu, zise ea 
c'un aer serios, netezindu-mi fruntea. Acom- 
paniază-mă pănă acasă. Tatăl meu e în or- 
chestră el ţine violoncelul... pănă la actul 
al patrulea e încă mult..,, apoi. el vine sin- 
gur acasă. La revedere! zise ea, intrînd în 
„cabină, şi roşindu-se ușor, ca şi cînd s'ar 
fi ruşinat de ceeace zisese. 

leşi în curind, “schimbată în “hainele ei de 
totdeauna, și învălită 'ntr'o scurteică blănită, 
care-o prindea de minune, şi .c'o pălărioară 
de catifea în cap. Uitel na legătura! zise 
ea — dîndu-mi în mină o. legătură. leşirăm 
pe portiţa de dindos a teatrului și 'n cu- . 
rind ajunserăm “cîmpul, în care se vedea 
de departe. căsuţa bătrînului muzicant, a că: 
rei ferestre ardeau în noapte ca două plăci 
de argint. Eră așa de tăcută şi albă cîmpia, 
eră aşa de rece şi senin aerul, eră așa de 
ferbinte şi întunecat amorul meu. Mergeam 
cu ea alături, cu ea, care trecea, . un suflet 
cald şi tînăr de copilă, peste cîmpia ninsă 
şi bătrînă... In acel 'moment vedeam în ca 
totul... idealul meu, îngerul meu, femeea 

- mea. Femeea mea..., cînd îmi imaginai că 

acea copilă dulce şi blindă ce trecea ală- 
turi cu mine, putea să mă numească vre-o: 
dată bărbatul ei, un farmec ne 'nţeles, o căl- 
dură ca' aceea a camerei încălzite în timp 
de iarnă: un aer înbălsămat, apăsat, fa- 
miliar trecii prin noaptea cea pustie şi rece 
a sufletului meu. De: douăzeci de ori, eram 
să mă reped s'o string în braţe c'un. amor 
copilăresc şi nebun, de douăzeci de ori zim- 
betul ci înustrător şi viclean, care părea că 
ghiceşte tot ce se petrece în mine, îşi ridea 
de încercările mele. 

In fine ajunserăm la casă. Iute şi grațioasă 
ea sări nebunatec gardul şi "dispără rizînd 

„prin arborii cei ninşi ai grădinei; eu o ur- 
mai — şi intrarăm prin ușa de dindos a ca- 
sei, ce da în grădină, în tinda întunecoasă, 
în care lucia într'un colț gaura cheei dela 
uşa camerei iluminate... Intrarăm înlăuntru. 
Lumina ce o aruncă căminul cu oblonul 
deschis era roşcată, aerul cald, şi un miros 
de cafea prăjită îmbătător făcea ca aerul 

“şi lumina din casă să doarmă pare: că. Sin- 
gura schimbare a casei eră că pianul ve- 

„mia acum dealungul păretelui de lingă fe-
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reastră, astfel încît clapele. sale veniau toc- 
mai alături cu fereastra, în care stau oalele 
cu o roză roşie şi înflorită şi cu un palid 
crin, ca o copilă înamorată, și strălucit ca 
argintul. Ea-şi aruncă blana de pe sine și 
rămase într'o rochie cu talie, de mătase sură. 
Tălioara ci subţire s'o cuprinzi cu mina, 
zimbetul și ochiul ci cel viclean, apoi un 
fel de slăbiciune inoliatecă ce cuprinsese toate 
mișcările ei ca adorminde, făceau ca ochii 
mei să se aprindă de-o dorință nemărginită 
şi neințeleasă. —Am tras un fotoliu față cu 
căminul ce ardea şi răspundea o căldură 
moleşitoare, și am silit'o mai mult să se a- 
runce în el. Lumina .roşie ce-o revărsă fo-. 
cul sobei peste faţa și fruntea cei: palidă, 
zimbetul ei trist și vesel ce părea că acordă 
totul, genele ei deja pe jumătate închise... 
şi eu. ce îngenunchiasem în față, ţiindu-i 
amîndouă miînile cu minile mele şi uitîndu- 
mă cu sete și cu amor, nemărginit în faţa ci. 
Am cuprins cu amîndouă braţele gitul ei, 

eu însuși mă ridicam încet-încet, ca poate 
să-i răpesc o sărutare lungă şi fermecată. 
Dar ea pări că se trezi din visăria ci mo- 
latecă şi somnolentă... Işi deschise pe ju- 
mătate ochii, mă respinse cu blindeţe și, 
lovindu-mă peste frunte, surizînd, zise: „,Co- 
pil ce eşti! Du-tel** — Apoi desfăcîndu-se cu 
o silă de putere graţioasă din mîinile mele 
ce țineau pe-ale ci, ea se duse de se așeză 
pe fotoliul de lîngă piano și deschise co- 
veltirul. M'am repezit şi la fotoliul acela Şi 
aruncîndu-mă în genunchi am cuprins cu 
beţie talia-i cu amîndouă minile şi-mi apăsai 
capul ameţit de amor în poalele “ci. Astfel, 
în atitudinea, aceasta, ea-și întinse brațele 
pe clape şimcepu să bată clapele cu. vio- 
iciune melancolică; eră un valţ turbat, îna-" 
morat și trist al unuia din maestrii germani, 
ce mă ameţia, mă tîmpia și mai mult. N'au- 
ziam note şi armonie, ci numai un vuct me- 
lancolic și voluptos, care se pierdea îricet, 
încet. a 

Imi ridicam capul, priviam cu atita amor” 
în faţa ei roşită de căldură şi strînsoarea 
brațelor mele, simţurile mele erau îmbă- 

„tate şi nu puteam răspunde de ele, de iritate 
ce erau, privirea era un foc, strinsoarea 
mea o turbare.. Poesis —zisei eu cu o voce 
înecată —te iubesc! 

— Tst! tată-meul! ţipă ea încet, sculin- 
du-se și răzimînd mîna dreaptă de marginea 
ferestrei. Mă sculai din genunchi la această 
veste neașteptată. Ea rupse floarea de crin 
din oala din fereastră și apăsă cu ochii rai 
închişi o sărutare arzindă pe floare, — ast- 
fel încît se pără că albul cel deargint al 
crinului se roşește, apoi c'o expresiune lim- 
pezită de amor mi-o întinse cu braţul stîng 
mie. Am depus şi eu sărutarea mea pe acei 
crin ce nu putea fi mai alb şi. mai curat 
decit faţa verginei mele mirese —o Săru- 

. 
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tare de foc, o sărutare eternă! Mă repezi 
spre ușă... dar mă întorsei în prag şi-o pri- 
viam răpit, cum nalta și subțirea ei statură 
sta ca rezemată c'o mînă de piano, privind 
în urma mea. Încă o privire si-am ieșit, 
căci auziam pașii bătrinului troznind pe din 
faţa. casei, pe cărările îngheţate ale bătă- 
turci. leşii pe dindos .și trecînd prin gră- 
dină, sărind gardul —am trecut ca purtat 
de vînt peste cîmpie, fericit și aprins... şi 
intrînd în chilia mea cea umilită, mă sim- 
ţiam fericit ca un rege asupra acelor cama- 
razi horăinzi. La lumina fumegîndă a lam- 
pei'am scris versuri ce le-am găsit în urmă 
rătăcite printre hîrtiile mele, şi pe care ţi-le 
citez întocmai: . 

Cind sufletu-'mi noaptea veghia în estaze 
Vedeam ca în vis pe-al mcu înger de pază, 
Incins într'o haină de nori şi de raze, 
Mișcind a lui aripi pe capumi aprins. 
Dar cînd te văză într'o palidă haină, 
Copilă - cuprins de dor și de taină, 
Fugi acel înger de ochi-ți învins. 

Cum marea ce doarme profundă și lină, 
Reflectă în sînu-i de-amor și lumină. 
Pe soare ce trece în calea-i divină, 
Vărsînd ziua de aur în umedu-i sin: 

Astfel tu copilo, tu vis de iubire, 
Din negsele-ți. stele o dulce zimbire, 
Din sufletu-mi noaptea schimbă în senin. 

Cine eră fericit ca mine? Pierdut în vi- 
sări fără fine, —păreă că fiecare floare şi - 
fiecare stea e sor' cu mine, sor dulce, su- 
rori amantei mele: Adescori în nebunie ui- 
tam pe Dumnezeu, — visam că eu îs lumea 
cu miriade de stele și cu miriade de flori, 
şi-mi părea că-mi plec albastrele mele mări 
și instelatele mele ceruri, munţii mei cei 
negri şi văile mele cele verzi, nopţile mele 
cele lunatece și zilele mele cele de foc, îmi 
păreă că le plec toate și le'nchin cu tămiia 
vieţii lor unei palide umbre de argint ce-mi 
păreă centrul lumei, umbră ce coboria ra- 
zele soarelui ca pe-o scară de aur — umbra 
Poesis! — Adeseori îmi păreă cum că Eter- 
nitatea nu mi-ar fi destulă s'o-ador şi că, 
îmbrăcat în haina morţii, eu în luptă cu bă- 
trinul timp, îi rumpeam aripile și-l azvir- 
liam în uitare!. Altă dată limbile mi-se pă- 
reau neroade, vorbele fără înțeles,... orice 
vorbă ce nu o puteam referi la ea îmi păreă 
o nerozie, și o nerozie să cuget asupră-le... 
mintea mea încetase de a-mi interpretă în- 
țelesul vorbelor... uimit și nebun vedeam 
în închipuința fiecărui concept numai pali- 
dele conture ale divinei sale umbre. Cu- 
gctarea!... o pierdusem de mult, de voi fi 

„avut'o vre-odată. Simţ nepractic ce-am fost! 
In loc de-a mă ocupă să aflu cum trăieşte 

 



“GENIU PUSTIU . | 95 

„ca, dacă nu are nevoie de nimic ca să mă 
„pot face tăietor de lemne, numai s'o ştiu, 

că ei nu-i lipsește nimica; cu mă îmbătam 
în farmecele unei poezii nefinite —pe cînd 
ca cine ştie de nu suferia foame şi frig... 
şi ca le-ar fi suferit toate... dar acel înger... 
puteă el oare să nu iubească pe tatăl cei 
cel bătrin? Să sufere corpul acela —mai 
mult cadavru rece şi sfint — să sufere foame, 
frig ?... asta mi-am închipuit-o în urmă c'ar 
fi pentru ca o idee nesuportabilă. 

Dar acest amor timid ca al columbilor 
de argint cade în anul durerei 48.—La ce 
trebuiă să cadă atuncia? La ce? — oare putea 
anul acesta să treacă fără amoruri! Ince- 
puse a fierbe în toată Transilvania şi pri- 
_Măvara cea vergină a adus flori frumoase 

şi zile de aur — însă pentru ghicitorul pro- 
fund ce-ar fi cutreerat cîmpiile înflorite ale 
Transilvaniei, ele s'ar fi părut profunzi şi 
întunecaţi ochi de „mort. Asprul archangel; 
al răzbunării păreă că pătrunde prin aerul 
lumei, cel amețţit și bolnav. Ungurii cugetau 
încă odată, dar astăzi pentru ultima oară, 
cum că prin uniune și furci vor stinge pe 
Români de pe faţa pămîntului. Credeau cum 
că vor puteă unguri piatra rece și izvorul 
vergin, că vor puteă unguri codrul cel bă- 
trin şi maiestos, că vor puteă pune ideea 
uniunei ungare în creerii cei bătrîni și în- 
fricoşaţi ai munţilor —creeri ce începuse a 
se înfierbîntă de-o idee uriaşe și sublimă: 
Libertatea; Ei credeau și au crezut-o pentru 
ultima oară, cum că bătrinii şi înviforaţii 
garzi 'ai cetăţei Transilvania — munţii cu ca- 
pete de piatră vor dormi și acum somnul 
lor ctern, nu se vor trezi la urletele cele 
falşe ale descreeraţilor, cari inventau imperii 
şi. 16 milioane de Unguri, cari din fericire 
pentru lume nu există decit în oarbele fan- 
tasmagorii ale unor nebuni. Ci garzii, regii, 
s'au trezit. Freamătul codrilor ce dezghețau 
din seculara lor amorţire, freamătul aripelor 
de fier ale vulturului romîn a speriat pe 
inimici — azi îi sperie somhul acestui vultur, 
căci nu ştia la a cîta potenţă va ridică acest 
somn puterile sale. — O, inimicii noştri s'au 
temut totdeauna de noi, dovadă că secol cu 
secol au conspirat pe faţă și'ntr'ascuns con- 
tra existenţei noastre, și aceste conspirări 
toate n'au- servit decât spre a ne împetri, 

"spre a ne 'ncremeni în existența noastră. 
De ne' puneau alături cu ei, de. ne deschi- 
deau amândouă portalele de 'aur ale privile- 
giilor şi ale drepturilor ce crau numai ale 
lor, cine ştie dacă, moleșiţi și răsfăţaţi, nu 
deveniam Unguri. Compatrioţi, vă mulţu- 
mim pentru ura voastră seculară, și ardem 

„de nerăbdare după ocaziunea în care să v-o 
mulțumim astfel, încât s'o ţineţi minte pen- 
tru eternitate. Cât pentru patria. ce voi o 
numiţi maghiară, cată să aibă cineva inso- 

lența unui Ungur, pentru de-a o mai numi - 
astfel — cît pentru noi cată să aibă. cineva 
ignoranța unui Rossler, care ne face. immi- 
'graţi astfel însă încit cei imigraţi să fie. 10 

- milioane, iar cei din izvorul emigrărei nu- - 
mai 800,000. In fine, insolență ungurească | 
sau ignoranța pendantă nemţească, una din .. 
două e de trebuință pentru ficţiunile mari 
ale imperiului unguresc și ale nimicniciei 
Rominilor. Și ce au adus peste Transilva- 
nia cu scîlciatele lor idei? — Moartea. cea 
oarbă care-i seceră cu miile şi ura cea cum- 
plită a celorlalte popoare contra a tot ce-i 
inaghiar! Și toate astea le propagau de- 
şerții în numele poporului maghiar, care, 
bun și blind cum sunt toate popoarele, 
pănă'n marginele unde nu l-au ameţit, pă- 
reă predestinat. să trăiască în pace şi 'n 
frăţie cu Rominii. Dar ei au explicat rău 
şi falş foile cărţii Destinului şi au pătat şi- 
rurile sale cu sînge. Senina dicţiune a lui 
“Dummezeu... trăiţi în pace, căci sunteţi sin- 
gurele națiuni eterogene în oceanul pan- 
slavismului, — această dicţiune Ungurii tre 
buiau. s'o întoarcă și s'o traducă spre pier. 
zarea. lor. Ei au-vrut-o, nu noi. | 

In țeară toată mișcarea romînă antiuni- 
onistă fierbeă în clocotul cel mare. Adu-. 
narea, din Duminica "Tomei, preparatorie 
fusese; — fusese şi adunarea cea mare din 
cîmpul Libertăţii, unde flamura' reînvierei 
sfișiă aerul cu tricolorul său! Virtus romana 
rediviva! 

Luasem parte cu loan la toate acele ma- 
nifestări de viață ale .naţiunii — etern unice 
în felul lor, și apoi ne-am întors la locul 
turbure al studiilor noastre. Dar cine mai 
puteă -studiă ceva! Capetele noastre prin: 
sese foc, —faţa cea palidă a lui loan se 
'nroşise de-un roșu ofticos şi bolnav, căci 
în inima lui fierbea amorul cel mare al na: 
țiunei, 

Mă dusei la Poesis. Noaptea eră lucie 
și dalbă. Aerul păreă nins de razele cele 
argintii şi înamorate ale lunei, care se pier- 
deau prin verdele întunecos al arborilor şi 
tufișelor risipite din grădina ei. Mă așezai 
pe-o bancă — și cugetam; Dumnezeu știe de 
ce eram trist! Cu miinile unite şi lăsate 
leneș. peste genunchi, cu fruntea plecată și 
cu părul risipit peste ea, astfel ședeam în 
grădina ei și gîndiam lucruri de care nu-mi 
pot da cont, pe cînd luna lunecînd.a lene 
printre nourii de argint ai cerului albastru 
gindia şi visă ce nici un om nu ştie. Un 
foșnet - uşor prin cărările nisipite mă trezi 
din reveria mea. Era ea. Un neglige“ce 
păreă o negură de argint scălda în albeața 
sa fantastică şi diafană figura ei naltă, mlă- 
dioasă, subțire ca o elfă de mare. S'apro-: 
piase de mine; în momentul cînd o văzul, 
ea se.așeză molatec pe genunchii mei și-mi 
sărută ochii ce se închideau de-o, visărie
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profundă — căci nu-mi veneă a crede că e 
ca, fantastica zînă a visurilor mele îndelun- 
gate. li luai capul ei cel blond între miînile | 
mele şi privii la el. Ce trist era acel cap -- 
ce,palidă faţa aceea, ce înfundaţi acei ochi 
albaştri! * i 

— Poesis -—isei, —eşti nenorocită? Ce 
palidă. eşti, copilul . meu! Fu suferi? 7u 
plingi? a | 
— O dac'ar fi să pling: numai eu... Dar 

să tăcem despre asta. Tomol poate că azi 
ne vedem pentru ultima dată. 

— Ultima 
dată? 

— O copilul meu, de-ai ști ce nenoro: 
cită sunt, zise ea, cu ochii plini.de lacrimi, 
înlăturînd cu minuțele ci albe părul negru 
de pe fruntea .mea şi arzind cu buzele ci 
contrase de plins fruntea mea întunecată, 
„Ce nenorocită sunt, fără ca să ţi-o pot'spune 
ție. Dacă te pot rugă ceva în numele maicei - 
tale, în numele acelui înger curat, uită-măl 
Uită-mă, cel puţin pină ce voi muri... 
După-ce voi muri... 

— Poesis, pentru Dumnezeu, ce va să zică 
asta? Spune-mi ce ai? | 

— Ce am? Nu-ţi pot spune ce am. Dar să 
uităm astea... să le uităm. Ce frumos eşti 
tu- în astă seară. Părul tău pare a fi de 
eben, și ochii tăi diamanţi negri. Ce fru- 
mos e iubitul meu... Iubitul meu? nu al 
meu,.. | | 

— Nu al tău, Poesis?... Tu nu eşti a mea, 
îngerul meu cel blond? Aide poate c'ai 
plins, unde-am lipsit atita vreme, -—-de a- 
ceeea oare să nu mai fiu al tău? Poesis, a- 
ceastă patrie va fi a mea, ca și a inimicilor 
noștri; atunci tu vei fi femeea mea, fru- 
moasa mea femee —zina grădinioarei mele, 
matroana vetrei mele părintești, mama Co-. 
piilor mei! O, ce frumoasă ești tu... ce mult 
o să te iubim noi... eu şi cu tatăl meu cel 
bătrîn, pietrarull “Tu vei scutură praful de 
pe cărţile mele, ale lucrătorului cu spiritul, 
tu vei netezi cu: mina ta molatecă şi albă 
creţii de pe fruntea mea, tu c'o sărutare 
vei însenina-o! Și o să te'iubesc, o să te 
iubesc cum -îmi iubesc patria, cum iubesc 
pe Dumnezeul Poesis... 

Prin straturile de flori roiau fluturii nop-- 
ţii... arborii înfloriţi îşi plecau ramurile în- 
greunate de flori albe şi roze pe frunțile: 
noastre, parfumul îmbătător al primăverei 
împluse cu suflarea sa .răcoare și virgină 
piepturile noastre, gură 'n gură îi sorbiam 
suflarea; ea cu genele jumătate închise nu 
rezistă de fel dezmierdărilor mele melanco- 
lice..., numai luna veghea ca un dulce soare 
de argint asupra îndelungului nostru amor! 

A doua zi sculindu-mă fericit de pe patul 
meu cel virtos de paie, și aninîndu-mi man- 
taua de umere, începui să colind stradele 
orașului: o cocardă tricolor-romîn în bu- 

dață? Aiurezi Poesisl Ultima!” 
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tonieră, pălăria largă, cam într'o parte, 
faţa mea palidă, ce arătă osteneală, zim- 
biă şi-mi tîrăiam bastonul pe prundul mă- 
runt al stradelor fluerind printre dinţi, o 
arie nu mai ştiu care. 

Deodată auzi: în urma mea sunetele mo- 
notone ale unei muzici mortuare. 

Imi intorsei capul, stătui în loc şi luîn- 
du-mi pălăria, faţa. mea se întrista puţin 
cîte puţin. În urma mortului venia o trăsură, 
şi'n ca, în rochie lungă de mătase neagră, o 
faţă palidă, încadrată de păr de aur, — faţa 
cunoscută mie, puteam -să n'o cunosc? — 
Eră ea... Poesisl Cu toate astea nu puteă 
să fie ca. Paloarea mortală ca aceea a pă- 
retelui, părul cel blond, faţa eră a ei... dar 
ea în acea pompă?... Ea așa de săracă?... 

Dar în trăsura a doua? Cine erăl Doi 
dandy din cei mai corupți ai orașului, cari 
rideau în convoiul mortuar — îmbrăcaţi cu 
pantaloni de călărie strîmţi, cu veste vinete, - 
cu legături roșii, cu jachete galbene, cu pă- 
lării largi și cu două lanţuri de orologiu. 
Secele fețe de maimuțe rideau risul cel a- 
mar al desfrinaţilor sceptici, într'un con- 
voiu care numai risul nu eră apt de a-l 
escită. 

Rătăcit, în neputinţă de-a'mi dă cont de 
aceea ce cugetam și simțiam, urmai con- 
voiul. pănă la biserică. Mulțimea se gră- 
mădeă la uşe și înăuntru. Eu pătrunsei, 
izbind cu coatele fără cruţare în toţi ce-mi 
stă în cale; —în ochii mei rătăciţi, în îm- 
prejurarea că nu-mi ridicasem pălăria în- 
'trind în biserică, în pumnii mei strînşi, în 
dinții mei rinjiți într'un rîs sălbatec, o fi. 
fost ceva straniu, care îndreptă ochii lumei 
spre mine. Un nebun! şopti unul așa de 
tare, încît îl 'auzii, — însă în noaptea tur- 
burărei mele, acel glas nu mi se părea ae- 
vea, nici mi se păreă că sunt între oameni.., 

mi se păreă din,contra că sunt singur, cu- 
prins de spasmurile unei viziuni teribile, căci 
nu vedeam decit coştiugul ce mi se păreă 
plutind prin aer, nu o vedeam decit pe ea 
topită de plins, alintîind după coștiug de 
braţul unui om. Ochii de foc ai lumînărilor 
de ceară danțau prin aer în noaptea bise- 
ricei ca stele murdare și roşii... mortul din 
coștiugul descoperit părea că se strimbă 
la mine şi murii cei negri şi reci ai bise- 
ricei tăiau feţe urite şi crepate prin păreţi, 
cu ochi negri şi cu:capete strimbate de 
turbăciune| Ie 

— Gine-i acel om? strigai din toate pute- 
rile mele, —cu toate că părea că un de- 
mon cu degetele de lemn îmi: stringeă gi- 
tul!... Mă repezii la el..., dar un cioclu mă 
pocni cu pumnul în frunte, încît îmi scă- 
părară ochii scîntei verzi şi căzui ameţit pe 
spate. 

Nu știu cit am zăcut astfel, cînd m'am 
trezit însă, eram culcat pe-o bancă de piatră 

s 

e



a „GENIU 

din colţul bisericei şi la capul meu vegheă 
loan! 

— Cine-i acel om?: fură primele cuvinte 
ce le putui pronunţa. 

— Gine!.... Ce treabă mare... 
treține pe diînsa... 

cel ce-o în- 
un conte, mai ştiu eul... 

Dă-o dracului... nu'e femee?... puteă să fie 
mai “altfel de cum sunt toate! Aide de- 
aicea! 

EL mă luă în braţe şi mă scula drept. în 
picioare. Luîndu-ne de braţ, ieşirăm la ușa 
bisericei, la care stă .bătrinul sacristan şi 
vr'o doi cerșitori zdrenţuiţi. Plecarăm stra- 
dele 'n sus și loan:mă duse la el. Camera 
sa cră mică și întunecoasă, şi întunericul 
€i mai eră ridicat încă prin un părete în- 
gust, acoperit cu pănură neagră în mij- 
locul căreia era o cruce albă. În genere 
însă “camera respiră eleganță fină şi artis- 
tică, care contrastă foarte mult cu hainele 
sale mai mult unse ŞI rupte.: Cărţile aurite și 
legate steteau în şir pe-o „masă acoperită: 
Cu roşu, pe care steteau: risipite creioane, 
pensule, palete și colori în cutii mari. sau 
unse pe ţeste de scoici marime. Mă trîntii 
pe-un scaun, aruncînd o ochire numai indi- 
ferentă pe toate aceste obiecte, ce'ntr'altfel 
de dispoziţiune mi-ar fi părut foarte stranii. 

"De-o lature a pănurei negre. Spinzură un 
canef alb. de-un şnur asemeneă alb... 

Ioan apropiă un scaun de-al meu și s'a- 
şeză astfel, încît pieptul îi veniă drept în 
umărul meu cel drept, apoi înconjurînd c'un 
braţ .grumazii mei, iar cu celalt pieptul, 
el îşi plecă fruntea pe umărul meu drept 
şi-mi şopti la ureche: „Azi rump ori-ce le- 
gătură cu viaţa, azi rump legătura de ami- 
ciţie cu tine, legătura de amor cu umbra, 
cu aducerea aminte a Sofiei. Toma, de azi 
înainte eu nu mai sunt al meu. Eu mă duc 
şi .te las -pe tine aici...,. dar înainte de-a 
merge voiu să-ți arăt în ce conzistă nebu- 
nia vieţei mele, căci tu n'ai ştiut că eu sunt 
pictor“. 

“EI se sculă şi trăgind şnurul alb dela 
- pănura neagră, ce stă drept în faţă, văzui 

- pe perete un cadru ce-mi părea viu. Ochilor 
mei. turburi li părea, viu în adevăr. Era 
Sofia.. „ 

Părul ei cel cenușiu” adunat : într”o' co- 
roană, ca o citadelă, pe frunte, ochii ei pro- 
funzi, negri, 
şi palidă, buzele subțiri şi vinete... eră Sofia... 
în toată frumusețea ci cea originală... blondă 
pe care numai Sudul o cunoaşte...: (căci nu- 
mai astfel poate fi o adevărată blondă a 
Sudului ). loan îşi împreună miîinele şi se 
uită în estaz la acel portret mare ca'n viaţă... 
Ochii săi ardeau, buzele lui tremurau, eu 
stam speriat, uimit şi mă uitam ne'ncrezut 
de realitaţe la această scenă, în care por- 
tretul părea viu, real — și loan numai o um: 

străluciţi,- faţa ei musculoasă 
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bră moartă în care trăia „doar ochii cei în- 
- focaţi. 

— Săman cadru viu,. sărmană operă a 
imaginaţiunei mele! Ce greu a fost să te 
creez. din caosul durerilor și al desperă- 

- rilor, ce cumplit e să te sparg acum de 
stînca cea rece a deșteptărei mele. Dar te 
sparg... căci tu cești singurul lucru ce mă 
leagă de viață și de trecut. 

El scoase un pumnal ascuţit și mic din 
sînul său și sfirtică cu o cruce curmezișă 
tot portretul, astfel încît pinza se'nvălătuci 
în citeși patru părțile de cadrele de lemn 
aurite al! portretului şi. sub. el rămăsese gol 
păretele alb. Ochiul său 'eră sec, surisul a- 
mar, căci lupta fusese cruntă. | 

— "Tomo, zise el, eu mă duc, cu toate că 
nu te oblig să mă urmezi. Rămii tu aicea 
în casa mea — (e. plătită pe trei luni în- 
nainte,— aicea vei trăi comod şi neturbu- 
rat de. nimeni, cum am trăit eu, dat cu 
totul nebunei mele, picturei. Trăsura mă 
așteaptă de mult. _ adiol... Amicia mea gin- 
deşte că n'ai fi avut-o niciodată și te con- 
-solă | — Adio! — Odată 'ncă'mi scutură mîna 
şi zbură pe scări în jos.. Frintii uşa după 
el, mă. trîntii în pat și apăsai capul afund 
în perini, cu faţa 'n jos, abandonindu-mă 
'cu totul durerei celei mai crude. Cit. voi fi 
stat astfel, în nesimţire mai mult, nu știu...; 
cînd m'am deșteptat însă eră noapte pro- 
fundă și orologiul vuia o oră după miezul 
nopţii. Aprinsei luminarea şi, sărind la por- 

“tretul stricat 'al Sofiei, începui a. combină 
pînza,.... dar totul eră în zadar. Lingă că- 
min erau lemne multe şi risipite. Le trîntii 
în sobă şi. aprinsei „un foc cumplit, trăsei 
o mică sofa roşie faţă. cu .focul, cu cuge- 
-tarea decisivă de-a astupă soba. nainte de 
a se potoli focul, astfel încît să mă sinucid 
cu carbon. Am stins -lumînarea şi m'am 
pus în faţa flacărilor ce lingușiau gitul că- 
minului cu roșii limbe de balaur. Privind 
în flăcări cu picioarele întinse şi cu capul 
pe piept, viața meă toată mi se păreă un 
fantastic vis de nebun, fără înţeles și fără 
ţintă, — prin limbele de flăcări vedeam pare: 
că arzind toate cugetările mele, zilele mele, 
visele mele de fericire. Cînd focul nu mai 
eră decit o gramadă mare de cărbuni aco- 
periţi. de flacări vinete, atunci astupai soba 
şi, așezindu-mă în fața zgurei, îmi închisei 
ochii. spre a adormi de moarte. Vintul “urlă 
afară cumplit și ploaia cădeă măruntă și 
rece pe geamurile ferestrei... Parcă vintul 
„cu norii, tunetul și ploaia făceau. nunta lor 
selbatecă în regiunile cele negre a 'nnoratu- 
lui cer de noapte. Prin șuerul cel monoton 
de şi puternic al vintului am adormit și 
simțian:, pare-că, cum creerii mei se parali- 
zează de carbon. Murisem! M'am trezit deo- 
dată într'un codru verde ca smaragdul, în 
care.. stîncele erau de smirnă şi izvoarele 
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de ape virgine şi sfinte. Printre arbori cîn- 
tau privighetori cu glasuri de înger, prin 
cărări rătăciau umbre diafane şi fericite 
şi se perdeau prin verdura întunecată a dum. 
brăvilor sfinte. In depărtare vedeam o dum- 
bravă de aur care cu frecamătul frunzelor 
sale cîntă .o melodie molatecă și lină ca 
aceea a undelor adormite. Intre toate um- 
brele sfinte şi albe numai eu aveam corp... 
Rătăcii ce rătăcii prin pădure, pănă dedei 
de un riu cu undele de argint, în mijlocul 
riului o insulă înconjurată de ape —cu pă- 
duri şi grădini din al căror mijloc se ridică 
la ceruri o biserică naltă cu cupole rotunde 
—toată de aur gravat ce străluciă _astfel, 

„căci soarele curat se oglindeă în cupola .cea 
mare a bisericei. La țărm eră o barcă de 
aur... Eu mă suii într'însa și, spărgînd cu 
lopeţile undele de argint ale rîului, ajunsei la 
malul insulei. 
paseri, nimica; numai din biserică s'auzia 
un cîntec încet, trist, mormîntar, ca bo- 

“cetul cel înădușit lîngă “patul murindului. 
Intrai, prin portalele de aur ale bisericei, 
înnăuntru. Pe jos marmură albă ca laptele, 
pe sus arcadele nalte de aur, stilpii deaur...i- 

Aicea totul tăceă, nu cîntau 

conostasul cu icoane nalte și palide de sfinți 
"Şi îngeri de-o frumuseţe -supra-pămîntească, 
ce păreau suflate pe pînze de argint — în 
altar o masă de marmoră -cu sfintele taine... 
In biserică nu eră nimeni jos, ci numai sus 
în cor cîntau călugărițe cintece de moirt... 
Cînd dintr'o -ușe văzui intrind cu lumînări 
de ceară albă în mînă chipuri palide! cu 
vălul lung alb ce-acopereă şi capul — astfel 
de palide în cît fața se confundă cu albul 
hainelor, ci numai ochii Stinși ca de sticlă 
se mişcau trist în orbitele lor. Ele se MiȘ- 
cau încet — încet pănă în mijlocul biseri- 
cei... Eu mă ascunsei după o coloană de 
“aur, cu groază. Printre ele văzui o umbră... 
un bătrîn cu părul alb, cu faţa rătăcită” şi 
trasă, luminarea sa ardeă şi el priveă' în. 
ochiul lumiînărei cu : buzele strînse, şi cu 
ochii ficşi... Mie-mi părea că-l cunoșteam. 
Rezemată de o coloană drept în faţa mea, 
stăteă o fată palidă cu fața ca marmora 
cea vînătă... ea îmi zîmbi. trist şi-mi făcă cu 
mina... Eră Poesis... Poesis strigai eu... şi des- 
chisei ochii. Focul nu eră: încă potolit... fe- 
reastra înșă deschisă şi o vintoare suflă. 
cumplit prin el. Gindiam c'o. fi: deschis”o; 
vîntul şi mă dusei s'o închid. Cind mă în-. 
torc însă... văd... a 

Corpul... s'ar fi însănătoșit curind, însă 
aceea ce eră bolnav în mine, nebun de 
bolnav eră inima mea. Tot ce-mi aduce 
aminte de ea... de trădătoarea, le aruncam 
în foc care le consumă, cum se consumă 
inima și viaţa mea. Palid ca o umbră, eu 
alintam de-a lungul zidurilor orașului mai 

„mult mort decît viu. Fălcile mi se 'nfundase 
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adînc, albul ochilor se 'ngălbenise şi negrul 
eră turbure şi stins, părul cădea în desor- 
dine pe gulerul uns și neșters al rocului 
meu — astfel îmblam printr'o lume streină, 
din care nu făceam parte, — şi cînd mă ră- 
tăciam în _vr'o grădină publică, unde feţe 
roşii şi vesele chicoteau împrejur, pierzîn- 
du-se printre arbori, eu credeam că sunt 
răutăcioase duhuri efemere care-şi rideau 
de durerea mea. Ori mi se păreă cum că 'n 
jur rideau morţi, âle'căror feţe palide gal- 
bene erau spoite cu roşu —ccea ce le fă- 
ceă şi mai înfricoşate, şi mai moarte prin 
contrastul între adevărul morţii şi'ntre si- 
inularea cea spoită a vieţei. Altă-dată mă 
pomeniam că mă! uitam ore întregi în o- 
glindă şi mă 'strimbam la mine singur, — 
şi cînd mă treziam din asemenea atonie, 
mă'nfiora siguranța c'am înnebunit şi teama 
de mine însu-mi. Lucrul de care mă temeam 
mai mult eră nebunia; mi-eră frică să nu 
'nebunesc. Adesea mă pomeneam că pri- 
viserh fără să. ştiu cîte o 'oară 'ntreagă în 
soare şi că ochii mei orbiți de lumina lui 
caldă nu mai puteau distinge nimica, ci 
un caos vînăt-roşu părea că pirotește și mă 
'nvîrteşte. mereu, pănă ce mă trezeam căzut 
pe iarba cîmpului. Eram. timpit, absurd, i- 
diot. Astfel stam adesea înmormîntat în iar- 
ba mirositoare, albaștri şi mici fluturi” de 
vară roiau prin flori, un soare cald îmi 

“ardeă drept în creștet, totul eră frumos cum 
îs frumoase, zilele de vară... eu singur numai 
nu. cugetam nimica. Zile întregi cutreeram 
cîimpii pănă ce dădeam de rîu. Acolo, de. 
pe podul lui de lemn, mă uitam în valurile 
galbene cum zburau repezi ciorăihd, valuri 
turburi ca sufletul meu sterp, turburi şi neo- 
glindoase ca inima mea moartă. Apa. lim- 
pede ca cristalul a izvoarelor nu-mi plăceă, 
— cînd dedeam însă de ea, începeam a o 
amestecă cu bastonul pănă ce turburată de 
pămîntul cel negru eră icoana vie a gîndu- 
rilor mele. 

Dar nu puteă să rămînă astfel. Incă o 
lună de-o viaţă astfel și ştiam că voiu muri. 
De-aş fi murit, ce-mi păsă...; cine ştie dacă 
adinc în pămint n'aș fi fost mai fericit... 
dar aveam un tată bătrin, şi a muri eu, 

„însemnă 'a-l băgă pe el în groapă. 
Intr'o zi frumoasă de vară îmi făcui le- 

găturica, o pusei în virful băţului şi o luai 
la picior pe drumul cel mare împărătesc. 
Mergearn astfel printre cîmpii cu holde. Hol- 
dele mirosau și se coceau de arşiţa soa: 
relui... cu îmi pusesem pălăria în virful ca- 
pului, astfel încît fruntea rămiînea liberă şi 
goală şi flueram a. lene un cîntec monoton, 
şi numiai lucii și mari picături de sudoare 
îmi curgeau de pe frunte dealungul o-.. 
brazulti, 

Zi de vară păn' în seară am tot mers; 
fără să; stau de fel, Soarele eră la apus 
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aerul începeă a se răcori, holdele păreau: 
că adorm din freamătul lor lung — de-a lun- - 
gui drumului de ţeară oameni se'ntorceau 
dela lucrul cîmpului, cu coasele de-a spi- - 
narea, fetele cu oale şi doniţe în amindouă 
minile, boii trăgeau incet in jug şi carui 
scîrțiia, iar rominul ce mergea alături cu 

_€i şi pocniă din biciu, îşi ţipă eternul său 
hăis hol... Ascuns în maluri dormeă Mu- 
reşul, pe ei trozneă de căruţe podul de lun- 

„-tri, pe care-l trecui şi eu;.. De departe se 
vedeau munţii mei natali, uriaşi bătrîni cu 
frunţile de piatră spărgînd - nourii şi lumi: 
nînd ţepeni, suri şi slabi asupra lor. 

Una cîte una s'aprindeau stelele tremu- 
rind în nemărginirea albastră a cerului cînd 
mai sus, cind mai jos —şi luna, bălana lor 
regină, palidă ca o mireasă, treceă ca o 
secere de argint prin norii albicioşi şi sub- 
țiri. Mai greoaie scîrțiiau carele cu lemne 
ce veneau din munte; romînii şedeau culcaţi 
pe foale în virful carelor, sau mergind ală- 
turi şuerau doine bătrine Şi triste- ca suve- 
nirile trecutului. Toate farmecele unei nopţi 
de vară —lună albă şi stele aurii, fluerul 
melancolic şi cimpii ce par a adormi, iar 
drept în faţă, bătrinii uriaşi de piatră, mun- 
ţii, ce acum păreau încununaţi de stele ce 
tremurau asupra frunților lor. 
Mergeam neoprit prin cărările albe ce 

duceau crucișe prin lanurile unele 'ncă verzi 
— mergeam, pănă ajunsei în poala răco- 
roasă a munţilor. De acolo-apucai pe-o pie- 
troasă cărare. de munte. Pe cîte un virf 
de deal vedeam arzînd focuri mari, şi oa- 
meni împrejur, —din fundul. codrilor ce'n- 
Cunjurau cu o manta neagră-verde umerii 
munţilor vuia cîte-un bucium durerea lui 
de aramă; pe lingă alte focuri vedeai par'că 
cum joacă fete şi flăcăi, iar prin codrii ră- 
tăciţi fluerau voinicii printre dinţi și din 
frunze cîte-o doină adîncă şi plină de foc. 
Astfel treceam înainte alături cu zidurile de 
piatră ale muntelui, pe.o cărare îngustă 
ce duceă mereu în sus, năruită pe alocurea, 
pe-alocurea baricadată de bolovani rostogo- 
liţi din creștetul munților și înțepeniţi în 
albia cărării. Săream peste năruituri și bari- 
cade, și-am mers.mereu, pănă ce luna apu- 
sese, focurile se stingeau, cîntecele încetară, 
iar răsăritul se roşia slab de faptul zilei. 
Aerul răcoare al dimineţei îmi pătrundeă 
pieptul, simţiam cum Îmi amorţeşte gitul 
de răceală..., pănă ce văzui satul meu, cu 
„căsuțele lui “mici, 
sipite prin creerii de piatră ai muntelui, 
de ţi se păreă un sat de cuiburi de vultur. 
Trecui prin mijlocul lui, pe lingă mica bi- 
sericuță de lemn: şi tocmai la capătul satu- 
lui mă oprii lîngă bordeiul cel înfundat şi 
sărac .al tatălui meu. Prin ochiul 'de sticlă 
se vedeă lumină. Trăsei zăvorul de lemn de 
la ușa uscată și intrai înăuntru. Pe vatră 
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acoperite cu paie și ri- 

mai ardeau vr'o doi | tăciuni subțiri de nuele, 
— tata dormea pe un pat de scinduri nalt ca 
vatra. După cuptor eră încă patul mamei 
acoperit cun lăicer, deasupra lui eră o i- 
coană veche şi afumată a maicei Domnului, 
dinaintea căreia ardea o candelă mică -cu* 
untdelemn. Mă lungii pe patul mamei fără 
să-l trezesc pe tata şi adormii curind, căci 
eram foarte obosit. Desdedimineaţă, păn-a a 
nu îi ziuă, cucoşul cinta asupra bordeiului 
şi auzii ca prin somn pe tata sculindu-se, 
apoi luînd în mini apă din un ciubăr şi 
spălîndu- se pe faţă, făcîndu-şi cruce şi mor- 
măind încet o rugăciune, luîndu-și ciocanele 
de pietrărie de sub laiţă şi plecînd pe uș-afa- 
ră, fără chiar să se uite în dărătul lui, şi 
fără a mă vedea din dosul cuptorului, unde 
dormiam. | 

A doua zi cam pe la amiază mă trezii şi 
eu din somnul. meu adînc şi fără visuri. 
Nu Ştiu cine pospăia prin casă şi pe la 
vatră. Eră o vară a mea, care băgă vrea- 
scuri în foc şi fierbea mincare, 

— Tu eşti, Fini$o, zisei eu sculindu-mă, 
luîndu-i capul între mini şi sărutînd-o. 

— 1, doamnel zise ea, surizind cu de- 
getele la gură şi măsurindu-mă cu ochii 
din creştet păn' în talpe.. Ce mare te-ai fă- 
cut... Uitel 'şi barbă şi mustăţi. «„ Da tare 
ești galben, vere, pare c'ai fi îndrăgit? 

Nu ştii tu, zisei eu, uitîndu-mă în o- 
chii ei inocenți şi lucitori, —nu poţi şti tu 
ce am suferit, 

Dar ce frumnuşică eră verişoara mea. Faţa 
“albă : şi obrajii roşii, părul castaniu şi des- 
făcut în două cozi întrunite pe spate—ne- 
ted şi cu cărare prin mijlocul capului — o- 
chii mari căprii ce se uitau miraţi la mine, 
sprincenele arcate şi îmbinate, nasul fin ca 
al unei dame mari, bărbia rotundă și plină - 
iar cînd: ridea două gropiţe. cochete. Că- 
mașa. albă, cu altițe, şi mînici largi, fota 
curată și nouă, iar picioarele goale. Cu cit 

o priveam, îmi păreă mai frumoasă și-o să- : 
rutai încă odată. 

» — Ol zise ea, rîzînd vesel — îşi i iei la guri 
parc'ar fi dintr'al tău... ia fii bun, mă rog, 
de-ţi cată de treabă, domnişorule! 

— De-del zic eu—n'o lua în nume de 
rău... Şi-apoi nu mă uit eu la ochii tăi. 
fie ei cît de frumoși... 

— Ol frumos! vine vărul pe, la noi, Și apoi 
lucrul ce mi-l spune mai întiiu e că. ochii 
mi-s urîţi! Frumosi - 

— Da nu... i 
"— Destul, las' că Ştiu... Dowmnu-a 'fost la 

cetate... Nevestele de: domn au ochii mai 
"frumoşi decit ai mei, se 'nţelege —zise ca, 
puniîndu-şi rizînd miînile: 'n şolduri, — fiica 
Evei cea limbută cu dinții de mărgăritar. 

— De-ai şti, Finiţo,. zisei pe jumătate ri- 
zind, de dragostea mea.. 

— Dragoste, — zise ea repede... ce dra- 
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goste? Și ridică cu curiositate, din sprincenc. 
Ce dragoste?... spune-mi și mic... zău așa! 
Te.rog, vere, adăogă ca încreţindu-şi gura 
şi plecînd ochii cu atita graţiositate, încît 
număâi pe sub gene se uită la mine. 
„— Şezi ici pe pat;. zisei cu, apucîndu-o 
în braţe şi punind-o să şează ca pe un copil 
obraznic..., cu mă aşezai alături cu ea, îi 
încunjurai grumazul cu brâţul meu și începui 
să-i povestesc amorul meu şi nenorocirile 
„nele. Ea ascultă c'un fel de seriozitate ŞI 
c'o atenţiune copilărească — şi cînd se uită 

„drept în ochii mei, ai ei sec umplură de' la- 
„crimi, — „Sărmanul văr, zise ca, sărutindu- 
mă cu atîta dulceaţă și tinerețe“ 

Oalele fierbeau pe vatră. — O! zise ca, 
ca aducîndu-și aminte, trebuie să-i duc me- 
rinde tătini-tău! Las-că ne mai vedem noi 
deseară, mîni dimineaţă... zise ca şi drese 
ce drese, apoi luă vr'o două oale din cele 
pline, surise și cu ochii şi cu gura, şi plecă 
pe ușă, și prin sat înainte. “ 

Nu mult după aceca veni și tată-meu, 
care auzise dela fată, că venisem acâsă. El 
mă strînse în braţele sale, Capul său era mai 
alb, creții de pe frunte şi brazdele din față 
mai adinci, iată toată schimbarea ce-o bă- 
gai de seamă la el-—destul însă ca ochii 
să mi:sc împle de lacrimi, | - 
Am stat mult acasă, într'o atonie mono- 

tonă şi moartă. Intre grinzele casei găsisem 
o carte cu scoarţe de piele roase de molii, 
cu mărginile roşii—în ea crau nişte po- 
vești-manuscrise, cu' litere bătrine, iară ]i- 
terele începătoare paleografate cu roșu... de 
sigur vr'o reminiscență de-a preotului celui 
bățrin, ce murise “de mai mulţi ani. Cu car- 
tea aceea în mină, steteam zile întregi lun- 
git pe prispa casei la umbră şi! descifram 
machinalminte slovele cele bătrîne, ori pri- 
viam cu ochii drept în grinzile afumate ale 
streşinei, pănă ce'mi simţeam . capul ridicat 
şi pus“ în poale. Mi 'ntorceam ochii peste 

cap..., cră Finiţa ce-și așezase capul meu 
pe poalele ci —și începe a-mi povesti ba 
cimilituri, ba basme, ba-mi cîntă cu vocea 
jumătate cîte-o horă ori cîte o chiuitură cu 
vorbe cu tot. Astfel ședeam lungit seri în- 
tregi cu capu'n poalele ci—pe cînd vitele 
se 'ntorceau mugind greu de prin munţi, iar 
talancele dela giturile vacilor cu ugerul greu 
de lapte sunau a lene și melancolic prin 
atmosfera cea dulce a serei. 

Revoluţiunea ardea în cîmpia Transilva- 
niei — dar mie ce-mi păsa de 'toate. Pen- 
tru realitate eu eram omorit... Nepăsarea 
leneșă,' lene de-a cugetă, lene de-a simţi, 
abrutizarea cea mai adîncă şi mai idioată, 
iată ce făcuse din mine amorul unei femei. 
Insuşi numele ci, Poesis, nu putea să escite 
nici un simţimiînt în mine. Eră ceva ce mu- 
rise de mult pentru mine, ce uitasem de 
mult — lucru de care îmi eră 'greu să-mi a- 
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duc bine aminte; — căci nu cugetam să-mi fi 
ucis inima şi să-mi fi omorit inteligenţa... 
şi.cu toate astea tocmai aceea eră, ce nici 
nu-mi trecea prin minte, 

Venise toamna și îngălbenise Codrii din 
umerii bătrînilor munţi, pe virfurile lor ne- 
gurile deveniau mai dese, —în fine într'o 
zi ne pomenirăm cu cei. dintăi fulgi de ză- 
padă înnecînd cu puful. lor de argint aerul! 
neguros și rece al munților. Prin sate co- 
linda vestea cum-că se ridicase Romînii îm- 
potriva Ungurilor și Impăratul Codrilor bă- 
trîni şi al munţilor suri şi. sterpi adună 
pe vulturii din visiunile lor stincoase îm- 
prejurul flamurei romiîneşti. In creerii îm- 
pietriți ai munţilor şim 'aerul lor cel rece 
flutură tricolorul, 
vaniei. o 

Intr'o noapte.am văzut un spectacol mă- 
-reţ. In culmile munţilor, pe frunțile lor de 
piatră, care de care mai înălțate, se aprin- 

“deau, unul cîte unul, focuri mari— părea 
că munţii însuși se aprinsese. Imprejurul 
focurilor vedeai șezînd cete întregi de oa- 
_meni şi lăncile culcate pe umere străluciau 
în aer... lănci de coase, cari m urmă erau 

să devie spaima inamicilor. Din creștetele 
munţilor Rominii sloboziau roţi înfășurate 
n paie şi aprinse care se rostogoliau cu o 
'repejune demonică, pănă se pierdeau hă- 
ulind în prăpăstiile adinci, în inima pămin- 

“tului. Buciumile 'sunau din virfuri, astfel în 
cit ţi se părea că sufletele de aramă ale mun- 
ților sc trezise și sunau':a moartea lumei. 
Culme cu culme ardeă, atîţia uriaşi ochi ro- 
şii cite unul pe-o.frunte de deal. Codrii bă- 
trîni trozniau amorţiţi de iarnă, stelele şi 
luna erau mai palide 'n cer,.cerul însuși 
părea mai sur. Eră unul din acele specta- 
cole măreţe, din acele tablouri uriașe, pe 
care numai Dumnezeu le poate zugrăvi pe 
tabla întinsă a lumei, înaintea ochilor uimiţi 
și a inimei înfrînte. 
“Revoluţiunea pătrunsese m munţi. La noi, 

"cari eram mai în poalele munţilor, veniau 
honvezii ca să recruteze oameni tineri, însă 
aceștia o apucase de mult la Iancu. Oamenii 
mai maturi așteptau ca eu să mă fac pri- 
bunul (tribunul) lor -- însă eu, în starea în 
care eram, am fost nesimțitor și imposibil 
pentru aceste cauze mari. Cu toate acestea 
satul cra adeseori vizitat de către tribunii 
lui Iancu, adesea cete întregi găzduiau peste 
noapte pe la noi, spre-a plecă înspre ziuă 
iar, fără ca honvezilor să le fi trecut prin 
prin minte, ca să-i surprindă cîndva. Însă 
într'o noapte auzii împușcături prin vecini. 
Speriat sar din aşternut, ies afară şi mă 
sui pe gard, ţinîndu-mă de parii lui, astfel 
încît dominam cu privirea asupra unei părţi 
din casele vecine. Văzui o casă înconjurată 
de honvezi și pe unii trîntind cu paturile 
„puştii în ușa casei, pentru a-i sforța intra- 
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rea. Dar în momentul acela văzui fulgerînd 
prin ferestrele casei împuşcături, şi auzii 
vaetele celor ce-o încunjurase — ușa se spar- 
se cu repejune şi dinăuntru ieși un june palid 
cu capul gol, cu sabia 'n dinţi și mîinile. 
'narmate de pistoale 'ntinse pe care le slo- 
bozi drept în căpetele celor ce steteau în 
uşă. In urma lui o ceată de oameni înarmaţi 
cu lănci împungeau în dreapta şi 'n stinga 
şi, răzbind prin ei, fugiră mereu pănă n 
risipiturile unei stinci, prin care, pierzîn- 
du-se, nu vedeai în lună decit oţelul ţevelor 
întinse şi împușcăturile trimise în cei ce a- 
cuma, cotrobăiau prin casă: a 

Dar pe acel june palid, cu capul gol, îmi 
părea că-l cunosc,  Deși-l ' văzusem numai 
la lumina fulgerilor din. puște, totuşi imi 
părea că nu putea să fie altul decit loan. 
Mă "'ntorsei în casă.și mă culcai iar;.însă-mi 
era cu neputinţă să mai închid ochii de 
ginduri. Dacă acela va fi fost loan... iată 
ceea ce:mi umblă mereu prin cap..., căci 
de va fi fost el, decisiunea mea era ca și 
luată... trebuia să-l urmez. 

Astfel svîrcolindu-mă în patul meu, pă- 
rea că demonii toți intrase în sufletul meu 
cel turburat, asemenea unor visuri aievea... 
unor visuri cu ghiarele de fer. In toate păr- 
ile mă întorceam spre perete —dar păre- 
tele părea zugrăvit cu chipuri roșii ca acele 
ale icoanelor de leinn. din bisericile bătrîne 
—'mă 'ntorceam spre cuptor, dar cărbunii 
ce ardeau vineţi pe vatră păreau roşii ochi . 
de demoni, cari se întorceau cumplit, iar 
în fumul cel vende ce se înălță în sus păream 

"a vedeă fluturînd părul despletit şi sur al 
'unci furii crîncene. Imi. închideam ochii, ca 
să alung toate visurile acestea... 'Un somn 
păreă că mă cuprinsese, însă somn cu durere 
de cap și cu bătăi de inimă. Creerii :mei 
păreă că-i stoarce 'o ghiară de lemn, pieptul 
meu păreă apasat ca de o piatră, păreă 
că e cine-va pe mine care-mi stingeă sufla- 
rea, care m'apucă cu brațe lungi şi teribile 
și m'aruncă într'un abis întunecos, unde că- 
deam mereu, mereu.... Astfel între cer şi iad. 
văd piscul cel de piatră sfărmată al unei - 
stînce pe cari ij 'se părea c'am să cad. C'un 
ţipet teribel mă zmuncesc pare-că din cursul 
ce-l luase corpul meu în jos, dar: în momen. 
tul acela ajung de stincă, o durere cum. 
plită.... îmi spărsesem corpul de ea... Mă 
pomenii. Căzusem într'adevăr... dar de pe 
pat jos. Focul licăria încă și înaintea maicei 
durerilor ardea candela cea mică, luminînd 
fața ei cea sfintă. Imi făcui o cruce şi mă 
sculai drept în picioare. 

Eră cu neputinţă să mai dorm sau să 
mai rămîn; ci decisesem de-a urmă primei 
mele, impresiuni, aceea de-a mă duce n lu- 
me, unde mă vor duce ochii. Băgai vreas- 
curi în foc, care începură să troznească ve-! 

"sel și să 'arunce scîntei cu pară. Apropiai 
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de foc un scăunaș scund, luai dintr'un colţ al 
bordeiului coasa tatei și şezînd pe scăunaş 
începui la lumina focului de vreascuri să 
cioplesc c'un cuţit de brîu, să cioplesc cu 
băgare-de seamă coasa și s'o prefac în lance. 
Făcui ca coasa să stee drept în vîrful mîne- 
rului şi-apoi, luînd o cute de piatră, începui 
a o frecă de ascuţișul și mai cu deosebire 
de virful coasei, pănă ce se ascuţi ca un 
briciu, încît suflind cum păr de-asuprăii, 
s'ar fi tăiat în două. Din norocire tatăl meu 
dormiă așa de dus, încît n'a auzit nici cum 
ascuţisem coasa, nici cum apoi, luînd două 
pistoale lungi și ruginite de sub-pat, le în- 
cărcai cu praful de puşcă dintr'un corn de 
bou, mi le pusei în brîu, luai o țundră 
veche pe umerc, o căciulă de oaie "m zap, 
lancea de-a umere și icşii afară din casă. 
Afară eră rece, însă o lună frumoasă plutiă 
în cîmpia cea albastră a aerului. In casa 
cea vecină, unde se 'ntîmplase lupta,: uşa 
eră căscată cu desăvirșire, în mijlocul. casei 

„la pămînt ardei un foc mare cc-l aprinsese 
soldaţii, pc cînd ci înşişi ședeau trîntiți pe . 
fîn cu puștile puse alături, cu lulele aprinse'n 
gură; la foc fierbeă o oală mare, iar ei, 
vorbind din cînd în cînd, scuipau. cînd în 
foc de-a dreptul, cînd alături. Feţele lor e- 
rau sălbătăcite, îndobitocite. Caii lor cei în- 
șeuaţi erau legaţi afară, de parii gardului,— 
ci mai încolo de toți eră uni cal sur, cu gura 

„nepusăn zăbală, căci mînca dintr'o legă- 
tură de fin ce i-se pusese “ainte. Inconjurai 
casa pe dindos, astfel încît venii lingă calul . 

sur fără de a trece pe dinaintea. ușei des- 
chise. Iau: cuțitul din brîu şi tai repede 
curelele legate de gard, pui mina coama 
calului şi 'ntr'o clipă sunt pe el şi-l izbesc 
de-i răsună coastele. Ca turbat asvirle din 
copite, nechiază una, dar o şi rumpe : de 
fugă, încît zburam - prin noapte ca purtat 
de-un duh-spaimă, fără să mă uit în urmă, 
O Împușcătură auzii în urma mea; glonțul 
îmi vijii. pe la ureche; dar lăsîndu-l fără 
friu, izbindu-l numai în coaste, el fugeă, 
spărgind cu corpul lui fierbinte şi fumegînd 

„de “sudoare aerul cel rece al nopţii. Zgudui- 
tura cumplită ce-mi da fugind, mă cutre- 
mură în toate fibrele corpului. Lancea ce-o 
țineam de-a umere :fulgeri la lumina lunei. 
şi sfişia aerul nopţii, pe cînd cremenea de 
munte de sub copitele de fier ale calului 4 ” A . 1 . . . zburînd scînteiă, troznind şi trezind ecoul 
cel adormit al “munţilor. Calul mă ducea . 
mereu, astfel încît în urmă nici se părea că 
aș- călări, ci că aş pluti între cer şi pămînt, 
dus de-un geniu nevăzuț mereu înainte, ră- 
pit de-un bălaur din poveste, de un zmeu c'o 
falcă?n cer şi una 'n pămînt. Cît oi fi zburat 

"astfel nu ştiu, numai deodată simţii cumcă. 
calul poticnește una şi-apoi începe a merge 
mal incet şi mai greu, suflind greu, cu nă- 
rile și gura plină de spume. Fără s'o fi băgat
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de seamă, cu ieșisem din munți și mă aflam 
pe şes. - „. 

Pănă aici mersesem ca prin somn. Cite 
făcusem pănă “acum, toate le făcusem pe 
neștiute, dominat de-o dorință pe care eu 
singur nu mi-o puteam defini, de-un impuls 
întunecos și fără sens. Acum îmi frecai o- 
chii și începui a privi în jurul meu. Din 
dărătul meu munții, înaintea mea departe 
Mureşul, într'o parte un orășel care aprins 
din multe părţi începeă. a arde. Departe 
eră cam cale de două ceasuri. Calul eri o- 
bosit şi nu mai puteă: merge de cit în -pas. 
II îndreptai spre orășel. In curind însă su- 
fJarea cea limpede a aerului de noapte în- * 
cepi a deveni mai rece și mai iute. Deși 
cerul eră senin, Ace mici de ninsoare înce- 
pură a'mi izbi faţa şi fruntea; îi dedei un 
impuls nou calului, care-o începi în trea- 
păt. Din ce în ce vintul creştea şi prindea 
aripi, pănă ce mai repede de cît treapătul 
calului meu începi să mă pătrundă cu fri. 
aul lui prin toţi porii vechilor mele haine. 
Oraşul se aprindeă din ce în ce mai mult ; 
cu -cit mă apropiam, păream a distinge va- 
iete slabe şi depărtate, calul fugeă mai iute, 
vintul începă a viiii si a flueră. astfel în. 
cît vedeai cum cu el “creșteau aripile fla- 
cărilor ce se 'năltau la cer. Din ce în ce 
mă apropiam; din ce în ce vedeam cum 
vintul s'aruncă cu furie: în braţele mărei 
de. foc care creştea în toate părțile, prin- 
zînd din vintul: cel rece și barbar mii şi 
mii de .suflete eroice şi repezi. Vâtetele și 
bocetele s'auzeau cumplit, astfel încît pie- 
trele 's'ar fi sfărmat de durere auzindu-le. 
oraşul înflăcărat prin foc şi vînt se unise 
cu cerul, căci între cer și pămînt nu mai 
eră deosebire. Flacăra zbură piezişă după 
îndreptarea vîntului.... aerul ardei: cu fim 
cu tot, cerul se dogorise, astfel încît albastra 
lui boltă amenință a se avrinde: şi a se 
nărui, Prin nori de fum roşii vedeai ames- 

„tecate ca ochi de aur stelele timide. şi tre- 
murătoare. Pămînt, aer şi cerul asupră-le 
erau cuprinse de acelaş foc... Calul meu fără 
preget .și îmboldit — zbură noticnindu-se. A- 
Droane de oraș, mă coborii de pt el... pusei 
lancea în santul de-alăturea drumului împă- 
'rătesc, înfipsei de căciula mea o pană roșie 
și suindu-mă pe cal intrai în stradele a. 
prinse din amîndouă părțile ale orașului. 
Vuetul cel -sălbatec al tobelor inamice, ca- 

„sele năruindu-se mistuite de ' flacări. prin 
ferestrele pleznite ieșind flacăra neagră-rosie 
cu fum negru... astfel șirele caselor păreau 
puse în ordine de bătălie 'cu capetele arzînde. 
cu ochii cei plini- de flacără și fum. Oamenii! 
alergau și țipau, stradele negre foiau ase- 
menea muşinoiului de furnici, unii cărau 
şi duceau lăzi, cu fata speriată şi ochii hol- 
bati la soldaţii ce nu ştiau ce urmări... pră- 
zile'ce fugeau, femeile ce pe jumătate goale: 
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alergat pe strade, despletite şi palide, a- 
semenea stafiilor... Bărbaţii lor aruncaţi sub 
roţile carelor sau izbiţi cu capetele de murii 
caselor arzînde, trîntiți pe pietrișul stradei. 
gemeau pe ici pe colo, morţi, sau pe jumă- 

„tate morţi... Copii! ţipau cu ochii plînși și 
îngînau nearticulat numele mamelor lor. Cu 
pistoalele'n mînă, cu cocoșul tras îmboldii 
calul de trecă prin strade peste cadavre de oa: 
meni, peste căruțe sfărămate, peste lăzi sparte 
din care curgeau haine și unelte, peste mo- 
bile rupte, peste animale ucise — treceam ca 
sălbatic prin acest cumplit spectacol, prin 
“această dramă teribilă și sfişietoare, ilumi- : 
nată de focul cel larg al incendiului. Intr'o 
parte și'n alta şirurile “de case arzînd — pava- 
giul de pietrii mărunte şi albe acoperit de 
cadavre și umplut. de singe negru, lumea 
toată cuprinsă de vaet... jos omorul şi noapte, 
sus nouri și fum! Tată întregul acestui snec- 
tacol înfricoşat. 

Ştiam aicea casa unui preot; ţrebuiă să 
mă duc. la el. Cit mă bucurai cînd, iesind 
în suburbiul întunecos și plin de grădini 
al oraşului, văzui cumcă acolo nu arde ni- 
mic. Grădinile înconjurate de-un hățiş des 
și tufos,: deşi scuturat de toamnă. se'mntin- 
deau alături cu strada, pe cînd după acel 
tufiş ascunse 'mtre arbori se vedeau casele. 
Aiunsei şi înaintea casei preotului. Poarta 
eră deschisă şi rezimată'n amîndouă păr- 
țile. Ferestrele erau deschise, ci prin ele 
s'auziau, vaetele cele slabe ale unei femei. 

- De-a intră astfel cum cram în casă, eră a 
mă expune pericolului vădit. Mă apropiai. 
așa dar de fereastră și privii înăuntru. Dar 
ce văzui, Dumnezeul meu! 

Casa plină cu oameni care de care mai 
beți și mai sălbateci, care şedeau rizind 
şi chiuind înaintea unei buţi de mărime mij- 
locie, desfundată. 'In păretele din dreapta 
ferestrei, pe care mă uitam. eră un oblon 
în fnudu] căruia eră icoana de lemn a Mai- 
cei Domnului, dinaintea căreia ardei o can- 
delă. mică jumătate 'cu untdelemn. iumătate 

„cu apă. Pe oblon şi deasupra în cuie eră a-. 
sezat ' busuioc uscat! și flori galbene. care 
asemenea se uscase. Sub oblon eră masa 
cu cărțile bisericești ale preotului legate în 
piele, vechi, risipite — unele căzute ne jos. 
Oblonul cu icoana erau în păretele dintre 
camera aceasta şi. alta mai mică alăturea, 
Preotul eră spînzurat de un cuiu mare de 
fier de-asupra uşei... Ochii lui erau întorși 

„cumplit, din gură peste barba cursei spuma 
cea vînătă a morţii, mînile sale erau dinainte 
legate. Alături cun părete stă răzimată fata 
lui, palidă ca varul, cu marii ei ochi negri 
înfundati, înconjurați cu mari cearcăne vi. 
nete, rătăciţi ca ochii unei nebune. Buzele 
vinete şi apăsate, părul negru ca noaptea. 
despletit, ce flutură împrejurul sitului ei 
alb ca marmura cea moartă..., haina lungă 

>  
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şi neagră de mătase, îi dădei aspectul unei 
furii a durerei, unei dureri înmărmurite. O- 
chii erau seci şi priviau într'o desperare de- 
monică şi nebună asupra acelor oameni, roşii 
de beţie, cu ochii străluciți şi murdari, cari 
tăvălindu-se pe pămînt o priveau c'o ardoare 
sălbatică şi neumană. 

Hohot... răcni unul din ei—cu fruntea 
mică, cu faţa.grasă. și roşie, cu ochii mici 
și verzi, cu părul roşu ca focul... Oho! fru- 
moasă fată... ce cauţi așa... cel c'am spîn- 

_zurat pe tată-tău... popă blăstămat! Riîzi tu 
de el... Ce-ţi pasă ţie... tu cu noi ai să tră- 
eşti... ai să fii ibovnica mea, puiule! Hehehe! 
— zise el rizînd şi abiă ţinîndu-se pe picioa- 
re... Cum îţi par eu, fata mea? frumos, 
hai?... frumos băiat... chipos m'a făcut 
mama... roşu colo... hehehe! și-i place bă- 
iatul frumos și .roșu fetei celei albe... așa-i 
că-i place?... Cu astea se apropiă de fată, 
ale cărei buze se 'căscase de spaimă și care 
tremură ca varga... El vrea să pună mîna pe 
ca... dar ea cade în genunchi... Desolată 
şi frumoasă, ea îndreaptă ochii ei mari ce-ar 
fi putut mișca o inimă de aramă... Te rog — 
zise ea—omoară-rhă. Omoară-mă şi pe mine, 

„ca pe tata, căci îţi voiu mulțămi. . 
— Hehehel! neroziel.. Ce?, să mori, auzi! | 

Auzi, Istvan, să moară ea! Nu, nu, nul 
adăogă el rizind prostește, tu nu trebue 
să mori. | 

Nu trebue să moară! adaoseră toți, ri- 
" zînd care de 'mcotro; ea-i nevasta noastră 

a “tuturora... Nu trebue să moară. 
— Eu am căzut întăiu la sorţ, zise cani- 
baiul — lăsaţi-mă cu ea singur!... Ceilalţi: se 
sculară spre a ieși din casă... 

C'o deciziune teribilă, sărmana fată. se 
repezi cu furie, izbindu-se cu creştetul ca- . 
pului de părete, însă. numai leşinată, ea re- 
căză în brațele canibalului, care c'o strin-. 
soare murdară, cu hainele dehămate: și că- - 
mașa descheiată la piept, astfel: încît i-se 
vedeă pieptul, plin de păr roșu, —el voi 

"să apese gura lui murdară și cu musteţi roşii, 
rare, pe buzele ei cele vinete ca porumba... 
O simţi ea aceasta și cu o ultimă sforțare! 
se rupse din brațele lui... Eu întinsesem 
pistolul prin fereastră, în momentul cînd 
ea deschise ochii.. Eră să fugă pe uşe și 
văzînd arma ''ntinsă... ea rămase dreaptă, 
o 'nmărmurită statue a disperării sublime, 
cu mîndrie de leoaică în faţă,.c'o strălu- . 
cire selbatecă și: virgină în ochi. Cu mîna 
sigură slobozii drept în 'pieptul ei...: nime- . 
risem. bine, căci c'un suris ce deveni an- 
gelic ca al unei martire, ea căză de-alungul 
pe pămînt. În momentul acela, ungurul scă- 
pase din mînă, la pocnetul armei melc, sfeş- 
nicul de lut c'o lungă lumînare de seu. 
Deodată intrară și ceilalți colegi ai lui, a- - 

- prinseră lumînarea și se apropiară abia ţi- 
nindu-se pe picioare, cu ochii holbați și mi:." 
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raţi, de cadavrul întins drept pe pămînt, cu 
mînile 'ncrucișate pe piept, al bietei copile 
moarte. Eră pericol să mai stau la fereastra. 
aceea, înconjurai casa, intrai pe-o altă fe-: 
reastră în camera de:ălăturea aceleia în care 
se 'ntîmplase catastrofa şi care eră despăr- 
țită numai prin o uşe (din norocire închisă 
cu cheia) de locul. acelei barbare crudelităţi. 
“In camera d'alăturea găsii. lesne oblonul 

cu icoana Maicii Domnului. Pe partea de 
dincoace eră un geam de fereastră. Il des- 
chisei și luai iute icoana rezemată de geam, 
luînd tot-odată și candela şi stingînd-o în- 
tr'o clipă. După obiceiul caselor de țară, 
între amîndouă casele cră un oblon mic, 
de sticlă, prin care puteam observa iarăşi 
toate. - ! : 

Frică nu-mi eră, pentrucă n'am ţinut nici- 
odată mult la viaţă, și-apoi eram decis, de-a . 
mi-o vinde cam scump în cazul unei lupte. 

— Hehe!. zise hidul cel roșu—ai murit, 
bată-te-ar Dumnezeu fată de popă! și-o izbi 
una cu piciorul. 

Intr'adevăr ea eră moartă... Haina ei cea 
neagră se răsleţise pe pămint..., ochii cei 
mari se 'nchisese, — și cu toate durerile un 
zîmbet amar, dar sublim înseninase faţa ei 
cea moartă, fără sînge, albă ca pînza lin- 
toliului. Mînile, unite drept 'asupra acelei 
inimi ce-o rupsesem c'un glonte, nu lăsau 
a se vedea rana și pe haina cea neagră 
curgeă un şir de picături de sînge. Eră 
frumoasă astfel... acea martiră sfîntă, albă 
şi virgină, zăcînd întinsă pe pămînt -ală- 
uri cu acele figuri satanice 'şi dobitocești 
totodată... - RI | 

Unul din ei da 'virit preotului și'l clătina 
de picioare într'o parte şi. într'alta, altul îi 
atinse lumînarea de barba lui cea albă, care 
prinse foc și începu a arde 'n sus... Pielea. 
cea vinătă de pe fața bătrînului începi. să 
pleznească, genele albe *şi lungi se aprin- 
seră, pelița de pe ochi arzînd se trase *n 
sus, astfel încît ochii încă- lucii se ho!lbau 
sălbatici şi 'ntorşi către acei 'oameni stu- 
pizi. Intr'adevăr eră un spectacol cumplit : 
și înfiorător! Barba arsă, fața neagră de 
pîrlită, ochii întorși şi înfundaţi, gura 'des: 
chisă,. plină de spume ce ferbeau la arsura 
focului... în fine un cap :de mort schilod,: 
care-și îndrepta ochii săi, ce păreau a vorbi - 
cu toată cumplânia faptelor, către acei oa- 
meni ce rideau și cari'n timpirea lor nu pu- 
teau. înțelege rinjetul cel. sec al mortului. . 

— Hehe| —zise Ianoș, voi rideţi de popa, 
eu de fata popei. Ce, crezi că moartă a 
scăpat de mine?... Nu, nu, nu! Ehei fată, 

„scoli: că Ianoș vrea.să te sărute. — Și cu 
asta o tiriîi: de braţ din 'casă, astfel încît 
praful podelelor împluse și albise 'hainele 
ei: cele negre. Deşi nu: înțelegeam bine pe: 
canibal, însă o -ideic nefastă .îmi trecu. prin: 
minte: dacă acei “oameni într'adevăr 'ar fi
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putut fi aşa de sacrilegi, ca să violeze pănă 
şi cadavrul unei virgine. Dar deodată cu. 
această idee, scînteia în capul meu şi ideea. 
unei răzbunări înfricoşate. 

A fost fapta unei minute să mă desculţ, 
și pe din dosul casei să car, pe-o scară ce 
suia în podul casei, o mulţime de pae us- 
cate, pe .care răspîndindu-le în tot întinsul : 
podului, le dădui foc. Mă scoborii: iute, şi 
fiind-că ușa dela tindă eră cu cheia "n ea 
pe dinafară, o trăsei în cleanță și întorsei 
cheia, fără ca cei morţi beţi în casă să poată 
băgă de seamă ceva. Numai fereastra cea 
deschisă eră: loc de: ieșire. Dar c'o furie 
supraumană, eu adusei o claie întreagă de. 
„pae sub fereastră — și apoi ridicînd poarta 
cea mai mare a curţii din ţiţini, o trîntii: 
peste fereastră, iar sub ea aprinsei paiele 
care, uscate și. 'n vint, începură a arde. In 
momentul acela cei din casă părură a se 
trezi, căci c'o furie teribilă -începură a izbi. 
în uşe. Dar uşa eră îndoită, de brad. uscat 
şi bătută peste tot cu teribile cuie'.de fier. 
Săriră la. fereastră, însă poarta 'n fereastră 
se aprinsese şi .eu .pusesem asupră-i și-o -a 
doua poartă și înc'o clae de pae. In mo-. 
mentul acela acoperămîntul prinse foc, „grin- 
zile începură a trozni, vîntul amestecîndu-se 
cu flacăra ce arsese păn' acum: închisă o 
înzeci într'un moment şi urletele fioroase : 
ale canibalilor îngropaţi în flacări se auziau 
asemenea vaietelor celor osîndiţi la focul 
Gheenei. _- - 

M'aruncai pe cal desculţ cum eram, și 
izbindu:l în coaste -începui să iau drumul 
înapoi prin oraş; — flacările erau mai do- 
moale, stradele pustii şi cadavrele erau pe- 
alocurea aşezate clae pe grămadă. Călării 
repede pănă ieşii din oraș afară, unde la 
drumul împărătesc luîndu-mi lancea din șanț, 
scoţindu-mi pana roșie din căciulă şi dind-o * 
vîntului, o apucai călare înd 
deși nu'n spre satul' meu. 

Dedei de-o cale de munte, pe care în- 
cepui de-a-'mi mîna calul, care încet și po: 
ticnind, suflind greu, pocnia a lene cu co- 
pitele bolovanii mari de prin încovoiturile 
cărării dintre stînci. Din ce în ce mă m-. 
fundam mai mult în munți, din ce în ce 
aerul devenea mai liber şi mai rece, dar 
din ce în ce cerul devenea mai senin şi: 
luna spărgea cu fața 'ei cea galbenă vălul 
argintiu al norilor. Capul meu eră așa de 
pustiu, cu amestecul fără înțeles al unor 
colori varii, roşu-negru-verde-galben, toate 
amestecat pe unul și acelaş loc, în fine un 
nesens absurd ce semănă cu gîndirile unui 
idiot, iată aceea ce se 'nvirtia în capul nieu. 
Impresiunea ce-o făcuse asupră-mi toate sce- 
„nele precedente eră aceea a unui om nedor- 
mit de mai multe zile, cu creerii turburi 
de insomnie, care umblind printre oameni 
visează aievea și mintea lui croieşte pe faţa 

ărăt spre munte, , 
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oricărui cunoscut trăsuri adinci, grime în- 
tunecate, proiecte funeste,— care vede pe 
păreţi umbrele lungindu-se şi primind con- 
ture umane, ochilor căruia; i se pare că apa. 
limpede privind la ea se colorează — o dispo- 
zițiune a sufletului, în fine, în cuprinsul că- 
reia nici un concept priceput de simţuri nu 
intră neturburat, neparodiat, la cunoștința 
internă. Imi părea că trecusem printr'o po- 
veste cu zmei şi crudelităţi, dar în al căror - 
cuprins pe alte locuri și pe alte ţermuri, a- 
manţii rătăcesc de-a-lungul lor în umbra şi. 
verdele dumbrăvilor, cu feţele argintate de 
lumina unei palide lune ce zimbeşte prin: 
nori, şi înseninate trist de plăcutele visării 
ale amorului. Eră noaptea accea un roman 
cavaleresc fără înţeles — din evul mediu, dar - 
în care-numai eram în stare de-a transpune 
tablourile colorate cu sînge, cu foc și cu 
negrul-vînăt-roşu al fumului, care trecuse 
turburi cu hidoasele lor feţe de mort, cu sa- | 
tanicele roșii feţe vii, ce trecuse pe dina- 
intea ochilor mei. Toate astea s'amestecau 
în sufletul meu cel turbure, şi din acest 
amestec se născu o timpire cumplită a or- 
ganelor de cugetare şi simţire, care-mi obo- 
sia capul, astfel încît simțeam că mi-e somn 
înainte de toate. Naturile cele tari dorm 
mult înainte de o catastrofă —eu cred că 
ele dorm mult şi adînc şi după o catas- 
trofă, -- căci nimic nu timpeşte şi nu face 
nesimţitor.-pe un om decit astfel de 'spec- 
tacole teribile. Ajuns în culmea unui deal 
prin care stanele de piatră stăteau risipite 
asemenea oilor albe dorminde cu argintia. 
lor lină în lumina albă a lunei, eu mă co- 
borii de pe cal şi-l legai de ramurile cele 
strimbe și noduroase ale unei tufe cu frunze 
galbene şi miîncate de frig. Eu singur, în 
nesimţirea: cea mai mare, trăsei căciula de 
oaie peste urechi şi ochi, îmi așezai capul 
pe-o piatră și corpul pe-un morman de frunze | 
uscate și adormii. 

Visul, o lume senină pentru mine, o lume 
plină de raze clare ca diamantul, de stele 
curate ca aurul, de verdura cea întunecoasă 
şi parfumată a dumbrăvilor de laur, — visul 
își deschise auritele lui gratii. şi mă lăsă să 
intru în poeticele şi etern junele lui grădini. 
Intr'adevăr, că muntele pe care dormiam 
mi se pări una din acele grădini pendante 
ale Semiramidei, grădină a cărei treaptă de 
sus unită cu cerul răsfăță în lumina cea 
etern neturburată a soarelui un eden frumos 
cu largi alee. de palmieri, cu cărări aco- 
„perite cu nisip alb, cu avusuri de raze lungi 
și diamantice, cu stinci zdrobite, de smirnă, 
prin săpăturile cărora cioroiau și picurau 
curate ca cristalul însă dar aierisit de dul- 
ceţile şi mirosul ambrei: nectarul cel ador- 
mitor al Orientului. Și toate acestea asupra 
norilor! Cerul eră senin ca o boltă de sma- 
ragd susținută în: Orient și Occident de o-
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glinzile cele verzi şi săltîinde ale mărilor... 
numai întrun loc cerul părcă dogorit şi 
ârs şi eră o mare gaură în ce din care 
cădeau la pămînt pietre și risipături de mu- 
rii ce vedeai într'un loc. Acele pietre că- 
zînd una cîte una pe pămînt formau pare-că, 
lingă Mureș, ruinele unui oraș pustiu, ne- 
locuit de nimeni, ars, pătruns prin feres- 
trele pustii şi negre de' fluerile cele sălba- 
tice ale vinturilor reci. 

Dar deodată pără că lumea se 'nsenină, 
că gaura în cer începe a deveni din ce în 
ce mai mare şi mai largă, încît prin ea se 
vedeă asupra boltei albastre ce 'mbrăţișează 
pămîntul o altă boltă cu mult mai naltă, cu 
mult mai largă, însă de-un aur -curat şi 
limpede ca lumina cea galbănă a soarelui, 
astfel încît întreagă acea bolti.păreă un 
soare mare, care îmbrăţișă o lume, lumea 
de-asupra cerului. Aerul tot eră de. lumină 
de aur—totul eră lumină de aur, 
tecat cu gemetul lin și curat al arpelor de 
argint în mînile unor îngeri ce pluteau în 
baine de argint, cu aripi lungi, albe, stră- 
lucite prin întinsul acel imperiu de aur. Plu- 
teau ca genii abia văzute, umbre mai trans- 
parente, cu pelița viînătă ca marmura ce 

* pare moale, cu ochii mari albaștri, cu lungi 
bucle negre, ce 'nconjurau faţa lor albă şi 
cădeau pe. giturile marmoree și pe hainele 
de argint în. falduri lungi, ce muiau cor- 
purile sublime cu albeţea și moliciunea lor.- 

Printre acei îngeri, albi şi cu ochi mari 
albaştri — văzui unul cu mari ochi negri, 
alb ca şi ei, însă cu faţa slabă, şi muiat în 
lungi și strălucite haine negre, cu minile 
unite pe piept; el pluteă prin aerul aureu 
cu ochii mari îndreptaţi în sus și plini de 
lacrimi. Eu îl cunoșteam. Acel negru păr: 
ŞI despletit cu îl văzusemi, acea tristeţă a- 
dincă și sublimă eu o văzusem, acea despe- 
rare fără margini, a cărei unică stea. e Dum- 
nezeu, îşi gravase trăsurile ei adinci într'o- 
faţă şi dinaintea mea şi eu o văzusem. Ce- 
rul eră senin şi vesel, un singur înger eră 
trist... Eră Maria, fiica acelui preot bătrin, 
divinizată, schimbată la faţă..., mie însă mi 
se părea că e geniul martirei naţiuni, romi- 
nești, geniu palid și plins, a cărui singură 
speranță e Dumnezeu, a cărui singură tărie: 

cerul. 
Dar bruma rece a .nopţii se așezase ase- 

menea unor urdori de argint suriu pe ge- 
neie mele lungi şi negre, ochii îmi răciră 
în cap și se-treziră. Luna apusese de mult; 
cerul eră mohorit... 
răsăria o auroră murdară. şi somnoroasă, 
care abia roşea cerul cel vînăt-sur. Imi scu- 
turai corpul cel plin de frig..., îmi ridicai 
căciula de pe ochi, trezii câlul care şe trîn- 
tise şi el pe brînci la pămînt: şi închisese - 
ochii lui cei mari și cuminţi, El sări de jos, 
eu îl încălecai și începui a traversă înainte 

ames-, 

şi în' Orient departe 

PUSTIU O îi i „265 

munţii. Cu cât mergeam înainte, calu! îndoiă. 
paşii săi, căci mersul îi părea și lui o bine. . 
facere, pentrucă-l încălziă. Curind răsări și 
scarole şi din ce în ce. se sulă pe cer, cu 
atita tommnatecele sale raze deveniau mai 
calde şi mă ardeau în spate. Mă coborii 
de pe cal—lancea mea lucia 'n soare— 
eu alături cu calul traversam: desculț prundul 
cel mărunt acum al căilor de munte. 

Pe-un creştot. de stîncă văzui șezînd în 
soare, cu lancea înfiptă 'n pămînt —cu pi- 
cioarele 'ntinse şi c'o. lulea printre dinţi o 
avangardă de Român care păziă munţii. ! Mă 
apropiai de el. 

—- Bun găsit voinice, zisei eu, puind mîna 
pe gitul neted al calului, —n'aș puteă găsi 

“pe-aicea pe cutare. şi cutare (numii numele 

în luleaua lui. — Nu 

lui Ioan). 
— Ba cum să nu. 'L găsești, că-i pribun 

la noi, zise omul meu, scuturindu-și luleaua 
cea arsă de pămint, astfel încît 'căză. din 
ca toată cenușa: 

— N'ai puteă să mă duci la el, :zisei eu. 
—— Nu, zise e], scoţind dintr'o pungă albă, 

și strînsă la gură niște tutun verde-ncgru' 
şi apăsîndu-l cu degetul cel mic dela mină 

pot să-mi las locul, 
zise cl; trebue să stau de pază aici, dar 
uite, apucă 'n spre deal, c'apoi dai de lo- 
ghar. Cu asta scoase din chingă o sulă 
subțire Şi străpunse tutunul, aprinzindu- -l cun 
lemnuș alb. la capăt. Cînd începu să tragă 
din pipă, mustăţile cătau în jos a oală și 
ochii se holbau naiv la gura lulelei cu aten- 
ţiunea cea mare, de-a o vedea curînd arzînd 
ca un cărbune. Căciula creață de oaie i-se 
lăsase pe ochi. 

O apucai tot mereu mai la deal şi acolo 
văzui pe lîngă focuri mari şi „aprinse 'n 
lumina soarelui, focuri ce lingeau cu gal. 
benele lor limbi lungi aerul cel senin şi 
rece — șezind roată dejurimprejur cete de 
Români, iar pe frigări lungi frigind ber- 
beci și oi, chiuind, cîntînd, horind: — într'o 
parte unii jucau, pisînd pămîntul pietros cu 
opinca cea uşoară, pe cînd unul șezind pe 

“un bolovan flueră în fluer de soc. Chiui- 

„adincă, cu ochii căprii și vioi, 

turile vesele, fumul înălţindu-se din focu- 
„rile multe, fețele” cele curioase 'cu ochii lor 
cei vii, cari de cari mai mari—în fine a- 
colo-l. vedeai pe Romiîn cu faţa arsă, dar 

cu pletele 
lungi, crețe, negre strălucit, care "'ncadrau 
frunţi largi și netede, mustaţa neagră, nasul 
de ' vultur, bărbia. cam ieșită ca a război- - 
nicilor străbuni. Sumanele cafenii ce spîn- 
zurua pe umere, cămașa cea albă ce slo- 
bodă dezvăliă pieptul cel ars de soare, ce 
ascundea inimi libere, cioarecii cei strimţi 
şi albi, opincile cu virful îndoit şi legate: 
de picior cu sfoară de lină neagră, briul ' 
cel verde şi chinga cea roșie cu cuţit, amnar 
și cremene, în fine căciula de; oaie 'naltă şi



266 

! î - 
lăsată asupra ochilor pătrunzători, iată tipul” 
ce-l vedeai repetindu-se în felurite variante - 
în toţi acești copii ai munţilor, 

Intrebai pe unul din ei de Ioân, —el îmi 
arătă cu mîna un foc mare dar cam depăr. 
tat de celelalte... el îmi spuse cum că pri- 
bunul eră acolo, deși eră cam bolnav. Mă. 
dusei înspre focul acela, în care ardea cu 
fum mult trunchiul unui arbore putred şi 
găunos: alături cu focul stetea lungit pe 
un pătul de frunze uscate Ioan cu picioa- 
rele goale 'ntinse spre foc, cu sumanul tras 
peste cap, astfel încît fața nu ise vedeă. 
Lancea eră 'nfiptă 'n pămint cu vîrful de 

„ fier în jos. Imi legai calul de lancea înfiptă 
. Şi Îngenunchind lîngă capul lui, trăsei în- 
cet cu mina sumanul ce-i acopere faţa. 
Ochii lui mari erau închişi, astfel încît prin 
pielița cea fină şi albă a ochilor se vedeau 
clar vinele cele fine şi albastre; cearcănele 
adinci și mari împrejurul ochilor devenise 
arămii, fața eră palidă ca totdeauna. Şezui 
cu desăvirșire la capul lui și mă uitam. lung 
la el. In fine îl scuturai încet de braț, în 
cît își deschise ochii. Cam somnoros, el mă 
văzi și cu lenea cea melancolică pe care 
numai somnoroşia o răspîndeşte pe faţă, 
el îmi înconjură gîtul cu braţele lui şi su-+ 
rizind a lene zise: — Tu aici“? Surîsul cel 
liniştit arătă, pe un om fără pasiune, faţa 
lui eră sfintă ca să zic așa... se cunoștea 
că în inimă se stinsese orice lumesc. 
„— Cum vezi“, zisei eu întunecat, strîn- 
gîndu-i mîna cu putere într'a mea. —,,Cum 
vezi“, ” i 

— „Nu țe mai credeam capabil de-aţi iubi 
poporul, așa te timpise amorul pentru o 
femee nedemnă de tine“, zise el înfăşurind 
picioarele în obiele albe de lînă şi strîn- 
gînd peste ele opinca cea roșcată de piele 
de vițel. E 

— A nu-mi iubi poporul, ziseizeu c'un 
„zimbet amar, poate că nu l-aş fi iubit nici 
odată, dacă noaptea aceasta așa de teribilă 
nu m'ar fi învățat să-l iubesc“ — Cu aceste 
vorbe începui a-i povesti pe scurt ceeace 
văzusem cu ochii corpului și cu aceia ai su- 
fletului. Cu fiece vorbă a mea ochii săi 
albaştri și mari se turburau de un foc de-: 
monic și nenatural și fața sa albă-palidă, 
delicată se gravă cu trăsuri profunde și 
teribile. | “ 

— „O. canibalii!“ șopti el printre dinți. 
— „Ei bine, am venit şi eu — zisei într'a- 

devăr cumcă altceva nici am de făcut. Ce 
am de-a pierde? — Viaţa?.. Nimic mai u- 
Tit, mai monoton, mai searbăd de cit această 
viaţă... Și-apoi sunt sătul de ea. Un vis ab- 
surd. Sufletul?... Parcă cineva mai poate 

„aveă suflet în astfel de timpi?“ 
— „Aide, copilul meu — zise el—aide! A.. 

devărat că viața nu plăteşte nimic, dacă. 
nu vom face npi ca să prețuiască ceva... şi 
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pre sufletul meu, vom face 
mult!...“ Ochii săi străluciți se aprinseră în 
fundul capului și un fior de mîndrie însenină 
faţa sa. — In curînd mă simții familiar între 
oamenii noştri. In curînd încălțai și eu cioa- 
recii strîmți și lungi, încrețiţi cît ține flue- 
rul piciorului, şi pusei piciorul în opinca 
cea ușoară. Astfel îmbrăcat, adese-ori pă- 
zeam pe culmile munţilor, noaptea, în ra- 
zele lunei, asemenea sentinelei Romei care, 
păzind creștetele de fier ale Carpaţilor, pri- 
veşte cu ochii plini înspre sud, gindind la: 
muma sa, regina răsfăţată și albă ce-și scal- 
dă corpul molatec în mările ei azure şi 
calde, fruntea ei coronată cu visuri de a- 
mor şi sinii ei albi și plini, dezmerdați de 
albastrele și luciile valuri ale mărei. Mama 
uitită, care „asupra visurilor a uitat-în creş- 
tetele arse și bătrîne ale Carpaţilor pe fiul 

„ei cel cu ochii negri de vultur și cu. fața 
mîndră de rege. Italia a uitat pe Romini.... 
ci Rominii iubesc Italia. | 

Petrecusem iarna în lupte și : suferințe. 
A le cita acele suferințe, ar însemnă a cită 

„istoria acelor legiuni de lănceri, care după 
Chiar retragerea oastei imperiale din Tran- 

„Silvania rămăseseră ei singuri credincioși 
tronului, avisați la mijloacele lor proprii — 
la inima lor cea voinică, la coasele lor le- 

“gate de virful prăjinilor. 
Intr'o noapte, stînd de avangardă cu o 

companie de 20 oameni, între cari și Ioan, 
vine: Românul postat de sentinelă de îmi 
spune, cum că într'un castel de Conte ma- 
ghiar s'ar fi așezat vre-o două companii de 
honvezi și petrec ca mai bine. Noaptea eră 
rece și noi ne suflam în mîni de frig. 

Lui Ioan îi străluciră ochii. — Copii, pe! 
luptă! zise el c'o voce aspră. Și într'adevăr 
că feciorii atîta păreau C'așteaptă pentru 
de-a sări din atitudinile lor plecate sau 
culcate şi a apucă cu miini vînțoase lăncile 
înfipte în iarbă. In curînd coborirăm dea. 
lurile şi ne mdreptam de-a dreptul prin 
cîimpii cu iarbă moale la castelul ce se ri- 
dică în mijlocul unui parc întins şi frumos. 
Ferestrele lui toate ardeau prin întunericul 
cel des al nopții şi din ce în ce -ne apro- 
piam de acele lumini ce ni păreau magice. 
In curînd ajunserăm la grilele parcului: Un 
buldog începă a lătră, trezind aerul nopţii 
cu lătrătura sa răgușită, însă. în beţia ce 
păreă a: domn! în castel, printre ciocnetele 
păharelor nu auziai gura lui, iar el nenrulțu 
mit şi mormăind, lauziai cum scuturîndu-ş. 
lanțul se tolosi pe pătulul lui de paie. Ca" 
să nu-i trezim somnul, înconiurarăm caste- 
lul şi într'un loc sărirăm: cu toții grilele. Cas-' 
telul eră cu două caturi, la catul al doilea 
un. balcon ce dădei în. grădină, şi sub el 
un pava) grunzuros de: lespezi. Jos în toate: 
camerile erau mese 'mtinsc... oamenii cu puş- 
tile așezate pe lingă păreți beau, rideau,: 

să preţuiască | 
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_cintau. Pusei din feciori, cîți aveau puști 
pe lingă ferestre, şi la un strigăt al meu 
ei dădură foc. Gloanţele vijăind prin sa- 
lele întinse, toţi se sculară spăriați; —u- 
nii loviți, rînjeau moartea lor..., altora li 
căzuse păharele din mînă, partea cea mai 
mare uitind arma şi tot, o apucă spre-a 
ieşi pe ușă. Pe eil tipai eu, rupiînd o te. 
feastră din ţițînele ei, și sărind eu cel din- 
tiiu în sală. După mine toți. Cîţi rămăsese 
în sală, toţi fură măcelăriți. Am luat puştile 
lor încărcate şi, alergind prin camerele lungi 
şi luminate ale castelului, am zdrobit tot 
ce ne ieşeă' în cale. Din virful castelului 
vuiă un clopot de alarmă, înăuntru pocnetele 
de puști şi .răcnetele bete și selbatice ale 
murinzilor amestecate cu chiuetele bucuroase 
ale voinicilor noștri. Eu şi cu Ioan o apuca- 
răm pe scara cea mare în catul al doilea... 
Smulsei ușa cea mare şi intrai într'un salon 
mare c'o ușă ce da în balcon, ușă cu sticle 
prin ale cărei geamuri pătrundea acuma lu- 
mină albă a lunei ce ieşise din nori. Luna 
lumină un părete plin de armărie. Deodată 
în întuneric luciră doi ochi înfricoșaţi... un 
om nalt păreă a se repede dintr'un colț 
spre noi. Cu mîna 'ntinsă, slobozii pistolul 
și g lumina lui zării o față vînătă, ci cunos- 
cut - 

— E el! țipai turbat. Eră amantul Poe- 
sis-ei. 

In momentul acela Ioan i se repezise în 
piept, însă apucat el însuși, Contele deschi- 
se' c'o mină uşa. balconului, cu cealaltă eră 
să-l arunce peste balcon pe pavagiul de pea- 
tră. A fost fapta unui moment ca să-i tai cu 
sabia mîna ce se 'nfipse în pieptul lui Ioan... 
care căzi ios cu mina cea moartă cu tat.'- 

mină cu pistolul 
ridicat de jos, 

Contele 'ndreptă cealaltă. 
spre fruntea mea... loan. 
înfige pumnalul în cot şi-i ridică'n sus mîna, 
astfel încît arma pocneşte 'n sus și glontele 
trece vijăind. prin părul capului meu. Cu 
cealaltă mînă i-apucă gitul. 
pregătise să-l muşte 'n creştet şi cine ştie 
dacă cu dantura nu i-ar fi. zdrobit oasele 
capului, însă Ioan, ridicînd pumnalul .: ce 
luciă. i-l înfipse drept î în ţeasta capului, ast- 
fel încît cuțitul fug! adînc în ctreeri. Un 
urlet înfricoşat, iată tot. Uşa se deschise şi 
înnăuntru intrară de-ai noștri cu torţe a- 
prinse. loan căzuse peste Maghiar, de care . 
mă apropiai cu una din torţe. Mortul pre- 
zintă un aspect înfricosat. Gura întredes- 
chisă, dinţii. rîniiți şi preparaţi pentru muş- 

„cat... grima vinătă, înfricoşată, cu trăsurile 
cuprinse de turbăciunea rumperei creerilor..., 
măselele păreă că rîşnise spuma vinătă şi 

„"mveninată ce sc. scurgeă . prin colțurile 
„gurei. 

Mă uitarn c'o ură nespusă la omul ce-mi 
luase tot și. care acuma nu mai eră decît 
un cadavru. Feciorii luară rizînd armele din 

îi. 

Maghiarul se . 
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părete - şi le 'mpărţiră între ei. Coborînd 
scara cea mare, intrărăm într'o casă cu me: 
sele 'ntinse, deschiserăm ferestrele toate, a- 
runcarăm pe morți afară prin ele şi ne a- 
şezarăm cu toții la, masă, parcă nu se intim: 
plase. nimica şi parcă venisem la nuntă. Ori- 
cine va crede că asta nu-i cu putință, dar 
cînd ar şti cineva cum revoluțiunea şi nesi- 
guranţa vieţei proprii îl face pe om nepă- 
sător pentru viața sa şi face din omor şi lup- 
tă o stare normală a omului, acela va "nţe- : 
lege nu numai starea noastră, ci şi secolii 
aceia, unde ocupaţiunea principală a popoa- 
relor constă din bătălii și pradă. 

Iată unul din evenimentele cele multe ale 
anului. Dar voi spune încă unul, unul care 
pe mine m'a costat așa de mult. Pe Mureș: 
plutea: o moară a unui Sas, dela care noi 
obicinuiam a ne aprovizionă cu făină, ceea: 
ce-l făcuse pe Sas să tacă față cu patrau- 
lele maghiare ce cutreerau ținutul. Moara 
se legănă liniștit pe Mureș, cu roţile ei 
asurzitoare ce se rostogoleau ca doi balauri 
negri, scăldîndu:- -şi oasele de lemn muce- 
găit în apa albită de spume a riului — şi 
“Sasul gros şi cu fața cit:o lună plină și 
roşie, sub o pălărie largă ca o strașină — 
se plimba cu șorț alb dinainte şi cu miînile 
'n buzunări prin mulțimea de oameni ce 
veniau cu sacii la măcinat, aducind toto- 
dată fiecare. din ei cîte-o comoară de istorii, 
de poveşti, de noutăţi, — astfel încît podul 
morii eră mai mult o piață de tirg decit 
straşina unei case. Adeseori, neştiut de ni- 
meni, 'ședeam Şi eu pe un sac' de făină, cu, 

- luleaua aprinsă şi cu pălăria lăsată pe ochi | 
în chiotele fetelor, în poveștile bătrinilor, 
în înjurăturile bărbaţilor; î în scîrțiitura amor- 
țită, însă dulce a unei vioare vechi, pe care 
un țigan bătrîn o făcea.să răsune cînd ve: 
sel,- cînd plins. .Faţa neagră şi expresivă, 
barba albă ca zăpada, ochii mai stinși. și 
discoloraţi de bătrîneţe, pieptul păros și gol, 
abiă acoperit de o camaşă neagră,- căciula 
cafenie de oaie, ruptă astfel încît prin rup- 
turi ieşea pe alocurea părul alb al capului: 
astfel şedea bătriînul pe niște roţi rupte, 
trîntite 'ntr'un colţ al morii şi povestia po- 
veşti nu din gură, ci din strune. Eră o zi 
caldă și voinicii mei, cari aveau să facă o 
escursiune în vale, decisese să doarmă. peste 
noapte în moara Sasului, iar a doua zi des 
de. dimineaţă să plecăm înainte. | 

Rîndul se cam. sfirşise la taţi, soarele se 
duceă după dealuri să' doarmă şi el, ţiga- 
nul bătrîn își lăsase capul pe-o piatră de. 
moară și adormise cu luleaua aprinsă în 
gură, asemenea unui împărat în pat.moale 
și cu ciucuri de fir... Oamenii ducîndu-și 
sacii pe cară, înjugîndu-și boii albi, graşi 
şi cu coarne mari, apucau pocnind . şi chiu- 
ind cari 'nspre munte, cari 'nspre cîmpie. 
Inserase cu desăvirșire, roţile stătură şi ele
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și numai moara uriașă se legănă a lene pe 
Mureș, făcînd să tremure lungile și groasele 
funii de tei cu care eră legată de ţărmuri.. 
Sasul se puse 'n uşa cea mare a: morei pe 
un pietroi neted ca o bancă și aprinzîhdu-și 
luleaua se uită melancolic la răsărirea lucea- 
fărului de seară. Eu mă așezai lîngă el, — 
înnoptă din ce în ce mai mult, cînd deodată 
auzii un bucium vuind cu: jale. Sunt'ei! 
zisei eu, sării în sus și apucai înspre cîmp, 
dar uitindu-mă înnapoi cam dela 40 de paşi 
îmi pări că zăresc în lumina casei un hon- 
ved care alături cu Sasul părea a privi 
împrejur, cu mişcări repezi de nerăbdare. 
Ce putcă fi, nici că-mi treci prin cap. In 
cîmp raă întilnii cu voinicii mei, între cari Şi 
loan. Ce frumos eră el în acea seară... mi-a- 
duc aminte par'c'ar fi acum. Cu ţundra în-. 
doită pe la grumazi și dinainte, astfel încît 
pieptul alb se vedeă sub cămașa de in, faţă 
palidă, dar dulce şi plină de bunătate, ochii - 
mari albaștri priveau cu melancolic, iar pă: 
rul cel blond și lung îi cădeă pe umeri a- 
coperit de-o largă pălărie neagră... Eră în- 
tr'adevăr frumos ca o femee blondă, palidă, . 
interesantă. 

— Parcă eşti o fată, îi zisei stringîndu-l 
la piept. | 

— Și tu parcă eşti un băiat, zise el ri- 
zînd nebunește. Dar -strinsoarea cea rece 
şi tare a 'miînei lui atît de micuță îţi do- 
vedia că ai a face cu degete într'adevăr 
lungi, delicate, albe, însă 
duvă de leu. , 

Ajunserăm 'cu toţii la moară. Salutarăm 
pe Sas care ni deschise ușa. Eră ţiganul, 
acela cate ședeă lîngă el, povestindu-i cum 
în tinerețe fură cu -șiretenie găinile veci- 
nilor, atîrnînduile cu picioarele legate de 
căngi sub ţundră şi. mergeă fluerînd . cu 
țundra pe un umăr prin sat, fără ca oa- 
menilor să le treacă prin minte ce avea el 
sub țundră. 'Sasul ridea cu sgomot, deși 
mi se păreă mie, că ride silit. Dar puteă 
să mi se pară numai, unde, precum ştiţi, 
presupusesem, înșelat din depărtare, cumcă 
ar schimba vorbe c'un honved. 

Fiind-că eram toţi obosiţi, ne lungirăm 
care 'ncotro prin moară; — morarul drese 

pătrunsă de mă- 

ce mai drese prin saci și prin ferdele, stinse - 
focul din o vatră de pietre şi se lungi şi 

“el în catul de jos al morii, unde erau To- 
țile. Toţi începură a sforăi, care de care se 
întorceau cu zgomot şi gemînd pe sacii pe 
care se culcase. Eu îmi așternusem ţundra 
jos şi dormeam cu Ioan, care-mi cuprin- 
sese cu braţul gîtul meu și adormise şi el. 
Ca printr'un fatmec eu. nu putui adormi. 
Simţeam însă cumcă Sasul se sculase ȘI 
începuse a umblă priri podina de sus a 
morii. El sui încet şi cam virful picioa- 
relor scara ce ducea în jos, c'un opaiţ în 
mină. Incă nu ajunsese, — cînd îmi pări că 
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prin ferestrele morii zăresc o vinătă şi lu- 
cie ţeavă de puşcă ce părea a se 'ndreptă 
înspre cei dorminzi. Eu tăcui şi inchisei 
ochii, astfel încît prin genele abia deschise 
zării pe Sas cum s'apropiă cu opaițul de 
noi şi plecîndu-se asupră-ne părea că ne ob- 
servă de lormim ori ba. Faţa. lui eră teribilă. 
Insă în momentul cînd tot pe virful dege- 

» a „telor se 'ndreptă spre uşc, spre a trage 

Pi 

zăvorul cel mare de lemn, sării drept în 
„picioare. Sus copiil, strigai din toate pute- 
rile, că-i 'pe moarte. Intr'un moment toţi, 
somnoroși și speriaţi, erau în picioare. Sa- 
sul încremenit scăpase opaițul; — desigur că 

“nu scăpă de moarte, de nu prin stingerea 
singurei lumini nu se făceă întuneric. Se 
slobozi prin fereastră o puşcă, dar nici un 
vaet... va să zică nu eră nimeni lovit. Zgo- 
motul de-afară se'nmulţi. | 

— In linie!, ţipă sonor vocea de argint 
a lui ioan și văzui în razele de lună pătrunse 
prin oblonul de lemn cum lăncile se 'nşirară 
în linia primă, iar în a doua, peste umerele 
celor intăi, se'ntinsese lucii puștile cele mici 
de munte. A fost fapta unui'moment. În mo- 
mentul acesta ușa cea mare trozn! din iţini 
şi căzu pe spate. | 

— Foc! comandă loan și dușmanii nă- 
văliţi prin uşa spartă începură a urlă cari 
răniţi, cari izbiţi de moarte, prin pocnetele 
și lătratul cel des al puştilor. 

— Inainte! comandă Ioan şi lăncerii se 
repeziră cu furie în inimicii lor cei mulți. 
Eu apucasem o secure de coadă şi izbiam 
cu ascuţitul și cu muchia fără. milă în tot 
ce vedeam înaintea mea. 
“Dădură și ei foc şi rîndurile se răriră. 

Inainte! ţipă loan ca turbat; — încă un a-- 
salt, încă o repezire și dușmanii curmați 
în două laturi ne deschiseră o cale largă 
în această luptă la lumina-lunei. 

In momentul cînd ieșirăm cu fuga afară, 
un pistol singuratec se'ndreptă în pieptul 
cel gol al lui loan. Pocni, un şerpe de foc 
se repezi din gura lui, dar în clipa aceea 
cu repezii săcurea cu tăiuşul în capul celui 
„ce. slobozise pistolul, astfel încît i l-am 'cră- 
pat drept în două ca pe un trunchiu de 
lemn. 5 ă E 

— D-zeul meu, mor! zise loan încet. 
Il luai în brațe și fugii ca o nălucă ne- 

bună, iute, înfiorat, înaintea oamenilor mei 
ce fugeau și ei în desordinc, urmăriţi de 
împușcături şi de oameni călări. Mereu îna- 
inte, mereu spre munte. Pieptul sermanului 
copil sîngeră cumplit, — luna păreă că se 
aprinsese'n cer şi-mi ardea 'n creştet, oa- 
menii 'mi păreau fantasme nebune ce zburau | 
vîjăind alături cu mine, cînd de-o dată de-: 
terăm de-o potecă .care ducea în munte. 

* Aici pașii noştri deveniră mai grei, ur- 
„carea mai nevoioasă, pănă ce ajunserăm în- ' 
tr'un deal! plin de bolovani mari și risipiţi. 

.



— Staţi! strigă unul mai bătriîn dintre 
copiii munţilor. — Bolovanii în şir, copii! In- 
tr'un moment bolovanii erau puși în două 
şiruri, în ordine de bătălie, asemenea unui 
„Mur. Cînd inamicii începură a urcă dealul, 
şirul întăi de „bolovani sc rostogoli în ei, 
astfel încît porniră rumpînd, lovindu-se de 
colţuri de piatră ce răsăriau prin iarbă şi 
prin tufișe; bolovanii în urma urmelor rum- 
peau şirurile de oameni din vale, sau repe- . 
zindu-se de pre cite un vîrf de stîncă că- 
deau în întreaga lor greutate pe capetele 
semeţilor. Dar după şirul aldoilea de bo- 
lovani, se 'ntinsese pușştile şi unde vedeau 
fiinţi de oameni, într'acolo porneau. - | 

— Tomo! zise bătrînul ce luase comanda 
asupra-i, scuturind: sabia lui cea bătrină,, 
pe care-o atirnase la coapsă. — Tomol Tu 
iugi cît poţi cu loan, fugi mereu înainte 
ca să fii cu mult înaintea noastră... noi 
vom fugi mai tirziu... dar totuşi vom fugi, 
pentrucă pare-mi-se că's mulţi de vale şi tu 
știi: de s'or sfirşi bolovanii mari şi gloan- 
țele, trebue s'o luăm şi noi la picior. 
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Mă dezbrăcai de ţundră și înfășurai cor-! 
pul ce păreă mort al lui loan. Mă repezii 
mereu la deal, prin tufișe, pe costișe ţe- 
pene şi pietroase, prin scursuri prunduite 
de părae, peste ape fără punți, pănă ce'ntr'o 

- culme de deal, în mijlocul unei dumbrăvi 

- peau cei din urmă cărbuni prin cenușa cea 
sură. Il adusei lingă foc, pusci în el frunze 
uscate și vreascuri cîte, putui aduce în clipă, 
astfel încît în curînd se'nălţa un foc mare, 

, 

pălălăind cu fum mult. Mai strinsei frunze 
uscate și. făcui un pat... pe care așezindu-l 
pe loan, îi desfăcui pieptul ca să-i cercetez - 
rana. 

„Nu eră decit o gaură mică, neagră-roșie, 
sub coaste fără ca să curgă sînge din ea 
ȘI tocrnai asta eră cauza letargiei. Imi apro- 
piu gura de rană și sug odată cu putere, 
astfel încit gura toată mi se umple de sînge. 
Singe negru și 'nchegat curgea şi din rană, 
pulsul începi a bate încet-încet și loan își 
deschise ochii lui cei rătăciţi. Faţa lui se 
trăsese, de parcă ar fi numai piele şi oasc, 
albușul ochilor eră ţesut cu subţiri vine roşii.. 

— Ioane, zisei eu, cum îţi e, copilul meu? 
— Cum îmi e? zise el, surizind amar. Cum | 

să-mi fie? Am să rmaor, iată tot. Și tu nu 
vrei să te consolezi, amicul meu? De ce? 
O, de ai ști ce fericit voi fi; de-oi muri... 
o să, văd pe Sofia. 

— Aliurezi, Ioane! zisei cu blîndețe. 
— Copil ce eşti. Aiurez? eu?... Eu simt 

„moartea strecurindu-mi răcoare, dar dulce, 
prin toate vinele mele şi el zice, că eu a- 
iurez. Crede-mă că's fericit, foarte fericit. 

Faţa lui, ca alabastru săpat cu dalta, în 
lungi gravuri de durere, eră senină, dulce. 
Un nou leșin se apropiă. Capul lui se lăsă 
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pe frunzele uscate... pulsul iarăși încetă şi. 
păreă iar că.expirase. . | a 
Mă uitam în faţa lui, fără să ştiu ce să 

fac —nu mai da nici un semn de viață; — 
nu eram capabil de nici o acţiune. 

“ Prin tăcerea de moarte nu auziam decit 
- împușcăturile cele depărtate ale luptătorilor 
noştri din care fiecare mă făcea să tresar, 
căci întimplarea aceasta mă făcuse fricos. 
Ingenunchiat lingă el, eu împrejurasem cu 
o mină giîtul său, astfel încît ridicîndu-l, 
capul spînzură după braţul meu; — astfel mă 
uitam la cl şi nu ziceam nimic decit săru-. 
tam fața lui ca alabastrul cu gura mea cea 
plină. de sîngele inimei sale. Faţa rămînea 
nemișcată, moartă; numai albeţea ai con- 
trastă ciudat cu petele sîngeroaselor mele 
sărutări. Un fluer vijăitor din frunză mă 
trezi din atonia mea; împușcăturile încetase, 
— Şi auziam din ce în ce apropiindu-se paşi; 
presupuneam cum că sunt voinicii, cari ne- 
„putînd să susțină lupta, se retrăgeau. Și 
în curînd văzui apropiindu-se bătrinul tri- 
bun asudat și gifiind, şi împușcăturile se 
preînnoiră, mai în apropiere însă. 

— Ce face? zise el, cu vocea ostenită şi 
aruncând o privire speriată asupra lui Ioan. 

— Moare! zisei eu, apatic şi rece. 
— Ne urmăresc! Feciorii mai se 'mpo- 

 € LI „_trivesc, cît s'or împotrivi... dar în urmă tre- 
de spinişe, zării cuibul unui foc; în care cli-. bue s'o ia la fugă şi ei.-— Ingenunchiă și 

el lingă Ioan, care acum, sub influenţa fo- 
cului ce pălălăia mare şi care-i roşia pa- 
loarea, începă a.da semne de viaţă. 

;— Ce să facem? Nu-l mai putem duce 
"înnainte, —să-l lăsăm iar nu putem. 

_— Căpitane, acuşi-s aici! strigă alergind 
“un fecior care veniă dinspre împușşcături. 
Feciorii abia se mai ţin! - 

Ne scularăm amindoi ca trăzniţi. Ștăi! 
— zise bătrinul, dîndu-mă c'un braț d'o parte 
şi uitîndu-se la Ioan, care-şi deschisese o- 
chii lui cei mari și murinzi care priveau 
fără înţeles, ca ochii unui nebun! — Dute 
'ntr'o parte Tomo, zise bătrinul — am a vor- 
bi ceva cu fratele Ioan. El îşi scosese.sabia 
din teacă și se uita la ea, pe cînd din ochii 
lui bătrîni curgeau lacrimi mari, . „rate 
Ioane! zise el încet şi liniştit — fă-ţi o cruce,. 
Ioan își făcu încet și cu silință multă o 
cruce. În momentul acela sabia vijăi prin 
aer și capul lui Ioan se rostogoli pe frunzele 
uscate. | 

— Nebune! ţipai, îndreptînd pistolul .spre 
fruntea bătrinului — ce-ai făcut? Na 

» — Ce-am făcut? — zise bătrinul căzîndu-mi. 
în mini și plingîndu-mi pe piept ca un copil. 
— Ce-am “făcut?! — Dar ce eră să fac? 

Tremurul său, gemetele sale convulsive, 
plinsul cu care eră ncobicinuit, şi care se 
storceă cu greu asemenea unci puteri de-. 
monice din pieptul lui, arătă cum că durerea 
lui eră adevărată. Vuietul fuginzilor veniă
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mai aproape, pocnetele păreau că vijăe deja. 
pe la urechile noastre. 

Aidi! zice feciorul ce eră cu noi, aidi, 
treziţi-vă; să fugim. — EL: acoperise corpul 
lui loan cu frunze și cu pietre, iar capul 
lui îl aruncase într'un izvor ' de-aproape.— 
Ca: cerbii spăriaţi și gifăiţi veniau feciorii 
din toate părţile. Să -fugim| să fugim | stri- 
gau toţi şi mă rupseră pe mine și pe bătrin 
în fuga lor fără ordine. Ameţit, turbat, fu- 
giam fără să ştiu unde, pănă ce prigoni- 
torii ne pierdură urmele, pănă ce noi ne 
crezurăm destul de siguri pentru de-a sta 
şi de-a răsuflă. 

Ajungînd într'un virf de munte, începu- 
răm a scăpără din amnare, a clădi care *n- 
cotro cite-un foc uriaș, pe lingă care se a: 
şezară toţi. Toţi eram morţi de oboseală, 
și cu toate astea trebuea ca cineva să ve-" 
gheze. Unii își legau ranele — cele mai multe 
ușoare, alții cum erau se întindeau la pă- 
mint. M'am propus eu să veghez și toți 
primiră cu bucurie. Bătrînul sta asemenea 
gînditor şi se uită fix în măruntaele cele 
roşii ale focului, ce plezniau în scîntei. Fe- 
ciorii se. culcară cu frica 'n sîn, bătrînul' 
cioplea un lemn; eu singur mă sculai şi, 
luînd lancea, mă depărtai ca să mă primblu 
prin scheletele de piatră ale stincelor. Noap- 
tea eră întunecoasă și rece, gindirile mele - 
erau turburi şi dureroase, astfel încît mă 
durea capul de ele şi simţiam cum țeasta 
nu-mi încăpea creerii mei cei revoltați Şi . 
sinistri. Să cuget, nu mai puteam. Astfel cu 
capul arzînd am veghiat noaptea aceea şi 
de-mi aduc aminte de ea—e că nu-mi a- 
duc aminte de nimica, afară doar cumcă 
tîmpit şi nesimţitor mă lăsasem prada a- 
celei atonii care 'nsoțea totdeauna durerile 
mele. 

A doua zi, cînd soarele de aur ardei din 
creștetul cerului, pecînd voinicii sculaţi de 
mult vegheau asemenea unor vulturi din vâr- 
ful stîncilor asupra cîmpiei, pe cînd ne încre- 
dințarăm că eram siguri de ori-ce urmă- 
rire, eu luai un hîrleţ de-a umăru și plecai 
mereu la vale pănă 'n locul unde murise 
loan. Dușmanii cercetase pe-acolo, însă cor- 
pul acoperit de mormanul de frunze și pietre 
nu-l găsise. In arşiţa zilei am început să-i 
sap groapa. Fruntea şi pieptul îmi ardeă 
cumplit şi cu toate astea picătură de su- 
doare nu curgeă de pe mine. Săpam tur- 

“bat ca și cînd ași fi avut să îngrop o co- 
moară. Cînd fu destul de adincă, desgropai 
corpul fără cap din pietre și frunze și-l 
așezai încetinel și cu băgare de seamă — 
ca și cînd ar fi mai simţit ceva — în locuinţa 
cea răcoare şi eternă. Apoi mă dusei la 
izvor, unde i se aruncase capul. Soarele se 
răsfringeă pe fața apei lucii, care tremură 
ca: o undoioasă oglindă de argint, — dar în 
fundul apei clare kăceă capul cel frumos 
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al junelui. Apa curgind curăţise şi dusese 
cu sine scursurile de sînge, astfel încît nu 
rămase decit capul cel blond, palid, c'o faţă 
albă ca argintul, cu buze vinete ca porumba, 
cu ochii cei mari închiși şi cu părul moale 
plutind şi răsfirat în undeie apei. Faţa cea 
palidă şi slabă păreă că suride. Luai apă 
în pumni şi-mi spălai alături cu izvorul faţa 
care ardeă ca de friguri. Luai încă un- pumn 
de apă și mi-l turnai în sîn, care ardeă — 
fundul apei se turbură şi deveni însîngerat, ' 
—mă aplecai pe suprafaţa ei şi sorbii în 
sorbituri lungi din apa turburată cu sîngele 
lui, apoi băgind amiîndouă miînile în izvor 
scosei capul lui loan şi-l ridicai în lumina 
soarelui spre a mă uită lung şi cu durere la 
el. Il aşezai în mormiînt asupra corpului şi 
acoperindu-l tot cu ţundra mea, începui, ca : 
şi cînd m'aş fi temut să nu-l:doară bulgării— 
începui a împleă. mormîntul cu ţărină. In 
intervale îmi veneă să mă culc și eu cu el 
alăturea și să las să cadă o stincă de pe 
marginea groapei peste mine, —ori gîndiam 
să mă împuşc şi eu și să sfirșesc cu mizeria, 
ce se numește viaţă. Pe o stincă departe 
stă un Român cu flinta în soare şi păzea 
privind în nouri. Un vultur ţinînd în căngile 
lui de aramă o turturică albă zbura asupra 
capului meu, croncănind și dînd din aripi,— 
apoi se 'nălță rotindu-se în sus în nori spe- 
riat de prezența mea. Românul 'şi'ntinse 
flinta în punctul cel negru ce plutiă în aer 
şi dete foc — atunci, rostogolindu-se prin aer, 
căză vulturul cu turturică cu tot în prăpastie.: 

". Răzbunarea | — murmurai eu. De ce să mor 
păn'a nu-l răzbună? După aceea am vreme 
şi de murit şi de trăit, de voi vrea. | 

Implui groapa cu țărină, frinsei o ramură 
verde dintr'un arbore şi-o aruncai peste mor- 
mint — şi fluerînd printre dinţi c'o răceală 
sinistră “apucai îndărăt la deal. 

Ajunsei la castre. Bătrînul ședeă trist şi 
&inditor lîngă foc, cu picioarele întinse, cu 
mîna pe frunte. Mă apropiai și șezui alături 
de el. Ce să facem? zisei eu încet şi răguşit. 

— Giîndit-am şi-am răzgindit, şopti el, şi 
pare-mi cum-că ceea ce-a clocit capul meu, 
nici dracul n'ar fi putut răscloci. Ei au 
omorit un copil—pentru că nu eu l-am o- 
morit, bine poţi şti. Decit să-l las mai mort z 
în mîna lor, ca să-l chinuiască şi să-și bată 
joc de el, —mai 'bine l-am scăpat de toate. 
Nu știi, Tomo, că chinul trezeşte sufletul 
omului şi pe murind chiar durerile cele cum- 
plite îl fac să mai trăiască, — dar rhi-te ce 
trai? — Dar crezi tu poate că eu le-o uit 
asta... i-o uit 'Sasului, care ne-a vindut ca 
Iuda pe Domnu Hristos? — Am trimis is- 
coadă pe Niţă 'a Floarei — care știe a vorbi 
ca țiganii. El s'a uns cu funingine pe, faţă! 
şi s'a îmbrăcat în trenţe, —așa va trece pe 
la moară, să vadă, acolo's încă ori nu's a- 

» colo. Dacă n'or fi, apoi pe deseară ne-om
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duce pe la cumătru-meu Sasul, ca să bem cu 
el cite-o fele de vin în cinstea Dumnilor- 
sale. . | 

S'auzr zgomot de guri între feciori. Ei 
veniau rizind, ducînd ca'n. triumf între ei 
pe Niţa Floarei, “care desculţ, cu părul ie- 
şit prin căciulă, cu coatele ieşite prin ţundră, 
cu genunchii ieșiți prin cioareci, negru ŞI 
slab ca dracu, cu ochii înfundaţi în cap şi 
cu căciula pe-o ureche, povestiă în stil ho- 
dorogit şi ţigănesc ce ispravă făcuse la na- 
naşu-său cel bun: Sasul. —Dar cînd fu a- 

„ proape de noi, ochiul său fulgeră teribil, dar 
astfel că numai noi îl văzurăm. Eră masca 
rizindă şi comică a unui “suflet plin de ură 
şi răzbunare — faţa ironiză inima, surisul vi- 
clean ori: prostatec ironiză cu starea sufle- 
tului său. Feciorii se depărtară de lingă noi 
şi el, apropiindu-se, ne povesti încet tot ce 
aflase. Bătrînul 'zise feciorilor să doarmă 
de cu ziua, de vor puteă, 'căci la noapte 
o s'avem de lucru. Niţă culegeă de prin 
iarbă nişte lăptuci, pe care le scurgeă în 
gloanţe mari de mămăligă, pe care apoi 
le băgă în traistă. 

Inserase de mult, feciorii adormise-—nu. 
mai eu mă plimbam tăcut, cu capul cuprins 
ca de-o turbare neștiută, cu inima plină 
de un pustiu ctimplit, nemai simţit.. Mai a- 
„Veam ceva pe pămint?; el îmi rămăsese— 
şi el se dusese asemenea. De-aş fi avu. 
frate şi de mi-ar fi murit, cine ştie de mă 
dureă mai mult. Norii cenușii împluse ce- 
rul; creţi și nestatornici, ei zburau prin ae- 
rul cel cald al nopţii, și luna cu faţa roșie 
contrastă cu cenușa cea lucie a norilor. Voi-- 
Micii se sculau şi se scuturau de-somn: lăn- 
cile lor vinete luciau în lună, ţuguiatele 
căciuli le da un aspect eroic Şi sinistru. 

— „Hai copiil zise tribunul “bătrîn; azi 
avem o cină minunată. Avem să mîncăm 
carne de Sasl“ Mă'nfiorai auzind — şi cu 
toate astea nu-mi puteam stăpîni o părere 
de bine. 

Niţă mergeă înnainte „prin întunecoasele 
"cărări de munte. Paşii săi, asemenea ace: 
lora ai unei pantere, nu răsunau de fel 
pe pietrişul și prundul cel mărunt şi lesne 
de răscolit al cailor. Un munte aruncă celui- 

“lalt umbra lui, cerul gîndeă nori, iar stin- 
cile — pocite schelete de pietrău — Şuerau cu- 
prinse de vînt. Din cînd în cînd se rostogoliă 
cite-o piatră, se desprinde cîte-o bucată de: 
stincă și vuiă la vale 'n jos. Coborirăm. 
muntele și apucarăm pe cîmpie pănă ajun- 
serăm la moară. Moara eră închisă, dar 
cînele deslănțuit urlă la lună a pustiu. Vo- 
cea lui morţie şi somnoroasă răsună departe 
în aerul nopții. Niţă făcă un semn şi toţi ne 
tupilarăm la pămînt. 
„El merse'ncet înspre cîne şi-aruncă de 
departe gloanţele de“ mămăligă pe care ci- 
nele le prindeă din aer şi le înghiţiă cu. 

aviditate. Dar în curind efectul lăptucei în- 
cepu a influență, şi el se zvircoleă gemind . 
încet în nisipul de pe marginea rîului. Niţă 
ne făci semn şi înaintarăm.. Pîntecele ci- 
nelui se îmflase ca o tobă şi el suferea 
cumplit. Unui fecior i-se făcu milă Şi-i în- 
fipse lancea n inimă. Ne apropiarăm dă 
moară. Incepurăm a pocni în ușă, Şi au- 
zirăm vocea speriată a. morarului: „Care-i 
acolo?" — „Eu mi's, baciule““ — răspunse Ni- 
ţă cu vocea lui țigănească. — „Dar ce vrei: 
tu acă noaptea?“ zise el.— „Am să-ți a-.- 
duc o 'veste rea baciule: vin mocanii... îi 
văzui d'ici și-am venit să-ți spun ca să fugi“. 
Auzirăm cum 'Sasul urcă scările tuşind și 
g&reoiu, apoi-ven! lingă uşă. In momentul - 
cind deschise, Niţă îi înfipse mâna în git, 

“astfel încit. Sasul, pierzîndu:și prezenţa de 
spirit, scăpase felinarul şi cheia din mînă, 
şi ochii începură a i-se 'nvirti în cap şi faţa 
să-i învineţească. L-ar fi gituit de sigur, 

„dacă bătrînul n'ar fi oprit. Ordonă să-i pue 
căluşi în gură şi să-l lege. Totul se făcă în - 
tăcere, — căci n'avuse. timp nici să strige. 
Ochii bătrînului tribun se aprinsese teribil 
şi se învirtiau cu înfricoșare în orbitele 'lor. - . 
Părea că-i palidul şi bătrânul demon al mor. - 
ţii. Argaţii morii, cari dormeau, nevastă mo- 
rarului — toţi fură -legaţi. Daţi drumul ro- 
ilor! — strigă acum bătrinul, Roţile înce- 
pură a se 'nvirti şi pietrele mortii se'nvirtiau 
durduind și măcinindu-se pe ele însele. Vue- 
tul cel cumplit al pietrelor goale, vijăitorul 
zgomot al roților ce făceau. să spumege apa 
ce le mișcă, moara ce începuse a se legănă 
şi a trozni în toate încheieturile,  întreceau 

: țipetele cele slabe și -înfundate ale celor le- 
gaţi. Vr'o cîţiva voinici se suise pe acoperă- 
mîntul morii şi începură'a da cu topoarele în 
el, zvirlind bucăţi de şindrilitură în apa în .- 
care s'acufundau — ș'apoi ieşind înotau ne- 
gre ca sufletele înecaţilor. In pod eră o butie 
cu păcură, care fu vărsată pe întreagă întin- 
derea podului. Apoi se aduseră cei legaţi şi 
se legară țapăn de grinzile groase care ră- 
măsese din acoperămîntul devastat. Atunci 

„li se descăluși la fiecare din cei legaţi gura. 
__— De ce ne-ai vîndut?l strigă bătrînul 
rece şi teribil, uitindu-se cu fața unei furii 
de marmură în ochii morarului, 

Sasul. încremenise şi amuţise de spaimă. 
Gura lui nu mai puteă să zică o vorbă... 

“nici de graţie, nici de ură, fălcile i se'n- 
fundase. și tremură, ochii erau turburi ca 
ai unui nebun, limba bîlbiia fără să poată 
modulă. o 

Spaima-l amuţise. Femcea plingea amar, 
feciorii aruncau priviri rugătoare şi sincere 
pe înfricoşatul demon al răzbunărei. 
„„— Deslegaţi-i pe toţi ceilalți şi pe femee 
şi duceţi-i la țărmuri — afară de morar — 
el rămîne aici. — Intr'un moment fură că- 
raţi la țărm. “ 

+
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Ne coborirăm cu toţii din pod şi ne du- 
serăm la țărm. Un foc mare fu aprins în. 
moment. 

— Cine nc-a vindut? zise bătrînul crunt 
către femee. . 

—.ELl zise ca, văitindu-se... bărbatu-meu. 
Spusu-i-am eu să nu s'amestece 'nici în rău, 
nici în bine. Nu... nu s'a putut. Ungurii: 
i-au dat 200 .de zloți buni și pentru aceia 
cl v'a vindut. a 

-- Femee, zise bătrînul — cu tine n'avem 
nimica — nici cu, voi, feciori, zise el către 
argaţi. Dezlegaţi pe muiere, să-şi ia banii 
și lucruri ce mai are prin moară. E: 

— Incărcaţi puștile, măi! să dăm în Sa- 
şii ăștia —zise Niţă rizînd. — Fără gloanţe, 
şoptiră unul altuia. 

Argaţii fură dezlegaţi. Fugiţi, măi! le zise 
Niţă. — Foc copii!, zise feciorilor noştri. Sa- - 
şii fugiau de le-ajungeau picioarele la cea- 
fă — puştile trăzniră, — dar fără gloanţe cum 
erau, nu făcură decit a înmulţi spaima celor 
ce fugiau. Femeca ieșise, cu banii şi cu lu- 
cruri ce aveă mai scumpe, din moară, și ple- 
că plingind. Morarul începuse a boc! legat 
de grinzile morii. 

Bătrinul suci o funie de paie şi, împlind-o 
cu păcură, o asvirli aprinsă, de jos, pe aco- 
perişul morii. Intr'un moment podul cel uns 
cu păcură se aprinse, morarul ţipă teribil, 
de întrecea urletul roților şi durduitul pietre- 
lor neferecate. Aci bătrinul tribun rise cu 
sălbătăcie — ideea satanică se'mpliniă. Luă 
toporul și tăiă funiile ce legau moara de 
mal. | 

Moara începi a se mişcă, a pluti aprinsă, 
pe valuri, | ” 

— ŞI foc şi 'nnec! strigă bătrinul teri- 
bil, suit pe-o piatră şi ridicînd pumnul la 
ceruri; — de-am făcut rău, pe sufletul meu 
să cadă! Me | 

Aspect teribil. Urlau roțile, scrîșneau pie- 
trele, trozniă înflăcărată moara, ţipă cu sel- 
bătăcie morarul în mormîntul de jos. In- 
treaga moară păreă un bătrin şi bolnav 
balaur de foc, care scormolia urlînd, cu 
aripile hui, valurile roşite de foc ale apei. 
Moara 'nnotă repede, dusă şi de 'mvirti- 

“tura roții şi de repsziciunea apei. Dumbră- 
vile de pe maluri se 'nroşiau pe unde tre- 
ceă palatul arzător şi deschideau cărările 
lor de pădure ochilor ce urmăreau spectaco- 
lul: norii cenușii ai cerului ce roşise de foc, 
fumul cel greu. şi gros ce-l lăsă în urmă 
moara ce fugiă şi 'nnecă răsuflarea. O 
— Am sfîrşit, copiil zise bătrinul, oftînd 

greu şi adînc și scoborindu-se de pe piatra 
pe care se suise. — Hai înspre munte! 

Nu voi uită niciodată acel aspect unic 
în felul său. 

Intr'aceasta Ungurii devenise nesuferiți. . 
Bănuiala şi adeseori nici aceea era destul, 

MIHAIL EMINESCU 

pentru ca cineva să fie spînzurat ori îm: 
pușcat. Moartea devenise starea cea nor- 
„mală, viaţa starea cea anormală a omului. : 
ii prădau satele cele romîneşti în modul 
cel mai barbar, omorau fără misericordie 
femeile şi . copiii, părcâu a se 'ntrece care 
pe care în cruzime şin grozăvie. Ce eră 
dar mai natural, decit ca Rominii împinși 
de răzbunare să ceară dinte pentru dinte, 
ochiu pentru ochiu. Ungurii nu pusese 'n 
scenă pe-atita o revoluţiune pe cît un bri- 
gandaj, o hoţie, ca să zic așa, privilegiată 
— şi o hoţie cu-atit mai scuzată, cu cit ea se 
exercită asupra unei naţiuni de paria, —a-* 
„supra Roininilor. Numai că-şi găsise oa- 
menii.. Dinte pentru dinte, ochiu pentru o- 
chiu! asta eră și deviza lăncerilor—și ei 
măsurau cu măsura cu care li se măsurase 
lor. Rominii nu prădau—ei ucideau. Oa- 
menii nu se măsurau după ranguri, ci după 
capete, căci coasa nu știe diferință între 
capul creţ şi negru al magnatului și 'ntre 
capul de cîne al honvedului. Eră teribil 
acest popor cînd își scutura lanţurile lui de 
fier — teribil ca varga lui Dumnezeu.— Și 
oare .nu sunt toate popoarele așa? Blinde și 
pacifice în timp de pace, fisionomia buono- 
mă, Ochii sinceri, statura aplecată de sar- 
cina cea grea a vieţei. Dar vezi-le în revolu- 
țiune. Vezi profunditatea acelui suflet 'teri- 
bil care zăceă sub masca buonomiei, vezi 
cum presupune, de nu știe, injuriile trecu-. 
tului, vezi cum aruncă lanţurile minilor sale 
în faţa stăpinilor fără de suflet. Și se tem 

"Stăpinii fără de suflet, şi-şi dau averile ca 
să-şi scape viaţa. Ci omul, din popor nu vrea 
averile, geaba l-ai umplea cu aur, geaba l-ai 
îmbrăcă în mătase. Pinea ce i-ai luat'o dela 
gura copilului, i-ai cîntări-o cu aur, lacrimile 
lui de venin și sudorile lui de sînge i le-ai 
răscumpără cu surile mărgăritare ale Orien- 
tului, — ci el nu vrea aurul şi mărgăritarul 
tău, el vrea viața ta! — Și cine ar găsi-o ne- 
drept, cine rău? E o lege în natură, care 
să nu scuze? E o lege în natură care să nui 
dea <rept, cînd tu ucizi pe cel ce ţi-a biciuit. 
secoli pe părinţii tăi, pe cel ce ţi-a ars în foc 
pe străbunii tăi, pe cel ce împle fintînile 

„Şi riurile” cu copilul sufletului tău? —Le- 
gile care compun fundamentul eticei chiar 
te 'ndreptăţesc de-a cere cit ţi s-a luat, de-a 
face cît ţi-s'a făcut, pentrucă numai așa 
se poate restitui echilibrul, dreptul pe pă- - 
mint. Dar virtutea ar cere să nu-l ucizi. Ni- 
meni nu-i obligat să fie virtuos, fiecine să 
fie drept—şi cînd sentința, a celui drept, 

_nu găseşte carnefice, fă-te singur carncefi- 
cele ei. Un om de ucis, o literă necitită; un 
oraș de ars, o pagină de întors — iată cartea 
de legi a revoluţiunilor, a dreptăţii lui Dum- 
nezeul 

(Aci sunt mai multe pagini rupte din ma-
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nuscriptul lui Toma. Ori că el le-a găsit 
de bine a le rumpe, ori că vr'o mină străină 
căreia ile dedesce el să le citească, a avut 
indiscreţiunea de-a le găsi întratita de in- 
teresante, încît să le rupă spre păstrare, 
In orice caz nouă ne pare rău de-a nu fi 
în stare să dăm seamă publicului despre 
ceeace conţineau acele pagini;—ci vom con- 
tinuă cu urmarea de unde-o găsim noi:) 

„că-l văzuse acasă. Ce 
era să-i răspundă alta? Apoi decisiunea cră 
luată mai de mult, şi avem de gînd a o 
împlini fără chiar ca să-mi vină o asemenea 
veste. Moş Terinte. îi tot da: ca să vin în 
sat la ei, ca să mă fac popă. Scoate-or ei 
dela episcop carte ca să 
te teme. Revoluţiunea se 
avut de ce să nu mă fac 
mea nu sufereă reverendă. 
eră să se declare. pacea de restituită, cu 
toate că noi, garde ale Carpaţilor, nu ne 
dizolvasem încă. Intr'o zi îmi dă Terinte o: 
oală, ca să mă duc'să aduc apă dela o fin- 
tînă, în apropiere. Ziua era caldă şi albă 
codrii erau verzi. Atunci mă cuprinse mai 
mare: dor de ducă. Ajuns la fintină, privii 
„mult în fața apei din fundul fîntînei, apoi 
lăsai să cadă oala înăuntru, 
spre munţi la vale. 

Satul nostru eră mai tot ars, pustiu și! 
numai cînii satului urlau pe ici pe colo de 
foame, ori rodeau cîte-un schelet: de vită 
moartă. Venii în bordei. Mă aruncai în bra- 
țele bătrinului meu tată, care mă. crezuse 
mort. — Am stat mult cuprinși astfel, tatăl 
şi fiul; — ochii bătrinului meu se împluse 
de lacrimi, şi nu vorbea nici un cuvînt decit 
îmi mîngiia părul şi fruntea și mă sărută 
plingînd și mut de bucurie. O zi ș'o noapte - 
i-am tot povestit, dar el nu. se sătură de 
auzit... Cînd îl întrebai cum se purtase el în- 
resmiriţă, el îmi arătă surizind cu viclenie o 

“lance atîrnată în cui. —,,Apoi am făcut şi. 
eu, cît am putut, bătrinul de :minel — Nu 
mai e măduvă în oase!l—zise el voios. —. 
|! de-aş fi fost şi eu acu ca tine... numa's 
bătrîn, n'am ce-i face“. Și mă “măsură cu 
privirea lui fericită, din creştet păn” în. tălpi, 
par'că nu S'ar fi putut încrede de's eu ori 
de nu's eu. 

Veni şi Finiţa. Eră logodită c'un fecior 
nalt și frumos. li pomenii de nuntă şi se 
roși pănă după urechi. Dar... ştiam eu că-i 
place, 

Pacea eră deplină în ţară. — Finiţa se 
mărită şi eu îi fusei nun mare,—în fine 
am stat ce-am stat acasă, pănă ce 'ntr'o zi 
mă pomenii cu tata mort. Adormise de bă- 
trineţe — ci pentru totdeauna. L-am pus în 
mormânt alături cu mama, am aşezat o cruce 

-Sde lemn la capul lui şi-am încununat-o cu 
busuioc. Finiţa, biata copilă, îşi ştergea la- 

x 

mă popiască, nu! 
sfîrşise şi n'aş fi; 
popă, —ci nâtura 
Puțin după aceea": 

iar eu apucai : 

crimile. cu șorțul şi-mi promise de-a pune 
flori pe mormintele lor şi de-a aprinde cite-o 
lumină la zile mari, de sufletul celor morţi, 
Intristarea-mi intrase 'n inimă, întristarea și 
pustiul. 

Poesis. - 

M'am dus la Cluj. Am aşteptat să vină 
noaptea, pentruca să mă duc la casa.ei 
să văd ce se 'ntimplase cu ea.—lmi ve- 

nise ideia să-i iert tot — trădarea ei, şi de-ar 
fi fost o sciînteie de amor în ea, s'o iau cu. 
mine, s'o fac nevasta mea. Inima mea eră 
însetată de, iubire, şi ca cel ce se înneacă, 
îmi plăceă să mă ţin de un.paiu chiar. 

Noaptea eră cam ploioasă și norii zburau 
„negri prin cer şi numai prin rupturile lor 
groase se vedeă cite-odată luna. Am luat 

„o laternă mică cu mine și, cşind pe strade, 
i iam început a le străbate în plesnetul cel 
ţ "mărunţel şi zuruitor al ploii şi a o apucă, 
dieşit afară din oraș, peste cîmpii inundate 

tide şivoaie, care galbene înnecau iarba cea 
verde, şi sfişiind cu picioarele mele valu- 
rile ce nămoliau cîmpia. Eră întuneric de 
nu ţi puteai vedeă mîna. Am ajuns la casa 

Am scos laterna și aprinzind-o înaintea 
uşei de din faţă, voii să scutur uşa, dar 
văd că încuietoarea, e sigilată de către auto; 
'ritate. Ce să fie? Asemenea tutulor femeilor 
ce trec din viciu în viciu, ea o fi căzut în 
datorii şi or fi vinzind pe cale judecătoreas- 
că singura ei avere: căsuţa. Ce-mi păsa mie 
— trebuia să mai intru în casă, să-mi mai 
readuc încă odată aminte de singurele fe: 
riciri ale vieţei miele. Am rupt sigiliul de 
pe încuietoare şi-am rupt şi încuietoarea. 
Am intrat înăuntru — șin camera ei. Eră 

ca în ziua întăia a amorului meu. Pianul 
sta deschis şi scaunul înaintea lui, înaintea 
gurei sobei stăteă încă scaunul cu sprijoană 
al bătrînului. Patul ei alb şi curat era lingă 
păretele stîng. -Pusei lampa pe masă, și pri- 
virea dădă de-o epistolă sigilată cu ceară 
neagră. O luai. Eră adresată mie şi scrisă: 
cu mîna “ei cea fină.- Am deschis'o cu re- 

„pejune şi-am citit-o Eră scrisă tremurat și 
cerneala şirurilor eră turburată de lacrimi 
căzute pe hîrtie. 9, reproduc toată așa cum 
eră scrisă: 

, 

   
    

  

   
     
   

Amantul meu! dulcele meu amant! . 

___ M'ai crezut trădătoare, desfrinată  şi-ai 
“luat lumeam cap. Da, am fost criminală, 
inima mea, criminală cum a fost Maria 
Magdalena. Tomo, nu mai cer iubirea ta, 
căci cînd vei citi aceste şire, n'ai mai puteă 

iubi decit craniul cel îngropat şi ochii cei 
morți ai unei fete nebune-—nebune de a- 
morui tău, zdrobită de iubirea ce i-o im- 
pusese natura, de iubirea pentru bătrinul 
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ci tată. Tata bolia, —cu nu putcam cîștigă 
nimic. Ce cram să fac? Să ceresc, — aş 
fi roşit. M'am vîndut dar. Cu acest mijloc 
am căpătat bani mulţi, prea mulţi încă, — 
căci tata a murit. Să-ţi descriu ce-am sim: 
țit, după ce l'am înmormîntat? De cîte ori 
am cugetat să, mă duc la tine să înconjur 
picioarele tale cu braţele mele—să te TOg, 
să te-conjur, ca să mă 'ierţi. M'aşi fi făcut 
sclava ta, căci te iubiam, te iubesc!— Am. 
fost la Ioan. L'am conjurat să te îngrijeas- 
că, i-am dat banii ce-i aveam, dar i-am cerut 
jurămînt să nu-ți pomenească nimica de 
mine, Inainte de a plecă, el a venit la mine, . 
și mi-a spus în ce stare te afli — Nam tri- 
mis însă îndărăt, căci ştiam că prima ta cu- 
getare va fi: sinucidere — căci eu ştiam că 
tu imă iubești, cum te iubesc eu. — Intr'una 
din zile tu ai dispărut. Ce-mi folosia că mă 
vîndusem, cînd tata murise, cînd tu te-ai 
dus?... Am scris testamentul meu, în care 
te-am pus pe tine moştenitor al micei că- 
suţe... apoi am făcut foc în cămin, am în- 
chis ușile şi am închis și oblonul—căci 
ideia-mi păreă dulce, ca să mor de 'moartea 
de care-ai fi murit tu. In atmosfera înăduşi- 
toare ţi-am scris ceeace 'vezi. Apoi şezind 
lingă piano, începui a cîntă valsul cel mo- 
latec, dulce, pe care l-am cîntat, cînd capul 
tău cel negru şi genial dormia în poalele 
mele. Să mai mingii acea frunte de mar- 
moră, — numai: puteam speră, — Aşa-i că tu 
mă ierţi? De-ai fi fost numai tu şi eu în 
lume... ce mult ne iubiam eu și cu tine. 
Traversam codrii: cei verzi pănă muriam a- 
miîndoi unu'n braţele altuia, pentruca în cea- 
laltă lume să traversăm de braţ, doi îngeri, 
stelele cerului. Adio, copilul meul Te iu- 
besci Gindeşte la mine; — de voi puteă, voi 
gîndi şi eu numai la tine, numai. Nu mă 
respinge, copilul meu — lasă-mă să fiu a ta... 

A ta, Poesis, 
“ . . Ma pi 1. 

-lului meu. — Aş fi 

MIHAIL EMINESCU 

Am “citit și recitit ce scrisese ca şi apă- sam, plingind în hohot, ca un copil, şiru- rile ei, șterse de lacrimi, de buzele meld vinete și „arzătoare, Poesis! — strigam cu 
stringind aerul camerei la pieptul meu! 
Poesis, iartă-mă! Mă așezai pe fotoliul de lîngă piano, în care murise ca, — atinsei cla- 
pele lui pe care fugise degetele ci aşa de 
delicate, aşa de frumoase, — şi durerea mea 
devencă din ce în ce mai dulce, din des- 
perare melancolie. — Poate că sufletul ei cu- 
rat adiă dulce în jurul frunţei mele. — Poate 
că ea, aeriană, îmi atingea părul, îmi sărută 
fruntea mea. Umblai mult prin casă, bîntuit: 
de idei cînd dulci, cînd amare. Apoi dez- 
brăcîndu-mă, mă culcai în patul ei cel alb. 
O visai alături cu mine — capul ei cel blond 
ŞI dulce pe pieptul meu — gura mea fier- 
binte pe fruntea ei albă — şi nu eră nimica! 

Strîngeam cu unghiile mele perina infamă, 
pănă ce somnul avă milă de mine și-mi ador- 
mi mintea obosită. 

Aș fi putut răminea în căsuţa ei, care 
răminea a mea, —aş fi: putut să-mi petrec 
toată viaţa citind şi recitind într'o nebunie | 
dulce acea epistolă plinsă, scrisă cu mîna 
ci, s'o visez pe ea toată viața mea —s'o 
visez cum că umblă prin casa mea, cumcă 
suride la florile din fereastră, cumcă. ve- 
ghiază cosînd sau împletind asupra copi- 

puiut să-mi creez o fe- 
ricire iluzorie, o familie iluzorie, o femeie 

„ideal, —aș fi putut fi nebun. Dar lă ce? 
Apoi, oricît de lungă să fi fost acea ne- 
bunie, — totuşi fiecare îşi are momentele sale 
de trezie, momente în care sinuciderea e: 
cugetarea cea dintăi — momente de urit, de 
scepticism, de decepțiune. De aceea am luat 
lumea 'n cap... Acea epistolă conţinea toată 

- istoria mea. 

.
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- * DRAMĂ ISTORICĂ IN 3 ACTE 

PERSOANELE 

DR AGUL, voevod de ţară în Maramureş 
SAS, văru-său. 
Bogdan, fiul lui Dragul. : 
BALCU 
DRAGU 
DRAGOMIR | Vocvozi de neamuri 

STEFAN 
ROMAN BODEIU, hatmanul lui Dragu. 
PAHOMIE, arhțereu de Rădău uți. ” 
TOADER LUPĂȘTEANU, boier pe valea Bistriţei. 
BOGDANA, soţia lul Sas. 
CRĂCIUNA, soția lui (Toader). 
ANNA, fiica, lor. 
PEPELEA. 
STROLEA, scutier la Toader Lupăşteanu 
DRAGOMIR, . burgrav al cetății Dâmboviţei, solul lui 

Alexandru Bassarab. 

ACTUL II 

CORNUL LU! DECEBAL 

Sală gotică în cetatea Arieșului. In stinga în prosceniu 
tronul, în dreapta jețuri dispuse în semicerc. 

SCENA L 

SAS intră 

Așa dar azi e lziua cînd și-a ceti diata 
De zece luni veninul mereu îi curge: 'n vine 
Bar tare în oțel de zece luni trăește 
Incet se uscă-asemeni - vînjosului stejar. 
Pe care-l roade cariul... dar cariul lucră 'ncet 
TI trebue să pătrundă în ori-ce 'ncheelură 
In dreapta și în 'stînga, în inimă “n rărunchi, 
Pin'ce 'n siirșit... “(face mișcarea căderei) sfirșitul prea 

mult, prea mult nu ţine; 
Nu'i vorbă, ani de zile lucrez ca un paingăn 
Și pinza mea: ajunge la Craiul şi la Papa, 
De n'a muri de grabă tot trebue să cadă... 
La Roma 'm cartea neagră trecut e al său nume 

„Ca dușman şi protivnic al legii apusene; 
Se știe că el singur mulţimea oarb'o ţine 
In turma legei grece celei răsăritene. 
Și Ludovic, pe care azi toată popimea 
De lege apusană îl trece printre sfinţi 
Acest sfint îl urăște căci tare în cerbice 
E Dragul... dar mai tare socot că voi îi eu. 
Cetatea geme toală de oameni de ai mei, 
Al lui nu e nimica, nici haina de pe dinsul, 

„El este ca bogatul încunjurat de-avere 

In juru-i stau podoabe și vinuri şi mîncări, » 

Dar mare nici picioare, nici mîni să le întindă 
Să ia ce'i dinnainte'i. Ast-fel pentr” orce cuz: 
Am prefăcut cu casa lui proprie m capcană; 
Dac'ar muri o dată... ca să pot pune mîna 
Pe Bogdan Dragoş, pentru că n'am nici un cuvint 
Să-l pun acum sub-pază. Sunt Domn azi dară 
Nu'mi zice încă pe nume... cu a lui iscălitură... 
Sunt Domn 

BOGDANA intră 

Azi dar jupine... astăzi... 

SAS resărind 

i - Nu-mi mai aduce-amiute 
Cînd cu te. văd Bogdano, îmi pai o vrăjitoare 
Ce 'nchiagă apa 'n sînge şi” soarele "1 albeşte; 
Precum s'ar pune brumă pe discul lui de aur, 
Precuin albește geamul, ;cind suili în fereastră... 
De zece luni acunu își tărie viaţa 
De zece luni acuma cu tine sunt părtaş 
I/această .fiir de lege, ce nici nu trebuia 
Ci neledă cărarea să'mi fie... 

BOGDANA 

Una'i una, 
Dar două sunt mai multe. Ascultă-mă. Ce-mi pasă 
De Craiul şi de Papa? Chiar astăzi meargă Dragul 
La Ludovic să-i spue din fir în fir cum toate 
Sunt neadevărate, cîte se spun de dinsul; 
âzi Ludovic de sigur că Var cuprinde 'n braţe 
Ş'alăturea ar pune pe tronul lui crăesc... 
Dragul e drept, jupîne, şi de asta îmi ce frică, 
Cînd Dragul spune-o vorbă, ori-cine îl va crede 
Căci este n a lui vorbă acea mîndrie rece 
Ce sparge țesătura mincunii. Pe cînd tu dragul meu 
Verşi picături de vorbă la Craiul şi la Papa 
In cupa lui de aur eu picuram venin. 
Eu cred că e mai sigur, căci Papa te iubeşte; 
Dar este om şi moare; şi Ludovic. asemeni 
Te are lîngă cl.. dar este om şi moare; 
In toată lumea asta atit am un prieten 
Prieten al iubirii și-al palimilor mele 
Şi n'am găsit nici unul mai sigur de cit moartea... 
Moartea, iubite Doamne, nu moare bici-odată... 

SAS 

Şi viața nici-odată nu moare. Cade tatăl 
Trăeşie însă fiul... t
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BOGDANA - 

Găsii și pentru fiul 
Cătiînd şi chip şi formă şi lam pus alături 

Cu Dragul Voevod. „ 

SAS 

O nouă "'nveninare? 

BOGDANA 

Dar Bogdano mă 'nspăimînţi! 

. 

- Ce “ţi pasă ţie? oare 

Nu am şi eu un suflet răspunzător? A mea e 

Și fapta dar și vina... Bărbate nu gîndi 

Cui mai văzut odată... 

SAS 

“La toate astea... Dragă, mai bine te gîndeşte 

Taci, taci, o, nu mai spune... 

BOGDANA 

Eram o copiliță frumoasă ca și ziua 
Și mai frumoasă încă de zi fiind ajunsă 
Copil de vrăjitoare cu ochii mari sălbateci 
Cu inima aprinsă de sele de viaţă 
Erai la faţă greben... mai greben de cit morţii 

Ai fost 

A | SAS. 

Lui... 

BOGDANA 

Mai fost văzul pe mine şi m'ai iubit 

SAS 

BOGDANA 

Bogdano! 

Mai crezi că astă-zi poate vor merge două căi 
Trăit-am împreună şi asticl o să murim, 
Pașii” ce tu în viață făcului-ai spre mine 
Rămas-au slove roşii în cartea vicţii tale; 
Nedeslipită acum rămîn de-a ta ființă 
A mele rădăcine viaţa ţi-o 'mpresoară 
Cum văscul rădăcina şi-o” pune, în stejar... 
De te iubesc jupîne, ceţţi pasă ţie oare? 
Și nu mă las eu oare de tinc-a fi iubită? 
Mi-ai spus: Bogdano, gura la dă'mi-o 
Nu ţi-am dat-0?..1, 

SAS 

O picură'mi în sutle! femee vrăjitoare 
Veninul vorbei tale ucizător de dulce 

BOGDANA 

Ucizător de dulce! O, vere te iubesc 
Căci sufletul din tine, mare 'ca șal meu . 
Au crezi tu cum că lumea făcută'i pentru bine? 
Ne-o spun aceasta popii și cărţile lor vechi; 
De mii de ani ne.sună povestea în urechi. 

1) In "manuscript ultimele 
cu. alte 2 indescifrabile, 

9 

Nu vezi ce răsplată virtutea aren lume? 

versuri sînt înlocuite 

Un giulgiu şi patru scinduri; pentru-aşa comoară 

Treci însetat pe lingă a vieţii vii isvoare, 

Atunci se înţelege, că preoții au drept 

Deşertăciuni sunt toate, cînd mintea ţii în pept. 

Dar ici... în picătura de vreme 'n care suntem 

Braţul şi isteția au oare care preţ; 

Şi ce preţ pot să aibă de cit să te faci nare... 

Vezi lu... în' scrinul negru de-acolo i-o. coroană 

Pictrele “i scumpe n dorul luminii se topesc 

Ea arden întuneric, lumina căutînd - 

Şi totuşi şade-asemeni în scris... în gind... în suflet... 

Şi mai la urmă ce voi? Iţi cer vre-o făr' de lege? 

Nu tu înveninat-ai pe Domnul tău, ci cu; 
Nu sunt alui supusă... Sunt o femee numai 

Ce n'are judecată. 
Eu singură voi duce tot greiul făr'de legei 
Inchide numai ochii; mă lasă să lucrez 
Culege numai roade din osteneala mea 
„L'inveninăm pe dînsul, voi stinge şi pe [iul 
Căci astăzi simt în sînu'mi un împărat că mişcă. 

SAS 

Bogdanol! 

BOGDANA 

O, Bogdano, cit eşti de fericită 
Şi cînd va spune odată cu mica lui guriță 
“Ţi-a spune tată ţie şi mie mamă! Doamne 
Şi tri vedea întrînsul al tău urmaș pe tron 
Şi îl vom creşte bine, va fi [rumos ca ziua; 
Căci sunt o vrăjitoare şi mi-oi iubi, copilul... 
Nu cu cuvinte blinde şi sin tără de lapte... 
Cu sîngele din pieptu-mi îmi voi hrăni copilul 
Și drag mi-a fi ca ochii din .cap..- 

SAS 

Bogdano scumpă 
„ Femee, ce cun singur cuvînt mă faci un demon 

Bogdano, e iubesc. 

BOGDANA 

. Dar, ce negru ţi-e părul... 
Tu tinăr ești iubite... copil „vei fi odată 
Copilă voi fi însă-mi, cînd voi fi și cu mamă. 

SCENA II. 

“S'aude glas de trimbițe. Boierii de sfat și da laină 
intră, se'nchină înaintea lui Sas și se așază pe scaunele 

în semicerc. 

UN CRAINIC - 

Măria Sa 

Toţi se dau în lături. Intră Dragul Voevod, galben 
la față, cu paşi nesiguri, răzimat de umărul fiu său 
Hoydan. Se așază în scaun. Scoate din sîn o chec şi 
i-o dă lui Bogdan; acesta deschide un scrin de fier; 
scoate coroana, îngenunche înainte-i; Dragul și-o pune-n 

cap. - , 

DRAGUL 

Uşor. trecea odată Domnici Noastre vremea; 
Pe-a bucuriei pasuri ne numărăm noi anii; 
De zece luni acuma de cînd cuprinși de-o vrajă 

_Noi numărăm cu spaimă ce 'mcet a noastre zile 
Se strecur, de ne pare. din ele—oricare-un an; 
Şi gura — nencreţită uilă de mult cei risul;
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Si ochiul nostru nu e în slare să plătească - 
Priviri de mulțumire -celor ce ne iubesc; 
In cap ci ne fugiră, uscîndu-se de vii 
Necredincioși luminei, nopţii necredincioșşi, 
]n loc de-a vedea ziua făpturile naturii 
Ei noaptea văd 'acvea ce visele durează. 
Boeri! coroana noasiră ncapasă ca un munte, 
Și grea ne e hlamida şi trupul de pe noi, 
In cît de o potrivă Domnia Mea ce gala 
Să svirle pe-amîndouă, fugind din zarea vieții. 
Aseineni cu sirepul sălbatec ce-şi asvirle 
Și şeaua şi presumnul, perind în zarea zilei. 
Un singur colț de viață Ne-a mai rămas în suflei 
Iubirea. neclintită pentru moşia noastră, 
Pentru Poudan cel tînăr, iubitul nostru fiu... 
Rog cerul să "'nmulţească hotarnicele clipe, 
S'arnesc pe ai lui umeri domnia ce o port; 
Dar vai! abia viața-i se desprimăvărează 
E crudă încă mintea şi oasele 'mcă crude 
Şi nedeprins cu asprul şi strimtul țării' scaun; 
Coroana e în stare ca să-i sluțească gitul 
Şi skiptrul braţul .fraged. Ginditu-Xc-am atuncea 
Că de va fi ca Domnul din ceruri să ne ice 
Noi să lăsăm copilul pin'ce va crește mare, 
S'acoperim cu negru postav scaunul nostru, cae 
„Coroana noastră scumpă s'o încuem în serii, 
Si să dăm minii sale o allă jucărie 

De cit al ţării skiptru. 
voim, ca de om stinge, să'ntindem mina moartă . 
Să ţinem cîrmuirea “chiar în sicriu fiind, 
lar cel ce mîna noastră în locu'mi va purta-o 
Precum poariă un dascăl mîna unui copil 
Să fie vărul nostru Sas... unde-a pune mîna 
Să şiiţi cam pus-o însumi şi să urmaţi întocmai. 

ROMAN aparte 

Imi văd visul cu ochii... Urit vis!... 

VODĂ 

Uricare, 
Citesce-acum hrisbvul prin care-l orînduim. 

URICARUL citind 

Cu mila lui Dumnezeu Io Dragul Wa. Don stăpinitor 
a toată ţara Maramureșului, Despot cetăţii Arieșului, 
Graf al ţării secueşti, facem ştire priu această carte 
a noastră cui se cuvine și tuturor cîţi vor vedea-o sau 
vor auzi cilindu-se că la vreme de slăbiciune fiind, 
ne-am socolil moşia și casa, de faţă fiind credincioși 
boierii noștri şi [iul Domniei mele Bogdan Dragoș 
Voevoda. Siatornicit-am pină la virsta legiuită a iubi- 
tului nostru fiu să fie epitrop moşiei Dumnealui cre- 
dincios boiarul nostru Sas din Bistra. Privi-se-vor căr- 
ţile sale ca eșite de sub a noastră mină și întărite 
de-a noastră credință. Satele Salagiu, Artunţi, Inbe- 
reche, Şiţovi Baluăncţii și Bistra cu toate pămînturile 
cîte curg asupra apusului acestor sate dărui-mu-le 
mînăstirei noastre, închinate Sf. -Archanghel şi archis- 
trateg Mihail și să i. se dee sf. -minăsliri şi înscrisele 
vechi pe cumpărătura Părintelui nostru, cum şi țidu- 
lele hotarălor de alegerea acestor părți, ca de astăzi 
înainte şi în veci să aibă minăstirea din neam în neam 
a stăpîni aceste părţi, cu bună pace şi nesupărată despre 
nimene în țară, din tot locul şi în tot venitul. Drept 
aceia iată de la Domnia mea prin aceasta dăm și în- 
tărim vecinică stăpinire a acelor moșii. Și spre întă- 
rirea celor de mai sus aducem credința noastră și 
a fiului nostru Bogdan Dragoş Yocvoda și a credincios 
boiarului nostru Sas de pe Bistra și a tuturor celor- 
lalți bocri ai Domniei mele. Dat în domnescul nostru 
scaun al Arieșului la anul de la zidirea lumei G865, 
Aprilie în 3, iar de la Christos una mie trei sute şease 
zeti- şi cinci, care spre întocmai urmare şi lucrare se 
întărește şi cu a noastră domnească iscălitură și pe- 

- Destul 

cete. S'au scris de mine Toader Ghimpiş, diac de sfat, 
în cetatea Arieșului, la anii de la Christos 1365. Apri- 

lie în 3. 

  

ROMAN BODELU 

Prea înălțate Doamne, nu fie cu bănat, 
Dar grabnică îmi pare această hotărire; 
Au pentru aşa lucru nu trebui Direptatea 
Să se adune toată aicea in cetate? 
Zic, că înţelepciunea va insufla voința 
Și bine e copilul să nu poarte o cirmă 
Ce nuw'i încă în stare cu. Ureapia încă crudă; 
Dar tot socot cu mintea, așamn prostia mea, 
Că irebue norodul, bocrii, ostăşimea 
Să giurue credința copilului Bogdan. 
Prea șubrede sunt, Doamne, tocmelele în ţară 
De, cu cam ciîriese cu vorba, cioplit- cam din topor 
Căci n-au stătut nici Craiut, nici Papa se descopere. 

(Pe-amîndoi 
Să-i ţie Domnu'n lume ani mulţi şi fericiţi), 
Dar numai, vorba vine, nu m'am cioplit nici cu, 
E vorba despre minc... eu caut totdcauna 
Nu al Mărici tale folos, ci pre al meu, 
Căci (mai) aproape'mi este cămaşa de cit haina... 
Eu zic numai Stăpine, iertaţimi vorba proastă... 
Ci dar fi spus diata acum, ia acuma: 
HRoman Bodeiu să fi€ epitropul moşiei, 
Adică, cum sar spune, să fi fost cu acela, 
Eu ași îi spus: Stăpîne, deschide-ţi bine ochii 
Nu'mi crede-așa orbește ci pipăc-mă bine 
Și vezi, cu sunt ca alții din carne şi din oase, 
Sunt om... și e moșia şi scaunul la mijloc 
Sunt om... şi șubred este copilul vostru încă; 
Sunt numai om și omul la rele e plecat, 
Adică... vorba vine... eu... cu, sunt slab de firc... 
Eu nu vorbesc de alţii, sunt alții mult mai buni,— 
Să'mi fireji cu-.iertare c-am spus şi cu o vorbă. 

SAS 

Prea înălțate Doamne, de credeți cum că Sas 
Nuii: şerbul cel diu urmă: și fir” de nici o treabă 
Dintr'ai Mărici tale... De credeți cum că ochiu'i 
Setos e de mărire, că n'a cunoscut bine 
Supunerea că este a lui firească haină 
tumpeţi diata asta... Căci greutatea ei 
Pe umărul meu cade şi toat-a lui tărie 
A fost pînă acuma credinţa ce stăpinul 
O punen al meu suflet... 

ROMAN 

„„De! w'ai ce face gurii, 
iți scoţi odată ochii. Făcîndu'ţi tot sprincene 

DRAGUL 

Bodeiu... Puţine sunt clipele vieţi-mi 
Stau rău cu craiul Ludvic și şi mai rău cu Papa 
Nu-i vreme să se stringă a țării Direptate, 
Se poate ca chiar astăzi să fim în sînul morţii... 
Și irebue să fie un om care sănpace 
Stăpîni așa pulernici, precum e craiul Ludvic 

» Şi fața noaslră pare «un obrăzor de ceară 
De .nu aș închide ochii un popă cam cu chef 
E'n stare să mă'ngroape. - 
Boerii mei! iertare vă cer acum la toţi 
De am vorbit râu cu gindul meu propriu despre voi, 
De am jinduit vr- -odată norocul a cuiva, 
De nam fost udc-apururi o cumpăn'a Dreptăţii, 
De am greşit cu fapta, cu inima, cu gindul, 
lertați-mă cu loții, mă descărcaţi de vină, 
Si sarcina de rele faceţi-mi-o uşoară 
Să pot trece mai liber prin vămile veciei. 

. (Boerii îi sărulă mina pe rind; el îi sărută pe frunte.)



„Ci 

UNUL DIN BOERI 

Măria Ta, uitate din partea noastră sunt; 
De-ai fost nedrept cu gindul, cu bine ai plătit. 

| ROMAN 
ati | pe 

Tertaţi'mi “vorba Doamne, cu sunt un vraciu prea prost. 
Și mu știu ca să măsur a vieţii clipe repezi 
Nici ştiu la ce sunt bune a. mademuri buruiene... 

: (Cu intenţie). D'aşi fi un vraciu cu carte ce multe v'aş 
mai spune 

Ce nimănui în minte nu'i-vin ca din senin. 

DN i ză d 
Plecindu-s se „săi „sărute rantea încet. 

ora 

Bodeiu, să vii pe-aicea, dar nu răspunde 1 rog 
Să “nu ie seama... (Tare). D'acum bocri plecaţi... 

zel ; : : ap, ! : edi 

„Sună. toaca și clopotele. Dragul își scoale coroana, 
Bogdan o închide. Toţi îşi unesc miinele spre rugăciune. 
În urmă ies toți, afară de Dragul şi Bogdan. 

SCENA III 

DRAGUL 

"“Cprivind la Bogdan vorbește singur), 

Să'mi ospătez vederea cu arătarea lui... 
Aşa de tînăr încă, un chip aşa de dulce... 
Nemulțumit se pare el de diata noastră, 
Dar voi ca nici să ştie, de ce așa făcui... 
O, ochii mei, sărmanii luminători ai leţei 
Se'ntind încet spre dinsul ca mîna făr de trup 
Cu care al meu suflet l'apucă de departe — 
Il pipăiu cu vederea, cu nălucirea minţii... 

Ce trist! 

“BOGDAN aparte 

Vorbeşte singur... De cînd vorbeşte singur — 
Mai multe luni de zile sunt de atunci! la mijloc 
EL nu mi-a spus un singur cuvint bun... (are) Tată 
Cu -ce-am greşit, cu oare, naintea feţii tale 
Că nu mai vrei un singur cuvint bun . ca. să'mi dai? 

DRAGUL 

întoarce Jața și şi-o .acoperă cu 
fața întoarsă) 

mantaua; cu 

Deschide acea uşă... 

BOGDAN 

Aceasta Doamne! 

DRAGUL 

Nu 

Drept colo în părele . deschide acea uşă. 

“BOGDAN 
e 

Aici nui nici-o uşă... (aparte) - Vorbeşte într'aiurire.— 
Părete gol- e Doamne orcit cu mîna pipăiu. 

DRAGUL 

Ia un cărbune 'n mînă şi fă o cruce mare 
Acolo în părcte, căci cu văd că-i o ușă 
Mm, fil... 

BOGDAN DRAGOȘ 

  

219 

BOGDAN face o cruce 

vă'i fac pe voie. 

DRAGUL 
; CI A ; 

  

   POSTA E ? NA 

dit La, E 
Spune! mi e multă oaște *n curte? 

BOGDAN 

Dar geme curtea toată de oamenii lui Sas 
Spre cinstea ta adus-au atiţia oomeni tineri, 
„Oşteni în floarea virstei, de ţi-e mai mare dragul 
Ca să priveşti la dînşii. Ce bun e vărul Sas! 
Ce, bună e Bogdana și plină de 'ngrijire! 

. DRAGUL 
Ascultă-mă. Bogdane, umplutu'ţi-au Bogdana 
Păharul tău cu apă şi cupa ta cu vin? 

BOGDAN 

Ce 'mseamnă intrebarea? Nu Doamne. * 

DRAGUL | 

: "Nu? Nimie 

E-aşa o întrebare ca ori şi care alla. 
Vezi tu acest părete pe care ai scris o cruce? 
Precum nu este ușă acolo, tot asemeni 
Nu este nici o uşă la inima mea... Dragoş, 
Vederea-ţi mă scirbeşte. ' 

BOGDAN îngeriunche A 

Părinte, ce-am lăcut? 

DRAGUL 

Ei, vina cea mai mare din lume "i că trăcşti, 
Mulţi sunt ce astă vină în veci n'or să ţi-o icrle.. 
Căci tu le stai în cale... De-ar fi să voiu ceva 
Ar fi să mergi în lume departe, prea departe 
Să nu te vadă nimeni, să pici din ochii mci. 

+ 

BOGDAN 

O tată! Dar cu nu voiu, nu pot ca să mă duc, 
De m'ai uri eu totuşi lipit de paşii tăi sunt, 
Şi al Măriei Tale sunt cel mai cu credință, 
Șerb care e pricina, de mă urâști de-o vreme? 

DRAGUL încet 

De asta mi-e mai frică, c'o să rămie-aici, 
Deci trebui cu de-asila răpit... Dar cine, cinc?... 
Cui să mă 'ncred?... şi Roman Bodeiul prea mi-e nătăng 
E aspru, e pe îață, şi nu au vicleşug 
Asemeni „inşi senncacă d'apururea la mal... - 

BOGDAN încet < 

Vorbeşte iar "cu sine... se pare că vedenii 
Din lumea cealaltă lincunjură şi el 
Işi dă de ele seamă... 

- DRAGOȘ 

Mergi tu . Bogdane 
Ades la vînătoare?... şi singur sau cu alţii? 

BOGDAN 

Pe cînd nu erai bolnav mergeam de-apururi 
Adesea “rătăcit-am prin munţii nalţi ai. Tissei 
Piîn'unde a lor virfuri despart apele 'n două, 

singur
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De curge-apoi o parle spre noi, spre seare-apune, 
Pe cind o aliă parte se varsân răsărit; 
Spre răsărit adesea umblat-am zile 'ntregi 
Urmînd cărarea, ce şi-au făcut părae 
Și am bătut cu cele prin codri vechi şi vecinici 
Cărarea-abia umblată. 

Adesca cu Siretul, cu Bistriţa adesea . 
Fu m'am iot dus la vale p'o luntre ușurică 
Alăturea cu mine avînd o plasă, arcul. 
Găsii acolo oameni, vorbind aceiaşi limbă 
Ca şi ai noştri. Aflat-am şi munţi cu piscuri 'nalte, 
Aşa îcl de pe unul căruin-i zie Ceahlăul 
In zile după ploae cuprinzi cu ochii lumea. . 
Dacă-i roteşti... Acolo priveşti din miezul nopţii 
Un riu puternic, mare, curgind spre miază-zi, 
bu gura lui departe perdută n zarea zilei 
Vezi o cetate mindră ce-i zic Cetatea albă; 
lar despre soare-apune vezi sar un rîu puternice 
Pe şeapte guri, se zice, vărsîndu-se în mare, 
E Dunărea; aproape “i, de gurile-i Chilia; 
Intre-aste două riuri și între munţii negri 
Priveşii o ţară întreagă de codri şi de dealuri; 
Din văi cu rîuri line, din codri fără capăt, 
Vezi turme fără număr în zare risipite, 
Și buciumele: sună. duios şi cînt de îluer, 
Sălbatiei sboară caii mai iuți decit chiar vintul; 
Și ciinii urlă jalnic... Ciobanii cei călări 
Străbat ca: şi săgeata cîmpiile înlinse... 
Se zice cum că ţara se ţine întrun chip 
Tot de crăia noastră și tot de craiul Ludvig 
Dar cu băgăiu de seamă 'că nu'i a nimărui. 
Averi atit de multe de nu le mai știi sama 

„Sunt astfel răspîndite pe brazde roditoare - 
Dar vai, peste pămîntul, pe care cerul darnic 
Cu rod şi cu de toate cu-asupra de măsură 
lau înzestrat... tot omul nu e de nimica sigur 
De astăzi pînă miine. Tătarii duc adesea 
Pe sesurile mîndre. prădalnicul lor roiu 
Și cine nu vrea doară acela nu se lcagă 
De-acea frumoasă ţară. Adesea pe Ceahlău 
Făcindu-mi ochii roată am zis ce bine ar fi 
O mînă să cuprindă atît cît vezi cu ochii, 
Și nu mai mult... Intinsă ar fi domnia totuşi. 
Sunt ici şi colo 'n ţară boecri şi capi de neamuri 
În Vrancea și în codri Tigheciu în Cimpu-lung; 
Cetatea albă are şoltuz cu multă oaste 
Birladul stăpînește olate și păşuni, 
Suceava are ziduri de poți umbla călare 

“Pe cl6. In 'tîrgul Siretului iar este 
Un episcop puternic de lege apusană. 
Dar toţi ci se aseamăn cu verzile mături 
Ce coadă n'au, legate nu. sunt, nu poți să mături 
Cu ea duşmanii țării, prădalnicele neamuri 
Nu. sunt toți pentru 'unul și unul pentru toţi. 
Și roiurile *s bune, prisaca înflorită, 
Dar ce folos? cînd toate nu au un prisăcar. 

DRAGUL 

Bogdane, iată cheia... din scrin adu'mi coroana 
Și e un văl înuntru, un negru văl, tu scoatel...: 

bogdan face tot (ce) i se spune. 

Acuma vino "coace. FI își pune coroana 
Șezi în genuchi nainte'mi. 

Dragul îl acoperă 'cu vălul din creștet, de nu vede nimic, 

Bogdane!... Dar acum mai cşi tu la vinat? 

BOGDAN 

Da, prea 'nălțate Doanme,. şi nici odată singur, 
Că vărul Sas îm spune, că unui. fiu de Domu- 
Nu-i se “cade astfel să meargă singur numai. 
Deci el îmi dă în mînă pagi şi copii de casă 

„Tot dintr'ai lui. 

DRAGUL 

* Ascultă. E drept că nu se cade, 
Și mai „puţin se cade cu oamenii altuia... 
Deci totuşi e mai bine să mergi tu numai singur. 

EI îşi ia coroana din cap,' 0 pune d'asupra capului 
fiului său şi face semnul binc-cuvintării. Incet: 

Tu ce ne-ai dat ființă din apele genunii 
Stăpîne fără margini al' marginelor lumii 
Noi laude "ţi aducem ie, Părinte-unice; 
Umbreșie cu a ta milă asupra acestuia 
Ascullă'mi a mea rugă, ascultă'mi Doamue plinsul 
Și apără, păzeșiel și "1 mîntue pre dinsul. 

BOGDAN încet 

"Vorbeşte iar cu sine 

DRAGUL încet 

N'o să "1 'mai văd nici cind. 
iu “care peste lume călcind pe grindeni 
Fă-l tare ca puterea, ca groaza-a mii de grindeni 
Isteţ ca şi  văzduhul ce inrtă pretutindeni 
În mina Ta 1 pun, Doamne, frumos şi tînăr, ială'] 
Tu înplineşte toate cite-i doreşte tatăl.2). 

Îşi aşează coroana pe cap. 

Acum, Bogdane dragă, te du şi vină iarăşi 
Dar la vînat vei merge fără acei tovarăși. 

(Bogdan închide coroana și vrea să iasă) 
Bogdane, vino "coace. (171 îmbrățișează cu patimă) 

„BOGDAN 

'0 tată “ți mulţumesc. 

DRAGUL 

Știi îm, eu nu suni bolnav, ci nuiwma-așa lînjesc 
Dar azi, chiar azi de pildă de tot bine mă simt. 
(Se 'neacă). € drept, că... cite-o dată mi-i sufletul cam strimt 
Dar nu... nu e nimica, am să fiu sănătos, 
De grija mea copile tu poți să fii voios 
Eu nam nimic... Chiar astăzi de-ai merge la vinat 
Să știi cum că din parte-mi nu e nici un bănat 
Numai la orice-ai face te rog în deosebi 
Ca pe un prieten vechi pe Roman Bodeiu să'l mai întrebi. 

“ÎI îmbrățișează și "1 sărulă pe frunte; aparte * 

Mergi, mergi acum cu bine... n'o să”l mai văz d'acuma 

„BOGDAN 

Cu sănătate tată. (Ese). 

« DRAGUL 

Să nu mă simlă numa ÎN 
Mi-e frig, mi-e frig de moarte, ca și atuncea iarna - 
Pe cînd cu craiul Ludvig impresurarăm Varna * 
Și eu rănit de moarte şi despoiat de hoţi 
Simţeam cum îmi înghiaţă în? sîn rărunchii toţi, 
Era un ger...'şi lupii urlau flăminzi în cimp; 
Yyasupra mea în aer auziam întrun răstimp | 
Cum . croncăneau . în stoluri - corbi “negri și sălbatici; 

1)Pe contra pagină e astfel adăogat: . 
Tu care încarci văzduhul şi nourii cu grindeni 
O făl ca să străbată puternic “pretutindeni 
In mina ta "1 pun Doamne, frumos şi tînăr, iată” 
Ca la orfani... fii pavăză, fii tatăl,



BOGDAN 

Zăpadă alt nimica pe cimpii singurateci 
" Simţeam cum mă întunec, îngheț ca într'o criplă 

Cu peptul gol; săgeata sţătea încă 'înfiptă, 
Departe vedeam .zidul împresuratei Varne; 
Corbii roteau d'asupra'mi şi îmi muşcau din carne; 
Ca: „în vis aud un tropăt de cal, o umbră vine 
In mini îmi luă capul; S'aşează lîngă mine 
Apoi murii în pace... 
Cind m'am trezit din moarte, cînd ochii-mi deschisei 
Văzui un om la capumi veghind, Roman: Bodeiu, 

SCENA IV 

ROMAN (ialră pe/uşa cu cruce). 

N'aveţi nimic pe suflet, prea înălțate Doamne, 
Vio vină veche poate, uitată de demult? 
Vr'un gind ascups, ce nimeni nu c menit să'l ştie. 
Sunt greu la cap, ştiţi bine, şi toți "mi zic că's prost, 
Dar cea ce îmi intră în cap odată mie 
Aceea nu mai scoate nici mii de draci din el. 

DRAGUL 
„ 

Ah, gindurile-mi toate, ce greu siau să s'adunel) 
Eu cintăresc cuvinte ce am să pot aţi spune 
la vino mai aproape: Roman ce crezi tu oare? 
O taci! mă îngrozește s'aud şi de la alţii 
"Aceca ce în suflet îmi doarme necurmat... 
De'i trecu lui prin minte... lui, ce e drept şi bun 
De sigur că atuncea cu Sas e fapt-aproape.. 
Roman m'auzi tu oare?... Nu'i om să aib'o frică 
Cum cu o am acuma... lubirul meu Bogdan,: 
Roman, Roman, aşa e căi un frumos copil? 
Spune'mi, o, spune- mi numai că c-frumos, că e frumos 
Dulce la” port şi vorbă să văd că îl iubeşti... 
Au crezi tu crcodată, că Sas ar fi în stare...? 
O nu! taci... Ce de ginduri prin. mintea mea mai trec 
Ți-o spun, dar numai ţie, auzi tu? nimănuia 
Să n'o mai spui... Veghează'i, veghează'l de aproape 
Pe-acest copil pe care, în tainăţi spun mai mult 
De cit viaţă, suflet şi Dumnezeu iubesc; 
Aceasta este taina vicțimi şia purtări-mi; 
Roman Bodeiu,. pricepi tu aceca ce iţi spun? 

ROMAN 

Ei? şi ce'mi pasă mie ce vrei să'mi spui moșnege, 
Care în loc de crieri ai pleavrăn cap... şi care 
Nu eşti de Domn cum nu sunt eu făcut spre-a fi Papă... 
De la copil luat-ai şi pinea lui din gură... 
La ciini ai asvirlit-o... Sas nu'i decit un ctine. 

DRAGUL 

Tu eşti în lume singur, căruia m'aş încrede 
Și singur tu acela ce nu mă înţelegi... 

ROMAN 
7 v ; 

Nu te 'nțeleg? Prea bine te înțeleg. Pe șes, 
Pe drumul neted, inare, tot numai la lumină 
Să se petrlacă toate voeşti în lumea asta. 
Și tot astfel de neted tu ai făcut lui Sas . 
Şi drumul spre coroană, spre inima din pepiul 
Copilului. „i 

DRAGUL e 

Aş! nu ştii... 

ROMAN 

"Eu nu voiu şii, de sigur 
Ta știi tot, doară Roman e prost, nimic nu știe. 

1) De-asupra adăogal: Ah, minţile mele nu vor să 
se adune. - 
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E! şlie numai cum că de vrei tu astăzi 
Nu'i aștepta mult singur dincolo în ceea lume 
Căci Sas mult te iubeşte... şi va grăbi de sigur 
Dincolo să'ţi trimeată tovarăș... pe-al tău fiu. 

DRAGUL 
Roman! 

e ROMAN 

Ah! tu... cu a tauminte mare, tu crezi că eşti de Domn? 
In visuri tu trăiț-ai, tu ai trăit ca-n somn 
ce Dine €, aşa e, vruşi toate a dispune 
Că ţii să aibi pace şi turmele pășune 
Gîndit-ai tu vr'o dată "n anii tăi 
Că lumea asta este făcută pentru răi? 
Omoară fericirea unui popor... alungă 
A veacurilor pace pe vreme îndelungă 
Vei fi erou... Viteaz și mare te-or numi toţi orbii 
Pe cind pe adevărații viteji îi mîncă corbii. 
Pe scaun te uită cum te clatini 
Tu în ochii mulțimii cu stranii, nouă datini 
Şi din apus adună sofişti cu bărbi boite 
Ca neamului să'i dee năravuri mai spoite 
S'arate cum moşnegii îmbălsămaţi ca 'mumii 
Intrec și tineretul în scandalele lumii 
Unul asupra altui pe oameni să'i întărţi 
Celor vicleni dă milă, onori la cei deşerţi 
Aţiță”i asifel unul asupra celuilalt 
Prin răutate mare, ai tu ce'i mai înalt 
Mulțimea: amăgește-o cu-a viţiilor foloase 
Invie, măguleşte în patimi dușmănoase 
Zavistia şi ura, botează-le virtuţi 
Spre pradă și 'mşelare lu mintea să le-ascuţi. 
Și zi viteaz la 'gide, isteț pe cel viclean 
Din lupi îți fă o oaste, din vulpe -căpitan, 
Din poftele: mulțimii fă'ți scară de mărire 
Și te-or urma cu toţii în vecinică. orbire; 
C'o frază linguşeşte deșertăciunea lor: 
Din roiuri risipite vei face un popor, 
Fii din "nainte sigur, la rele el urma-va 
Cu singe şi cenuşă pămîntul presăra-va... 
Păzeşte-ie de una, să te ferească cerul 
Cam cazuri de uitare, să le spui adevărul. 
Tu? Ce-ai făcut? Cu milă şi bun fuși în păreriţţi.. 
Ei, strana m minăstire e scaunul ce meriţi... 
Ai îngrijit de oameni s'aibă pămînt și apă... 

N'ai fost de Domn în lume, cum n'am fost cu de Papă 

a 
. SCENA vV , 

SAS. K 

Prea înălțate Doamne venii să pun la cale 
Urmările - Dietei... Mărici tale. 

DRAGUL 

O, ochii mei, sărmanec, fereşii ale gindirei 
Sunt prinși de flori de. ghiaţă, de pinzele privirii 
Zadarnic îmi silesc cu natura răzvrătită, | 
Ti văd. lumea întreagă așa ca printr'o sită; 
O umbră "mi par eu însu-mi şi lumea umbră "mi pare 
Şi sunt străin într'iînsa ca -visul ce năzare .? 
Mai, mult... chiar trupul propriu străin îmi pare mie 
Se ? pare căm fărina "i şcd numai cu chirie 
Stăpinu 'n orice clipă e pata să mă dee 
Afară. Cine 'mi este stăpînul?... 
Il simt, îl simt cum intră încet în stăpînire 
E nevăzut, e tainic, e: moartea fără ştire. 

| SAS | Ia 

Prea înălțate * Doamne 

4 DRAGUL 

Cu ce ochi mă priveşte! 
De n'aş vedea nimica pe el îl văd cu totuși;
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Ce ascuţit dezghiată privirea'i pătimaşă ” SAS i 
Chiar bruma de pe ochii copilului din faşă; ai 
“Tu ai ureche bună... auzi tu bine, bine? O Doamne, cum să port 7 
(EL își aține urechea cu nerăbdare ca şi cînd ar auzi ceva) 

SAS 

Aud prea bine. 

DRAGUL 

N'auzi cumva un corh? 

(Aparie) Cum aș pulea eu oare diata s'o răstorn 
„Nauzi nimic? Dar spune c'auzi: 

SAS e 

Nimic n'aud 

DRAGUL 

Grozav, prozavi EL poate a prins de pe acuma 
„Şi gilul lui cel fraged sub sabie a pus 

(Strigind) Sas mergi de chiamii'ndată pe Roman de unde a fi 

SAS 

Nu te '"uţeleg. : 
Pe Roman! Ce vrei Doamne cu Roman? 
Ți se încurcă limba, vrei! să spui altceva? 
Ori ţi-ai luat de scamă;... dar eu sunt lingă tine 
Lasă "1 încolo Doamne... nu e așa mai bine? 

Nu cumva 

DRAGUL 

Vere! cu văd că ochi "ți s'a cufundat în cap... 
Din zi în zi slăbeşti tu şi eu vreau să te scap. 
Eu îţi spun .îugi de aicea căci pași-ţi sunt nesiguri 
Eşti galben ca şi ceara și ochi-ți arden friguri 
Tu plăsmueşti o fără de lege... eu îţi spun 
Păzeșşte-ţi capul, vere, căci tu... tu ești nebun. 

SAS 

De ce nu .chemi pe Roman să-ți vie mai degrabă? 
I? drept, mărite Doamne, că mintea mea e slabă, 
Dar tu ești slab de oase,.te ţii abia 'n picioare, 
O sarcină grozavă nu ţi 'i:viața oare? 
Simţeşti poate sfirşitul... 

“DRAGUL 

Dar tot n'auzi nimic? 

' SAS 

Ce vrei sauz?. Vr'un bazm vocşii poate să-ți zic? 

DRAGUL 

Dă, da! spune-mi 
„Frumos e basmul. 

un basm—cel al ncvesiii tale 
E'n pilda chiar a Măriei talc. 

SAS (tresare) 

EL ştie tot... Putere! 

DRAGUL 

'Poţi spune în ce vremuri 
S'a petrecut povestea dar fără ca să tremuri 
Cum este .şi în basme. Ce'i sus coboară jos... 

- Ea se petrece-acuma. Căci vremea e pe dos 
Cind sto vesti în lume, că Sas e "n locu'mi Domn 
Strămoșii mei, sărmanii, în vecinicul lor somn 
-Intoaree-s'or în groapă cu faţa spre pămînt 
Speriaţi de toate celea ce 'n vremea noastră sînt, 
Nu'i așa, vere dragă? 

„0, cine, 

Acest glas slab și rece pc jumătate mort? 
Mantaua-ţi cade, Doamne, las. să te'ncheiu să seadă; . 
Ia să te 'nchei. . 

DRAGUL | 
I 

tu ai voi să'mi cadă. | Coroana, 

SAS 

O, Doamne, lasă vorba cu două înţelesuri 
Femeile's dceşerte şi pline de cresuri, 
Dar cine ţine 'n seamă ce spun sau ce vor ele? 
Mă lasă să desfăşur minciunile acele — 5 
Femeea ca copiii visează mulic, zburdă. 
Să'ţi spun cu toată taina. 

DRAGUL 

Urechea inca e surdă. 
Năcneşte numai tare, ca lumea să audă. 
Prea înălțate Doamnce!..., de ce frunteațți asudă? 
Ți-e îrică, scumpe vere, de ce ţi-e frică ţie? 

SAS 

O milostive Doamne, feincea "m. nebunie... 
Dar cu sunt cu “credință, plecat îți sărut poala. 
CEI îngenuche):Tu vezi toate acestea, cum le văpseșie boala 
Ei lucrul altfel Doamne, de cum ce. Femeea 
Poate să spună multe... Tu dă'mi diata ceea. 

DRAGUL. - 

Poftim... 

SAS 

S'ar fi putut stăpinel) ca Bodeiu 
C'o singură a miînii trăsură de condeiu 
A miinii aceștia putea să fie mn locu'mi. 
P'un negru muc de pană să fie pus norocu'mi? : 
Acuma însă mucul puternic de condeiu 
Prin miînă-mi de aramă se trece mai întăiu 
Și cu ştiu serie Doamne, știu slovele sămnod 
Frumos -cu nume mindru ca Sas Vocvod 
Pe mîna. mea acuma c dat Bogdan... e colo, 
Nimica nu mai este al tău d'acuma încolo. 

DHAGUL 

N'auzi nimic? - 

SAS 

Nu, n'aud (încel) Bogdan... C'un viri supţire. 
Cu-aceasta scap de dinsul întreaga omenire... 
(Saude glas de corn). 

DRAGUL 

A, în sfirşit.:. cum 'sună şi cit de dulce sună. 
(Sperios) Nu'mi pare cumva numai că şi urechea mea 
Ca din senin aude ce inima-mi cere nebună 

cine'mi spune... 
Auzi ceva, auzi o vere! 

SAS 

Un corn ca ori și Care... 

1) De-asupra adăogat: 

răsună în pădure. 

Să ştii



BOGDAN 

“DRAGUL 

E mîntuit... E cornul Ini Decebal... Se îndure 
Părintele din ceruri şi'l ducă piîn' la capăt, 
Cu steaua mea deodată d'acuma pot să capăt, 
In noaptea asfinţirii... i 

SAS 

Vorbeşte într'aiurirea 
Ce lucru mare, numai de un corn sună pădurea! 

DRAGUL 

Diata, dă-mi-o s'o iscălesc' în grabă, 
Să'i Pun „Beetle. „mina „acum de tot mi'i slabă. 
pps ate 

SAS (o scoate cu spaimă) 

Nu-i iscălită? Nu sunt peceţi pe dînsa... iute 

DRAGUL 

Ce vrei tu vere... Noi nu ştiam ce iute 
O să murim... Voit-am, cînd viaţa” mi se curmă 
Ceasornicul vieţi'"mi cînd va voi să stee, 
Căci moartea toaten lume cu bine le închde.. 

SAS 

Un pas... Un pas... coroana, tronul am 
(lo punn miini). 

e-aculn... 

DRAGUL 

Citeţ şi bine scrisă (o:rupe) 
Ei vere! eşti un infam. 

(Io aruncă la picioare, Ese) 

SAS 

Ce? ce? văiut-am bine? Visez? A rupto'n faţă'mi 
O 'suilete te 'malţă, o inimă îngheață-mi, 
Ce'ţi folosește ţie să îmbli căi întoarse ca | 

ci Hal, 

Nu mergi cu braţ de fier „, 
Cc'ţi foloseşte pinza de intrigi bine toarse... 
Ce nu mergi cale dreaptă... 
Nu faci... şi eu sunt astăzi ce am fost vai și icri; 
Și zece luni de trudă şi ani întregi de chin î za 
Mau folosit cu-atita... cu-atita de puţin 
Pe cind un sirt de spadă, veninul, un pumnar 
Mă scapă de odată de grijă de amar... 

Să mergem înainte 'cu fruntea descreţită 
Să tăem tot în cale cu spada ascuţită... 
Destul purtat-am masca de miel... 

(Saud rugăciunile la eșirea sufletului) 
Acela de acolo murind o să sfirşească. 

(Ascultă la ușe) 
Ei cîntă, cîntă .popo, mereu de ale tale 
Deșertăciunea lumii și patimelor sale. 
Colo în scrin coroana... să-i iau cheia din sin 
Să văd cum mi-a sta mic... Cum stă închisă 'n scrin! 
Vei fi văduvă astăzi! de pletele cărunte 
Vei fi mireasă mîine pe palida mea frunte. 
(Se duce în odac la Vodă. Roman lodeiu acopere Ironul 
cu posluv negru). , 

GLASUL LUI PEPELEA DIN SALĂ 

Prindeţi neghiobi ce sunteţi paharele cu palma! 
Sărute'şi fiecare felița şi să cînte avâlma. ' 
Chiu! ce domnie, ce prinţ, ce bun tovarăș 
Ei deşeriaţi cu toţii şapoi le umplem iarăși. 
(Călugărul mormăe rugăciuni tare). 

ȘTEFAN 

Ei ma bătut la table... Norocul! n'am ce-i face 
Mi-e îrig... De două zile n'am avut somn, nici pace. 

| Mi-e frig... 

Deci masca jos. E 

N 
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ROMAN 

lată mantaua lui Dragoș... o îmbracă. 

ȘTEFAN 

Așa em lume, unul pe altul se desbracă, 
Noi desbrăcăm pe Dragul.de bani şi de avere, 
Luăm din toate cele "ce sulletul ne cere , 
Şi biata moștenirea lui Dragoş chiar ca pleata... 

Ştiu, n'am ce-i zice,.... dintr'însa mult afla-va. 
Ah! unde e Susana, la sînu-i să mă culce, 
Somnul după -beţie Ta ea. 

ROMAN (adine) 

E lung! 

ȘTEFAN 

: E dulce. 
La mine vin fetiță 
Căci suut un înţelept, 

ROMAN 

Hai intră în cămara lui! “Dragoș, dormi în patu-i, : 
Te razimă de umăr... 

ŞTEFAN 

„El unde-i? . 

ROMAN - 

La vinatu-i. € 

ȘTEFAN 

E prost Bogdan al vostru... nu știe să se 'nbetc, 
El la vinat de iepuri, noi la vinat de fete. 

ROMAN 
vino de te culcă. - 

ȘTEFAN 2 

De dinsul nici voi să'mă apropii; 
de Eu îmblu după Vinuri, el îmblă după -dropii. 
CEL intră. 

intrat). 
Soldatul de gardă a sosit tocmai cînd el a 

SAS (intră) 

Nimic! nimic! nu'i cheea.. abia mai sufla încă 
O căutai în sinu-i cu aşa groaz'adincă; 
Stins ochiul... gura rece... grozav abia. asudă, 
De recea lui sudoare, mi-e mîna încă udă, 
O sufictul îmi arde... E groaza, este setea 
Ei! să vedem odată coroana şi pecetea. 
Scrinul închis? Cu spada să dau lacătunt laturi 
Tu numai, cere de aur, privirea mea o saluri. 
(Popa urmează. El sparge scrinul). 
(Dibue) Nu'i, nu'i coroana, pecetea, spada tot. 
Dar cui le-a încredințat el, să înţeleg nu pot. 
(Se "'ntoarce... vede tronul acoperit) 
Dar cine oare tronul cu negru coperi (Tună) 
Ce! tunect: 

Din sale de banchet: 
Să trăiască Sas! - 

SAS 

Aide nu peri. 
„Curaj! Ce sunt acestea? nimicuri şi eresuri! 
Cu care tu, pruncie, gindirea mi-o împresuri 

1) De-asupra adăogat: orice zăvor
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— Ca şi cînd nu are altă treabă 
Deci! să împlinească ceace zice-o babă! 

(Popa cîntă). 

BOGDANĂ ascultă 

Sunt rugăciuni, se cîntă... sultetele se sting 
Sas! Sas! .. 

SAS 

„ Rogdano... oare pe tine te ating 
Căci nu mai cred nimica... coroana şi postavul 
Cel negru de pe tronu-i... Se pare că grozavul 
Demon al sorții rele cu aripi negre trece 
Prin  zidurile-aceste 2). 

BOGDANA 

O mina! ce recel 

SAS 
3 

Eu tremur, dragă tremur, întăia dată'n viață 

în mîini, în miini am gheaţă. 

BOGDANA 

Aide, Un pas bărbate încă. 

ROMAN 

mergi înainte... 

înghite prăpastia adîncă (Ese). 

BOGDANA 

Un pas... şi vă 

Bogdan e colo, colo cl doarme dus. Ei bine, 
Vei suleri să fie atăturea cu tine? 
Ce? Tu să fii vătaful şi el să fie Domn? 
Te scutură de diînsul... 

2 SAS 

O! ochii tăi Pogdano mai bine din faţăţi rupiii 
Mau nebunit pe miue, de am turbat ca lupii. 

* 

BOGDANA : 

înainle... 

Dar simt că tu nu eşti Domn. 

SAS 

Mergi 

DS s 

Eu te urmez, dar totuşi eu te urmez cam somn 
Simt că la ta privire... Voinţele(-mi). nu sunt 
Matragi precum atrage un rece 'ochiu de şarpe; 
Fugi, fugi în lumea largă, nu vezi că 'nebunese 
Eu te urmez, nebuno, şi totuși te urăsc. 

| BOGDANA 

Aide, aide ţi-e frică aceasta-i tot, ţi-e frică! 
Bat vinele să fringă: încolo wai nimica. 
Vezi tu uşea aceea?... Acolo, după dinsa. 
E piatra ce-ţi stă 'n cale, cu spada dă într'insa. 

(Sas ese) 
A! Bogdane! tu ram din viță mare 
Curînd și nici o umbră lulpina toată n'are. 

SAS (se întoarce) 

Ca puiul unci păsări supt miini mi se sbălea. 

BOGDANA 

Taci, iaci? Ei, este gata? E mort, Dă-mi mîna ta! 

SAS 

O! e grozav 

(Popa cîntă) 

2) Atinge cu aripi reci 
Prin zidurile aceste... 

Cum sta... 

„Privind cu ochii ţintă și fața-i piere.. 

Dar nu-i Bogdan. 

Dormi? «lormi? Dar. scoli din somn. 

SAS 

Doarme adus, tare sub.. mantea-i de piatră 
Cu fața spre perete, dormind pe coasta dreaptă. 

BOGDANA 

L'ai lovit în cea stingă!... Aşteaplă o aşteaptă! 
"Să văd (Aleargă *'n odae) 

SAs 

Ce arc? Mişcă încet buzele'i crude, 
Pe limba-i, de spaimă,...un sunet nu se aude. 
Mai alhă, tot mai albă la faţă ca se face 

'Tace. 
Ea ar ţipa... dar ţipelu'm gp:eptu-i se îngăimă 
Pe mort cu ochi-l soarbe și mută e.de spaimă. 

BOGDANA (şe întoarce) 

Nu! Nut mă *nşeală ochii. Şi într'una văd 
Bogdan doarme acolo! la dinsul mă răped. 
Şi cind descoper manta... cînd o descoperi... Al 

SAS 

Ce ai? Ce ai? Vino-ţi în mintea ta, 
Grozav este așa să 'mplinţi în piept “pumnalul. 

BOGDANA * 

E Ştetan... Ţi-ai omorit vlăstarul. 

(Sas alcargă în fund. Cortina cade). 

ACTUL II) - 

| ROMAN 

Vodă voeşte să te "nsoare 

“boboc... 
Să încercăm; dar... 

C'o îală prea îrumoasă... 

BOGDAN. ! . 

Ce zic oare? 
atâtea puteri pe lângă tata, 

să lase aceasia pe altă dată. 
O, Roman, ai 
] roagă dar 

Sp BOGDAN 

Săl rog... Dar însumi dragă lam sfătuit; socot 
Că nu vei sta'mpotrivă de-a vrea. 

i  BOGDAX 

Nu voiu... nu pol. . 

"ROMAN 

Nu poţi... Atunci e alla... Ce tot te mai gândeşti 
L'acea feliță mică cu ochii îngcrești 
Ce ai văzut-o în strana acelei biserici 

„In sunet de organe şi cîntece de clerici. 
„O văd parcă şi-acuma,. Sta îngenunchi la Sfânt 
lar părul ei pesteu spate ajunge la pămint. 
Prin cozile de uuz se vede umăr, gât 
Mai alb. decit omătul... Ce te nui rogi atât? 
AL întrebat Bogdane... Cu mîinile unite 
Ea te privi atuncea prin genele uimite 
Cu mâini așa de albe, degete subțirele 
Cu unghii aşa curate încit-te vezi în celc; 
Pe buze cu siiniă, cu focul în priviri, 
Nici mare, nici prea mică aşa-i de potrivilă, 
La. piept mai polrivilă, la mijloc subțirică, 

1) De aici în colo nu se mai păstrează unici o îm-. 
părțire scenică; păstrăm ordinea manuscrisului.



Aşa că de la umăr şi până la picioare . 
Curată-i ca de ceară o albă luminare. 

In vîrsta lui descrie'i pe ori-cine... 

„Ah! o ştie... 

Săi... „.. Sfăluitor de 

Ce buze subțirele... obrazul ei e roş, 
Un dulce întuneric în ochii sfiicioşi. 
Ai prins-o de minuţe atit de reci şi mici 
Ș'o vorbă la urechi tu ai voil să-i zici 
Atuucea ea îţi zise: — Bogdane de și prinţ 
Aici ne vede lumea... mi'auzi?.. Să fim cuminţi, 

a 

BOGDAN Clși mușcă degelul) 

"E ea 

ROMAN 

Aha! începe să semene un pic, 
_O lume "mchipuire, cum nu eşti tu nimic, 

Costelivă 
Dar mică, mare... dragă-i? îndată-i de-o potrivă 
Cu orice Truinuseţe. „Pe când cu, habar n'am 
Nici ce'i, nici cum o cheamă, de "unde-i, 
Citii alaltăseară a casă o poveste 
Șam spus şi eu din carte, c'aşa și-așa este; 
De-odată cea din carte cu-a lui 'se și asamăn 
Ca să vezi chiar se cere ca să fii bătrin ori  famân. 
Tu mergi la ea deseară... 

BOGDAN 

Descară? Ce vorbeşti. 

ROMAN 

Aha! ca e deparic! . 
: Deseară să porneşii, 

Desigur că astăzi nu ajungi 
la mijloc şi drumurile lungi... 

Am vrut să zic... 
Sint codri mulți 

BOGDAN - 

ea este... 

ROMAN “i 

Grăbeşte dar descară 
. . 4 

Căci deşi este-un înger, dar poale ca să moară. 

BOGDAN 

Să moară? Ce spui Roman?... O pentru Dumnezeu 
Ce spui! De ce să moară?.. Ea... 

ROMAN 

: De ce? Șliu cu!.. 
Dar în slirşit nepoale... Să spunem bună oară 
Că nu este bolnavă, cum ştiu că n'o să. moară... 
Hău e căi stă gînuul la dînsa.. dar se poate 
Să împăcăm pe Vodă, să le 'mpăcăm pe toate... 

BOGDAN 

Bolnavă Anna? 

ROMAN 

-(ânna o cheamă) 
Tu-i eşti drag... 
CI ia de braţ) 

Eu cunosc pe Ana... Dar vezi eu sunt moşneag 
Cam slab de cap... deşi aicea am multe şiretlicuri 
Dar ţincre de minte nu am... orice nimicuri 
Voi să le spui tu mic... ca un șurub să facem 
Și orice 'npolrivire în bine s'o prefacem 

taină... 
Ei dară floare... „cusută ţi-e pe haină? 
Desigur. dela dînsa. 

BOGDAN DRAGOŞ 

din ce neam; 

Cum s'a 

BOGDAN 

Nu... nu odată numa 
Eu am vorbit cu dinsa d'atunci și până-acuima. 

ROMAN 

Acolo lingă strană tu n'ai vorbit cu ea? 

* “BOGDAN 

Tu o văzuşi 'acolo.. Eu nu... 
De ai şti tu ce frumoasă-i, 
Și când gândesc... 

O, draga mea! 
ce dulce e, ce blindă! 

bolnavă? O, Roman, ce osîndă! 

RONAN 

Dar nu-i bolnavă tare.. O doare -capul... 

- BOGDAN: 

. : Dară... 
Tu ştii că de atâta ea poate ca să moară. ” 

„ROMAN (ride aparte) 

Ia spune Bogdane -cu temei 
"mtinplat în cale s'o vezi întăi şi 'ntăi? 

Ei! nu spun eu... 

(iparte) 

Acuma ie aține moșnege să asculţi 
De îngeri “fără aripi ori de drăcşori desculțil). 

* BOGDAN (urmează) 
N 

O fericirea mea Romau ţine de mult... dun an 
Castelu-i singuratic în codrii cei de brazi 
S'oglindă- adînc în “lacul cu repede talaz; 
In vechea lui zidire mişcate jremur ' numa 
Perdelele în geamuri, .ce sciîntee ca bruma; 
Străfulgeră în umbra-i a undelor bătae 
Aprinse ma lor fugă de rumena văpae 
A lunci... ce pe dealuri frumoasă se iveşte 
Și muchi şi virfuri negre pe cer le zugrăvește, 
Muchi negre, urieşe ce par ca un balaur 
Păzind în taina serii comoara lor de aur; 
Căci luna de jăratic prin ele când răsare 
Comoară, care arde, vederile se pare. 
lar lebedele albe „pornind din negre trestii 
Apar dormind uşoare pe faţa- -apei acestii; 
Cu aripele "ntinse ele o "mping, o tae 
In cercuri care tremur, şi 'n brazde lungi, 
lar papura se mişcă de-al undelor cutreer 
In iarba cea înnaltă suspină tristă un greer, 
Și vinătă e umbra, și rumenă ce seara 
In farmecul naturii părea caud ghitara; 
Yăratec, caldul acer mă adormi în svonul, 
Uimit, cu .ochiul ţintă priveam atunci balconul 
Ce-i încărcat cu Îrunze: de. spânzur prin ostrețe. 
Liane înflorite cu fel de feţe; 
Deodată... ușa sună... ui - pas sfios, 
Uscat foșnia pe scinduri mătasea cea subțire, 
Prin fiori surată albă, se "'ntinse peste gratii 
Duioasa arălare a vecinic adoratei; 
Iar luna, luna plină-cu dulcea ei batae 
Pe lac luna, durează o cale de “văpac, 
Pe-o repede 'nmiire de unde o aşterne 

ROMAN 

bălae, - 

1) Gite în lună şi 'n soare... 
Era o scară lină, era o zi cu soare 
“Era pe ulicioară... în umbră la răcoare, 
O Doanine să vedem! ce o să esă de-acuma la liman... 

le știu, le ştiu de mult: 

BOGDAN. 

O fericirea-mi Roman, ţine de mult... de un an.
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Ea fiica cea de aur a negurii eterne 
Şi cum creştea lumina “i, creșteau și văi și dealuri 
Sub discu “i blind şi dulce stăpinitor de valuri; 
lar Ana... în luna amoroasă 
In părul ci cel galben stă 'maltă inlădioasă, 
Din teiul plin de miros .îi cădeau flori pe creștet 
Frunziș purtat de vinturi sbura pe valuri veșted; 
Atunci în codrul vecinic al umbrilor se pare 
Sălbătăcia veche că mcepe să s'adune 
Din negrele ponorii prin valurile ierbii 
Cu coarne rămuroase veneau în cirduri cerbii; 
lar caii cci sălbateci și zimbrii zînci Dochii 
Intind spre apă gitul, la cer înalţă ochii... 
Ea asculta... duioasă se resfira 'n ietac... 
De dragă ce îmi este nu ştiu ce să mă fac 

ROMAN CAparte) 

N'am spus-o eu? Castelul e le sinur o moară cu guzgani! 
Iar cerbii, caii, ciule şi-o turmă de cirlani — 
lar lacul? E vre-o bahnă) ce mai n'o ai canoaște, 
In care toată noaptea îţi cîntă... mii de' broaște; 
Și totuşi ce castele! Ce lacuri! Ce mîndreţe! 
De inimă albastră... ce foc! of! tinereţe! 
Ascultă-mă Bogdane... aflai din oameni: siguri 
Ci dinsa te dorește şi-i bolnavă de friguri 
Eu - aiurează, poate chemându-te pe nume 
Să te mai văd odată ş'apoi... să mor din lume. 
Se 'ntimplă tocmai bine că oamenii mi-i trimet 
Cu turme la varatec , . . . 

, 

Ca a a 3 

ANA (singură) 
4 

S'au dus. 

(ascullă la ușă) . 

O clipă numai... apoi... iar singuriciă. 
Mi-e dor, aşa îmi este de: dor încit mi-e frică. 
Ah, iarăși toate ochind de după horn, | 
Am să ascult din codri duiosu! glas de corn. 
Atunci Prichici motanul încet are să toarcă 
Prichici, motanul harnic şi dragul mamei (sperioasă? 

! Parcă 
S'aude la fercastră că bate ceva (Se uită, .rîde) Nu e... 
O luna dintre 'dealuri cît de frumos se sue; 
Și sufletul mi-l umple de-o jale mare... mare, 
Aş vrea acum prin codri să rătăcese călare, 
Un an întreg acasă să nu mă mai întorn... 
Să-mi sune peste virluri duiosul glas de corn. 

(Pauză) 

Mama îmi zice: „Fată, închide, uşi, fereşti 
„des vin sburătorii cei falnici: din poveşti 
„Şi pot să te răpească, te. duc departe 'n lume“. 
(Indărătnic) — „O las să vie mamă... Dar nu... aces- 

ă : ” tea's "glume! 
„Și — zice mama — foarte frumoşi sînt la vorbire 
„Ei au farmec care le umplu de răpire 
„Dar — zice mama — dacă te va cuprinde bine 
„Din cap îţi scoate ochii şi sîngele din vine“ 
— Aș, toate astea-s vorbel... îmi par nişte povești 
— Mai ştii, adevărate pot fi! să te gîndeşti! 

(Incepe aşi despleli părul) 

„Și despletitul ăsta! (se uită la păr) Ce lung e de-l 
” . , desfac; 
  

1) Baltă. | : 
2) In ms. aici sfirșește această parle; urmează două 

« file nescrise; apoi o altă scenă “în care Ana ie singură. 

MIHAIL EMINESCU 

(S'așcază pe scaun; unește : minele) 

Ciudat. De o vreme "coace nimica nu-mi mai place 
Mă supără tot lucrul şi voi să-mi dee pace 
Ci singură 'm odac să mă închid şi leneș 
Să visez -zi și noaple—la... la "impăratul Peneş.. 

(Pauză) ” + 

Să-mi scoaţă ochii mie? Indată mă băcesc. 

(Parc'ar vorbi cu murmă-sa) 

(Se uită în oglindă) 

O ochii mei sărmanii.... dar cu.. cu vă iubesc. 

(Vorbind cu chipul ci: din oglindă) 

Ana, răspunde-odată... Frumoasă eşti, mi-cşti dragă 
“Tu! tu eşti fata mamei... dar minte n'ai întreagă, 

(Răsună cornul în pădure; ea uscultă, apoi stinge 
i lumina) ă 

O tu răsună numai şi suflelu-'mi răpeşte 
Simt inima în peplu-mi cum tremură şi creşte 
Dar cine eşti perdute corn blind şi miîngiios? 
De ce suni tu vecinie? Și veșnic tot frumos? 

(Luna bate .tare. Ea deschide fereastra) 

Peste virfuri lrece lună 
Codru-şi bate frunza lin 

Dintre ramuri de arin 
Mingiiosul corn răsună, 

Rătăcil, nemingiiet 
- Ca un suflet fără parle. 

Mai departe, mai departe 
Mai încet, tot mai încet 

* (Cornul tace) 

De ce taci cînd ferinecală 
Eu spre tine mă întorn? 
Mai suna-vei dulce corn 
Peniru mine vre-odată? 

(Ea “rămîne în lumina lunii şi-şi despleteşte păru?, 
S'aude un. glas sub fereastră încet) 

GLASUL 

Ano! 

ANA (speriată) 

A m'a chemat pe nume... să strig pe mama. 

GLASUL | 

, Ano! 
(Sună cornul de aproape, însă înceti 

ANA 

Mi s'a părul... e cornul... (Iși pune mina la 'cap) 

* Imi arde faţa... -geana. 

GLASUL 
, 

Ana! stai nu te duce, înger al mîngierii 
Tu m'ascullai... ei binc, eu vin... să nu te sperii 
Așa-i că nu strigi? 

ANA 

O glas, dulce îcrice! 
Să nu răspund nimica... să văd ce va mai zice...
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GLASUL 

Tu floare dintre. codri și stea pe-aceste văi! 

ANA 

E sburător, de sigur... (Ba se retrage dela fercasiră,, 
Deodată se arată Bogdan în fereasiră; ea ţipă înce! - 
şi fuge dubă horn). 

. Aht 

BOGDAN 

„O! nu fugi... stai! stai! 

ANA 

Să ţip, să se trezească toţi cei de prin prejur. 
(Ea sa ascuns cu spatele spre perete: și şi-a ascuns 

fața de'sobă, ţinindu-și mina” la ochi). 
Dar de-oi ţipu el piere. (Se uită Ia el pe furiș) 

! Păcat! şi... nu mă 'ndur... 

BOGDAN 

Ana! ierta-vei oare că cu am culezat 
Să viu acuma noaptea... și tu te-ai speriat; 
Dar vezi că în genunche cu cad naintea la... 
Și de ţi-oi spune oare: de ce? mă vei erla. 
O nu privi în lături, asupra mea priveşte, 
Pot cu spera? O farmec... mă răpește! 
Tu ești aşa de albă ca floarea de cireşi 
Și soarta mea le puse în calea moca să cşi, 
Să treci ca o ușoară crăiasă din poveşti, 
G'o singură privire să-mi 'spui ce dulce ești, 
Căci dulce eşti! D'atuncea, eu te visez mereu 
Tu gingașă mireasă a sufletului meu; 
Cu pustiirea vieţi“mi d'atuncea cu mă cert 
Și întind ca dup'o umbră cu dreapta în deşert; 
O spune-mi, spune numai că moartea mea n'o vrei 
Nu au de geaba ochi-ţi atita milă 'm ei. 

ANA 

O ce frumos se roagă ueşi nu-l înţeleg; 
Ca dintr'o aiurare nimica nu aleg. 

BOGDAN 

O tu eşti Dumnezeul și viaţa yieţii mele 
Tu'mi eşti în lumea asta ca soarele prin stele, - 
Cun zîmbet, cu o vorbă arată'mi a ta milă... 
Și te iubesc atita... nu e păcat copilă? 
Pe maica mea sărmana atita n'am iubit-o, 
Și cind în ţărină pe ea a coperit-o, „2 
Părea că lumea-i neagră şi inima îmi crapă, 
Și aş fi vrut cu dinsa ca să mă pue 'n groapă. 
Cind clopolul veciei plîngea 'n a lui aramă 
Eu rătăcit la munte strigam: „unde eşti mamă?“ 
Priveam în fundul groapei și lacrămi curgeau riu 
Din ochii mei nevrednici pe :ncgrul ei sicriu, 
Nu ştiam ce-i de mine şi cum pot să rămîn- 
In lume atît de singur şi-atita de străin; 
Aşi fi răcnit dar glasu-mi se înneca în git 
Dar ca de-a ta iubire cu tot n'am plins alit. 

„ANA 

Sărmanul! cine știe -de cind e mort... 

BOGDAN 

Nu ai atita milă la mine să priveşti?: 
la'ţi mîna ta cea scumpă de pe-ochişorii tăi 
Nu-ţi fie-atit de teamă, căci suntem singurei; 
Şi eu nu-ţi fac nimica, tu-mi eşti aşa de dragă... 

| , 

“Ei bine te 'mireb 

!Sau vrea strigoi... O, Doamne! 

re 

"Cu totul? Mă laşi încă să mai trăesc o zi? 

  

   

  

Cum ești? 

ANA 

Să-mi scoată ochii, ochii, să nu văd viaţa "mlreagă?,.. 

| BOGDAN , pa 
di 
fa mina dela frunte, te rog așa de mult! 

ANA 

(Își întoarce capul iute spre sobă şi lasă mina în jos. 
Bogdan îi sărută mina. Ea vrea so lragă, dar el 
no lasă). ” - 

A pus mina pe mine... acuș ţip. 

BOGDAN . 

. . Te ascult... 
Să-mi spui o vorbă numai tu, tu nu-mi spui ninic. 
CEL “o aduce încet în avant-scenă trăgind-o de mîna 

dreaplă. fa îl urmează ţinîndu-și - şorțul la ochi 
cu stînga: ” 

BOGDAN 

Priveşte-mă încalte;.. De ce? măcar un pic. 

"ANA (se uilă cu sfială și frică) 

O, ce îrumos şi tînăr... Păcat... Dar cum te chiamă? 

BOGDAN, 

Bogdan! 

ANA - 

Bogdane, cum se poale de tu nu ai maramă 
Pe ochi?... Rogu-te spune'mi, tu ai murit demult? 

BOGDAN 

Ciudat! Doarme, visează? Ce .ai... 
(Lămurit la .ureche) 

Dar n'am murit... 

S'ascult, s'ascult... 

ANA (zîmbind) 

Aşa e! D'apururi tăgăduiţi... 
altfel: de mult ai adormit? 

“BOGDAN 

Doarme, de sigur, doarme. Dar spune'mi Anăâ dragă... 
Visezi frumos acuma? - 

BOGDAN 

Visez da! (of/tează adinc) noaptea: 'utreagă 
Dă-mi mîna... îți e sete... Ca să trăeşti o noapte 
Țţi trebue mult sînge să bei? 

„BOGDAN 

Ce taină." aste şoaptel 
A adormit de spaimă... mă crede sburător . 

ANA 

Tu n'o să mă omori 

BOGDAN 

Nu ştiu, s'o las să doarmă... săi zic a se trezi... 
O capul meul... Ascultă, nu voi să te omor.. 

Ta Dar cine se îndură s'omoare așa odor?
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ANA 

Nu? Nu? Ce vrei atuncea? Vin mai aproape aşa!... 
Și spune-mi la ureche... - 

BOGDAN 

(S'apropie de dinsa : şi „vorbește lămurit) 
! Ce voi? Dar ce naș 

Aş vrea să am pămîntul întreg in stăpînire 
De vorba mea s'asculte supusa omenire; 
Să am multe palate, grădini, comori, cetăţi, 
In aur să lucească impovăratu'mi jeţ; . 
Tot _ce încîntă ochii. cu mii de frumuseți, 
Tot ce pămîntul are și marea mai de preţ, 
Grămadă să stea toate la mine. în comori, 
Să trec prin ele mîndru, puternic, zimbitor. 
Să fiu frumos ca ziua, stăpîn al-lumii mtregi 
Nemurilor ca rîul șun soare printre regi, 
Şi raze să reverse din frunte-a mea coroană 
Apoi să cad 'nainte-ţi aşa (îngenunche) ca la icoană. 
Și arătindu-ţi toală averea fără seamă 
Să-ţi zic: ia-le pe toate, dar şi pe mine ia-mă. 

vrea? 

ANA 

Cof/lcază adinc) 

BOGDAN . 

Ca robul cel din urmă: să fiu pe lingă tine 
Doar să mă 'nbete vecinic cereșştile lumine 
Din ochii tăi... Cum sfinţii privesc pe Dumnezeu 
Au m'ai lăsă tu Ano să te privese mereu? 
Pierdută pentru mine, zîmbind numai să treci 
Şi cu să-mi știu osînda, să.te iubesc pe veci... 
In veci dup'a ta umbră cu brațele să 'ntind 
De-al genii tale tremur nădejdea să mi-o prind. 
Zimbirea gurii tale să fie al meu crez 
Purlînd. în suflet moarte tu vesel să mă vezi 
Fii binecuvîntată şi fericită tu 

„Copil cu păr de aur ce mintea mi-o perdă. 
Veninu-amărăciunii şa vicţimi pustiire 

„Nimic nu sînt alături cu dulcea ta zimbire 

Șin “a mea socolință mă simt atiît-de mic. 
Tu... tot odorul lumei. şi cu... cu tot nimic. 
la-ţi mîna dela frunte... (o privește) Inger al îru- 

, museţii 

(Ana plinge) 
Dar ce plingi? De ce pliugi Ano? Ce ţii? 

ANA (rîzînd) 

Nu mi-e nimic. Mi-e numai ciudat și nu ştiu cum 
La cc-ai venit aicea? Ce cauţi tu acum? 
Ca să mă fac, ce poate o fată de nimic? 

r “ - 

BOGDAN 

Zi... zi... vorbește numai... (aparte) Ea nici ştie ce-i zic, 
Ea unu mă înțelege pe mine, nici pe sine 
Ce bine-i stă... . 

ANA Crizind) 

- „Nebunul, ce vrea el la mine? 

BOGDAN 

Ce vreau?... o, mai întreabă... Eu... te voiu pe tine. 

| ANA 

Pe mine? Sint a mainei. 

BOGDAN 

Fii... eu nu zic nimic, 
Să fii a mamei, Ana... dar şi a mea...un pic 

ANA 

A ta? CI privește și oflează). Cum asta? 

BOGDAN 

Să mă iubeşti 

ANA Coftează) 

| Ei bine 
Tu le iubesc. 

BOGDAN 

“Cu. Ana —dar ştii tu bine. bine 
Ce spui? - ! 

N ANA 

Ce spui? Ce vrei tu să-ţi spun? că te iubesc... 

BOGDAN 

O înger! Nu 'nţelege... E 'm vis... Inebunesc 
De fericire... Dacă numai o vorbă, numa... 
Să ştii că din fereastră cu mă arunce acuma; 
Prăpaslia-i adîncă şi m clipă mor. 

. ! ANA (speriată) 

Tu mori? 
Tu poţi muri? : 

BOGDAN (urcă fereastra) 

O!: sigur! mă vezi pial morții prag 

ANA c tresărind) 

Ce vrei să'ţi spun? 

BOGDAN 

Trei vorbe să-mi spui: 'mi eşti drag 

i 

ANA 

O! nu spui niciodată. . 

"BOGDAN 

Atunci m'arunc, NE ” 

ANA 

- , Stăil stăi! 

Ci vino'ncoace aproape... ţi-oi spune la ureche: 

Mi-eşti drag! Destul e? 

BOGDAN 
- 

Nu e destul. Ci : să-imi mai zici 
Ca cine-ţi sînt drag eu? Ca mama? 

„ BOGDAN 

Ca Prichici. 

| BOGDAN 

Ciue-i Prichiciu? 

| ANA | 

Motanul, de colo. 

„BOGDAN 

Numai atit?
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ANA : 

“Mila 

" BOGDAN | 4 

Dar alita-i puţin. Ii sînt urit? 

ANA 

Ca mama? Nu. Căci mama şi tata îs stăpinii, 
Ce vor ei pot să facă cu milie.. nu mă inînii; 
Dar pe Prichiciu... mă supăr, deşi mi-i drag... Eu pol, 
Nu voiu... dat de mi-i voia pot să-l omor de lot. 
El trebue s'asculte... Să fie blind... vezi tu 
IN mingii cum îmi trece prin cap... Pe mama. nu! 
Să voi dar să mă minii pe ea... nu se cuvine 
Ve tinc-s miînioasă... De ce-ai venit la mine? 

BOGDAN | 

O, lu ai totdeauna dreptate să mă cerţi; 
De te-oi ruga 'n genunche ca să mă ierţi... mă ierți? 

ANA 

BOGDAN 

Ştii însă cum se 'npacă doi oameni pe depiin? 

ANA 

Nu ştiu. 

BOGDAN 

Ei sc sărută. » 

ANA (speriată) 

a Nu ştiu, 

BOGDAN 

Ei se sărut... puţin. 

ANA (speriată) 

S'apropie de mine... Şapoi? Nu cere! Te rog! Vezi!.. 

BOGDAN | 

De ce? 

ANA 

“Că nu se cade... și zau nu ştiu. 

BOGDAN 

- - Nu crez 
Eu vreau să văd că nu ştii (o 'nbrățișează) Pe braţ 

îți lasă capul... 

Inchide ochii... 

ANA 

"Bine? 

BOGDAN. 

Așal o îngert înger! (o: sârulă) 

ANA 
, 

Ah! lasă-mă în pace (se desface). 

. 

BOGDAN 

Ce 

ANA (serioasă) 

DROGIDAN 

Ana! 

ANA 

Jupîne pleacă! 

"BOGDAN 

oi Ana? 

- Li ce şliu cu... 
Eu ştiu numai atita, că-i: rău, e foarte rău 

Dar cum să'ți muiţumesc 
Ana,, tu. suferi, -suferi? 

ANA 

Aş vrea să te urăsc!... 

BOGDAN 

Vrei să mă duc? Fi bine, mă duc... 

ANA 

BOGDAN 

Aş vrea să ştiu atita de mine nu 

Te dul! 

Copilă! 
ţi-e silă? 

Şi de mă duc nu ai tu vr'un dor ca să mi-l spui? 
“Tu poruncește numai... 

"ANA (repede) 

Nu spune nimărui! 

BOGDAN 

Cs să spui? Că atita “ţi “s drag... ca Prichiciu 

ANA (tristă) 

De-ar fi numai atita... de-ar fi... 

BOGDAN 

" Mai zici... Ce zici? 

N 

Mă duc. Ce dragă-mi eşti tu. Dar cu, cu ție oare? 

ANA 
Și lu mie. | 

BOGDAN 

Dar cit? | 

- ANA 

Ce 'mtrebi. 

BOGDAN 

4 

ANA (saruncă în brațele lui) : 
* 

* (Perdeaua cade). 

  

Tare, lare. 

Al (îi deschide braţele). 

19--
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ACTUL în. BOGDÂN 
i Vrei să mă duc nică? Vrei singură să fii?. 

(Bogdan. inlră; , x 

L . ANA 
ANA . . 

Puteai s'o știi aceasta... dar lu nimic nu Ştii... 
Sst, încet! m 

! BOGDAN , 
POGDAN : 

- De și te superi... nu pot să merg... (şade într'un colț) Suntem singuri?... 
! ” 

  

ANA > . 
ANĂ 

i i 
, Voi merge cu 

Da singuri. , Căci altfel văd că nu scap de tine. (aparte) Dragul meu! 
- BOGDAN 

BOGDAN i | 
(parte) Fi, iar e-n toane rele (Pauză) 

- Ană dragă 
Nu ştii ce veste tristă 'mi-aduse acum ciobanul: ANA 
Averea mea-i pierduti și tata mort, sărmanul. | i | Ă , 
Să mă despart de tine? Imi vine- aşa de greu, Tu nu mai-pleci? Mi-e teamă! 
Şi totuși, totuși trehui... O Dumnezeul meul... : Îi - 
De ce * nainte cu nu le-am întilriit, , BOGDAN 
De-atîta fericire de inult aș fi murit, 
Sub gura ci cea dulce şi caldă de copil, De ce? 
Imi înflorea viața în luna lui Avril - . 
Tonatecă şi dulce erai... ca o crăiasă, | ANA . 
Cici tu ai multe toane; dar toate sînt frumoase. i ! . 
Noi ne-am fi fost în lume atit, all de dragi De ce? sunt poale. daloare să-ți dau senmă? 
Te ascultam la toate supus cu şi un. pagiu, - 
Dar azi ca loamna tristă pu istovit isvor BOGDAN 
Pe calea vieţi-mi visuri cad la pămînt și “mor 4 
Dacă te las... Nimicam lume nu. aștepl Dar sufletul meu Ana... 
Mă mir la ce miar bate şi inima-mi din pepl. a _ 
un pot în astă lume o clipă să lrăesc ” ANA ” . 
Văduv da ta ființă ce-o îndumnezeesc, i ” : 
Zimi un cuvînt... dar poate să'mi spui și vorbe rele Ah, iară eşti dulceagi Tol una „mi-e acuma, tot drag îmi e de ele... Dar sufletul men Ană... dar îngerul meu drag! Privirea la cea dulce, în lacrime se scaldă , " (se scoală repede) Și totuşi ce atila de plindă şi de caldă , : O, nu-ţi închide ochii sub lunguroasa geană - , i BOGDAN 
Pare că văd din parteţi o tainică dojană... 
Vezi... pîn'la cel din urmă al inimei răsullet 
Wei fi rea, detei fi bună... oricum ie voi iubi din sufle 
Te: las dar pentr'o vreme. CANA 

i 

Ei! iacă tac, 

ANA ” Vezi bine -Cîngină) Dar - sutielul meu Ana 
| Aşa de rău îmi sună... Urit ești ca Satana. 

Nu, nu vreau să te duci . 

| BOGDAN BOGDAN 
Dar zi ce vrei! trec :toate! Tu ești fată de treabă. Dar totuşi trebui... (sapropie). 

, 
ANA 

ANĂ - 
Mă ici drept un copil tu? 

Nu voiu de mină s'apuci, . 
Ei du-te, fugi W'aicea, nici voiu să te revăd , BOGDAN 
 Posomorit, certareţ... “urit nici să nu-l văd 
În ochi... o Doamne sfinte dar ce-am găsit în el? i Ba nu, te inu drept... babă. Te-ai dus? - , 

"ANA 
“BOGDAN . 

O babă? Pleacă 'ndată... 
Dar Anăl! 

: , BOGDAN 
_ ANA Plec. 

Dar nu mi-ești drag de îel | ANA 
(A parle) Ce dulee-o si se roage... să văd ce spune acunul 

| ! Nu, spune mai întăi 
BOGDAN, Ce-ai vrut să zici cu baba? 

Și tu o vorbă bună nu vrei să-mi dai pe drum? BOGDAN 

ANA (se face că nu-l vede) IN „Nu voi să spun , - - E
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ANA : Ma | BOGDAN 
e» 

Stăi!.slăi! In braţe lua-mă-vei dar tu? 

ă „BOGDAN _ IN „ANA (face semn că du) _ 

Ce-am vrul să zic? Nimiea... ţi-am dat ţie dreplale Nu. ” 

Spui că nu eşti copilă.. eşti babă dar... . 
Ă BOGDAN 

ANA 
: , Da-mi vei o gură?.., 

Se poate . : 
Aşa de rău să fie un om? mergi în pustii | E ANĂ 
Eu nu zic altfel; du-te... dar vezi, să nu mai. vii: Ă 
N'ai ce cătă aicea... Ce cauţi tu la mine? | _ Nu. « 

BOGDAN BOGDAN 

Ce caut?.- Eu? nimica! Tu știi aceasta bine. : "Sau: peste umăr? 

ANĂ . . ANA 

De-ai şti cum pe de-apururi eu ţi-am . jurat o ură! | | . , Nu, ah, nu. 

BOGDAN : . BOGDAN 

Omoară-mă, ci iată pumnalul... Ei te-ndură Atunci ce-i zice dară? o vorbă bună, or... 
De dă în mine... O moarte aşa de lină ' - 
De mîna ta! Dar ştii iubita mea lumină . ANĂ 
Gă singur'mi dorință e ca să mor astiel i | 

Si tu să plingi în urmă-mi'ciît, cît de puţintel. Ce-om zice, ce m'oi face... Ei, am să te omor, 
„Dă dar! cad în genunche rugindu-te, | Da, să te-aşez uicea pe braţul meu cel sting 

: - : Am să-ți netezese fruntea şi fața... şi-am să pling... 
ANA Tu vei închide ochii, să-ți suliu peste faţă 

Pin ce-i dormi... ş'aluncea... dormind... te ţin în braţă! 
Răcnesc. i 

A 
BOGDAN i ” 

' "BOGDAN . 

! Dar n'am s'adorm. 
De ce? . . - 

Iă . ANA. 
ANA 

- ” : Atuncea nici cu n'am să te ţin. 
De ce? Că nu pot de.fel să te urăsc! Ia | . 

Dar tu te superi! Nu! Așşa-i că nu-i fi rău? __ BOGDAN 
Cu: Ana ta cea mică... nebună cum sînt cu... 

Cine-n lume-a mai văzut Mi-e aşa de dor de-o gută... te rog. 
Grădină fără cărări | ” 
Dragoste fără musirări i ANA 
Grădină fără pîrleaz ' Ă o. 
Dragoste fără necaz. - . Ţi-o îi 

Ce simt? Știu cu ce este și nu ştiu, nu-ți mai spun ” . - 
Dar chiar durerea-i dulce... puţin necaz... ce bun... BOGDAN 

BOGDAN , | Puțin. 
. N 

Deschide'mi ochimn patru, o Doamne! s'o yăd bine... ANA 
Ce-i zice cînd nevastă tu vei şedea cu mine 

Şi eu te-oi pune 'n cuşcă ca p'un porumb olog? : Şezi binișor. Dă-mi pace. Nu crede cite spun 
, 1 Ce? Nu cşti tu ca alții? Nu-i altul chiar mai bun? 

ANA Eu rogu-te... ce eşti tu la adică? Nimic o 
o , Un om ca şi loţi ceilalţi, cu ochi, cu miini. Să zic 7 
Taci. nu-ntreba! Că-i mai frumos, dar nu ce, nici mai urit. Aici eşti 

E ! Ă , Născut cu stea în frunte ca craii din poveşti; 
BOGDAN : Un rău şi-un îndărătnic atita eşti... s'o ştii, 
a Și tot ştiu despre tine mulțimi de. nebunii, 

„Ce-i zice? . - . Dar nu le spui, nici tati, nici mami, nici chiar fie, 

ANA | , BOGDAN 

Nu toiu.. ” Ce nebunii? 

BOGDAN ANĂ 

Dară te rog : "O iaină | 

"ANA . - „_ BOGDAN 

Să-ţi spun?.. Nu-ţi spun... - - | O taină?
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. ANA 

Este-n lume. 
Un om—ece cauţi astfel —ecu nu i-am zis pe nume. 
EL are gură dulce şi-n ochi are venin 
Şi are braţul tare, un pept de suflet plin 
Si are tot ce cerul mai mindru de-l făcu 
Mă are chiar pe mine... Să nu crezi că eşti tu. 

4 

BOGDAN 

Ei cine-i dar? 

Aci sfirşeşte manuscrisul, peste cîteva pagini se află 
următorii: e ” . 

FRAGMENT 

Colo spre miazănoapte stau munții în stejărişti 
. Și stineile de piatră şi dealuri lungi cu răriști, 
Dar toate sînt pierdute şi numai umbre vineţi 
Abia vă mai distingeţi de bolta ce o ţineţi; 
Dar spre apus prin nouri S'arată loc subţire 
Prin care ceru-albastru cu-a lui nemărginire 
A nourilor lume aurită e de soare 
Ce cu văpaia-i albă, frumoasă, orbitoare 
Imprăştie în neguri subțiri din juru-i norii 
Ca la minune cală la,dinsul călătorii, 
Că cerul 'tot se rumpe | 
In ploi scîniceloare de colb, de pietre scumpe 
Apusuriie toate păreau sub raze ninse 
Ca picla erau albe dumbrăvile sub dinsa 
In riuri, lacuri, ape sclipese ca şi oglinzi, 
Apoi cînd răsăritul cu ochii îl coprinzi. 
Dar iată că apusul se lumină de-o ploae 
Se iumină, căci raze, sclipiri curg în şiroae 

“Pe şesurile limpezi... ploaca cădea cu soare , 
Umplind întreaga lume de-o stranie splendoare. 

Un colb de diamante părea că se lățește 
In cute peste lume de scintee şi creşte 
Şi lacuri şi pirae ardeau sub acea ploae 
Inconjuraţi de arbori pe ei iar văpue , 
Uimit priveam la ploaie de pietre scumpe, cu 
Spre! răsărit văzut-am d'odată curcubeu 
duca în şaple fețe şi-i acelaș răstimp 
De un colț la altul prindea acelaș cîmp, 
Deodată văd un altul mai mare, mai frumos 
Pe cel dintii se 'nalţă cu fală, luminos. 
Numai părea că este de mine mai aproape 
Scinleeloarea ploae, lumina de pe ape 
Munţii pierduţi departe în vinetele ceţe 
Piuri curgînd alene, arcuri de frumuseţe 
Imi ameţiau gindirea... sub “arcurile acele 
Treceau turmele toate a ncamurilor mele 
Treceau în şiruri oameni cu albele cămăși 
Mii, mii de oi mărunte, copiii treceau deși 
Și mii de vite albe şi caii mici şi sprinteni 
Ostași cu chica lungă, boeri cu lungii pinteni. 
Părea -că însuşi cerul a fost durat cu fală 
Pentru intrarea noastră o poartă triumfală; 
Și prin amestee mindru de ploaie și de soare 
De umbră și lumină, de cald şi de răcoare 
A vrut pare să zică ceva în. predmenul meu-—- 
Astfel să-mi duc poporul prin bine şi prin rău. 

"RUGĂCIUNEA ANEI 

O. maică prea curată şi pururea fecioară 
Cu milă — asupra. noastră sărmanilor coboară 
Privirea la senină. Ne lasă.să trăim 
Sărmani așa cum sîntem... ca toți să ne iubim. 
De e păcat, noi nu-i ştim, căci tineri şi deșerţi 
Noi sintem. Tu înţeleaptă vei şti ca să ne ierţi. 
Dac'am uitat de tine nu ne-o ţinea de rău 
Și tu uitași odată tot pentru fiul tâu, 

"1i eră drag ca ochi din cap. Bogdan asemeni 
II vezi... mi-e drag. Intr'asta ta maică mie îmi semeni.
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DRAMĂ INTR'UN ACT: 

(Pe inotivul poeziei Emmi din Alexandri, Necom- 
plectă—lipsește poezia care o firul conducător. Dialo- 
gul nccompleet--caracterele încă rău marcate). . 

PERSOANELE 

VĂSILE A, poet 35 ani, 
EAMI, 17 ani, 
ALECU, 922 ani, 

- DOCTORUL, 45 ani, 
NIŢU, 55 ani, 
JEAN eee 

Locul Wiesbaden. Anul 1852, 

Un salon în hotelul băilor din Wiesbaden. La dreapta 
planul ultim, sin fund un piano. La mijloc ușă. La 
dreapta plan -Blea ușă. In stânga plan IL ușă. O cana- 
pea, un fotoliu, scaune. Pe pinno note. 

/ 

SCENA 1 

Alecu. Pst, pst... Doctore! 
Doctorul (care înaintase pini la uşa din 

stânga). Ce e?... Las'că mă 'ntorc îndată. 
Aibi puţină răbdare! 

Alecu. (cu capul în ușa din dreapta, pl. 
3). A propos. A citea oară intri la ea azi? 

Doctorul. A treia... Taci! (Intră. 
ies). 

SCENA II-a 

Niţă. Vasile (în haine de voiaj prin fund). 
“Niţă. Vai, cuconașule că de. câtă vreme 

nu vam mai văzut... Și apoi unde mi te vă- 
zură ochii iar... tumnan țara ncamţului. 

Vasile. Bine, bine! (cautPn portofoliu). 
Na! | 

Niţă (supărat). Cuconașule... las” pe al- 
tă dată,.. acu nu! Când eu te-am purtat pe 
braţe nici atâta bucurie nu vrei să-mi lași!... 
Par'că ţi-aş fi spus binc-ai venit numai ca 
să-mi dai bacșiş! 

„cu supărare... 

„acu? 

Alecu 

Vasile. Nu... dar... 
Niţă. Şi ai crescut mare... adică să nu fie 

da te-ai făcut cam  bătri- 
nior... te-i nins de vreme... 

Vasile. Nins, zău... Da la cinc ești Niţă 
cu cine-ai venit... Cînd erai la noi, 

umblai altfel îmbrăcat... da acu... 
Niţă. (surizînd ). Acu?... acu. îmblu în li- 

vrea... can țara neamţului... Doamne, de 
m'aş vedea, iar dus înnapoi în ţara! Moldo-.. 
vei... mi-e dor... 

Vasile. De ce moşule? 
Niţă. Mi-e dor de sat... De ficiori, de 

fete. Am ficiori însuraţi, fete măritate, trăi- 
le-ar Dumnezeu! Ce trebuia oare să umblu 
prin țări străine... când aș putea și eu să 
mor, săracul de mine, între copiii miei, că 
destul am trăit...vremi rele cele de azi... 
vezi că oamenii tineri: umblă să moară... 
da'ncă eu, că-s bătrin. 

Vasile. Oameni tineri! Cine! Nu cum-va 
vre'e-unul din stăpinii tăi cei noi vrea să 
dea ortul popri? 

Niţă. Adică ferească Dumnezeu, dar 
(trist şi confidențial) duduca noastră...  pa- 
re-mi-se.. 

Vasile. Cine? 
Niţă. Cine, duduca Emmă? Nu- -ţi aduci 

aduci aminte... Era numai atiticuţa şi D-ta 
erai mare, mare, ia ca acu, şi stăteaţi iarna 
de vă spuneaţi poveşti unul altuia. 

Vasile (aducîndu-şi aminte). Emmă? Em- 
mă? A! ştiu... va să zică la părinții ei eşti 
acu... Ce face boeru bătrinul? 

Niţă (încet). La joacă cărți, Domnişo- 
rule! 

Vasile. Cucoana? 
Niţă. Cucoana se! primblă prin munţi, 

Duduia zace. 
Vasile. Mamă bună! N'am ce-i face. Dar 

Niţă dragă. Ia vezi afară... vezi de mi s'a



o MIHAIL EMINESCU 

dus lucrurile toate în odaie la minc.. Și 
ia și de la mine ceva....ce pustia... te rog. 
(îi dă o monedă). 

AMiri. Sătut raîna. Ne mai vedem... Am 
să spun duducăi.., Are să se bucure tare... 
că adesea-ori vorbeşte de d-ta... şi oftează 
cind vorbeşte. (surizind). (Oftează cucona- 
şule. | , 

Vasile. 
și nebun! nu-ți șade bine de fel! Du-te de 
grabă, (Piţi iesă). - 

SCENA III-a 

(Vasile singur). Emmă aci! Biata copi- 
14... și bolnavă... Or fi care zece ani de cind 
n'am văzut-o? Fi, zău!... Eu eram cogcinite 
oim de nimica... 25 de ani... și ea vr'o şapte 
opt ani avea numai... şedea toată ziua pe 
picioarele mele şi mă sila să inventez bus- 
me, minciuni, să-i îmbrac piipuşile... îmi pu- 
nea hăţuri de aţă în gură și mă mîna cun 
biciu de aţă prin casă... Și cu, măgădău ma-. 
IC, li făceam toate, pentru-că iubiam pe mu- 
“mă-sa. Se'nţelege că mumiă-sa cra cuminte... 
nu îni-a acordat nimic... Din contra... cu 
tact şi politeţă i-a arătat doinnului poet și 
literator ușa... şi l-a făcut să umble Y'ranţa 
toată, Germania, Itaiia... cu amorul în inimă 
și cu nebunia'n creeri. Dar: azi, mulţămită 
cerului, am scăpat de toate... Azi pun capăt 
vieţii mele vagabonde, căci Stela mea. mă 
face fericit. Dar... cine vine? 

N 

SCENA IV-a. 

Doctorul (De-ajari). Bine, bine! (intrind . 
Alecule! 

Vasile (mirat). Domnule! 
Doctorul. A! Domnule! Da ia stail 0! 

„Domnul “Alexandrescu de nu mă'nșel, Nu 
mă mai cunoşti, paciente. 

Vasile, O dragă doctore, cine nu te-ar 
cunoaște (sfrîingindu-i mîna). D-ta... care 
mi-ai cîrpit de-atitea ori sănătatea... care 
m'ai lecuit de-amor... 

Poctorul (aparte). De turbare şi nebunie 
dragă, nu de amor. (Tare). Dar bine... în 
Baden? D-ta? Cum? Ce fel? 

Vasile. Ce fel? Trec. Trec, doctore, la 
Italia şi m'am abătut şi pe-aici... știi aşa 
din plăcere. - 

Doctorul. Par plaisir... ştiu... Și... (pu- 
indu-i mîna la cap și la puls] nu mai ai ne- 
voie de mine... Ceva dușuri cu apă. rece... 
Ceva  cataplasme... Nu? Sint folositoare, 
foarte folositoare... 

Vasile. O doctore...: în măsura aceia... 
Doctorul. Şi într'una mai mică de vrei... 

Numai să vrei! Jean! 
Vasile. Ce? 
Doctorul. Chem să te duci la duș... să 

te răcoreşti puţin. 

(Surizind). la lasă, Niţă... Bătrîn 

„vr'o speranți... Mai poate trăi... 

SCENA V 

Vasile. Tot glumet, doctore. 
Jean. Domnul doctor a chemat? 
Doctori. Da copilu! meu... du-te la băi şi 

zi Cam poruncit să-ți toarne cîte-va cofe 
d€ apiin cap... M'ai auzit? 
_Jean, (rizind). Bine, d-le doctor. (ziparte] 
Ciudat doctor. (/esă). 

SCENA Vl-a 

"„Mecu. Doctore! Doctore! 
Doctorul. Buna ziua, amicul micul... cu- 

noști pe domnul? 
alecu. O! 
Vasile. O! | 
Doctorul. A! Oi vă cunoaşteţi, fra:e, ori 

ba, vă recomand Domnul... 
Alecu. Domnui Alexandrescu. Știu... cum 

să nu-l cunosc pe poetul nostru cel iubit... 
Doctorul. Şi d-lui, domnul... 
Vasile. Taci doctore... Eşti netrebuincios. 

D. Alecu Criste, ştiu... amicul... tînărul și 
iubitul mieu amic. Ce faci tu? | 

Alecu. Ce să fac!... Bine... rău şi... to- 
tuși bine, cum vezi (se uită expresiv și 
nerăbdător ia doctor şi apoi la usă ). 

Vasile. A ştiu! Adică rău, dar bine... şi 
totuşi rău! Am înțeles... Și ini se pare că 
doctorul a înţeles și mai bine... Nu vă su- 
păr şi mă duc... a 

Alecu. Dar nu... N'am vrut să zic. Cum 
ai putea crede cum că, după ce nu ni-am 
văzut de-atita amar de vreme, la priraa în- 
trevedere aș putea să am vr'un interes care 
să-ți arăte ţie uşa... Ție, amicul mieu (îi 
stringe mina]. 

Vasile. (expresiv). De nu l-ai avea ace 
interes, Alecule..: te-asigur că mi-ar părea 
bine... ş'apoi nu cști fi (causa ci) vă pă- 
răsesc... “Fe-asigur că nu... M'așteaptă un 
oin... adică nu un om... O damă... Și tu ştii... 
să lași s'aștepte o damă... nu prea șade 

bine... 
Alecu. Bravo! va să zică, femeca nu-i om... 

şi mai. bine... Dar în fine pentru că tre- 
buia... Adio! .. 

Vasile. Ne vedem în casin... 
colo dacă vrei... Adio, doctore, 
fund). 

mă găseşti a- 
(/esă pri 

SCENA VI-a 

Alecu. Ei bine Doctore... Imi mai dai 
Spune-mi 

adevărul, te rog adevărul! 
Doctorul. Adevărul, amicul micu? Ascultă 

Alecule! De-aș ști că nu te vei purta ca un 
copil răsfăţat și muieratic... de-aş şti că vei 
putea şuporta ori-ce durere cu curagiul u- 
nui bărbat...
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Alecu. Ori-ce durere, doctore... ori-ce... 
pe onoarea mea. 

Doctorul. Ei bine, de ce,să prelungesc 
mai mult. Ea va muri, Alecule şi va murim 
curind... Dar ce să-ţi fac, amicul mieu... 

Numai natura... O 
bucurie mare, de. exemplu, poate să pre: 
“lungească zilele ci cu vre-o cite-va zori.. 
precum o durere mare ar fi în stare s'o u- 
cidă într'un moment. 

Alecu. O Dumnezeul mieu, ce nenorocit 
sint! (Aninindu-se de pieptul doctorului). 

Doctorul (dulce). Alecule, ce mi-ai pro- 
mis... Aide amicul mieu... "Crezi că trece 
ori şi ce durere? Ori-carc, amicul micu, 
ori-care... D-zeu întinerește sufletul omului 

__ŞI-l ridică, căci de multele dureri s'ar 
” stinge... i 

Alecu. Dumnezeu? Suflet?... Dar ce su- 
flet, e D-zeu? De este, de ce sufere, de ce 
face ca oamenii să fie aşa de nenorociţi... 
De ce? de ce? 

Doctorul. E suilet. 
Alecu. Doctore, crezi d-ta în suflet? Spu- 

ne-mi de crezi şi voi fi mîngiiat... 
Doctorul. De cred!... Este, amicul mieu, 

este... Și cum n'ar fi... și cum poate să nu 
fie... Tu ai văzut-o așa de adese-ori, această 
copilă, acest înger, putut-ai tu, putut-am 

- cu vre-o dată presupune ori cre: de cum că în 
acest corp diafan şi palid n'ar fi suflet?... 
Nu-i crimă de a: crede aşa lucru?.., Aide.., 
consolă-te... Crede și te vi mintui.. Doc- 
torul din creerii mei n'a ucis pe creștinul 
din inima mea... Acelui pretins învățat ca- 
re-ți va,zice! altel, “spune-i că e un om de 
nimica, cînd nu-şi cunoaşte nimicnicia sa.. 
cînd nu va cunoaşte cînd tot ce zice se ba- 
zează pe axiome, ce el nu le va: rezolva 
nici-odată... pentru-că e credinţă şi nu. cm- 
pirie... 

Alecu. O doctore! și cu toate astea, „cînd 
îmi închipuesc că voi 'pierde-o, că se poate 

.m'o putea ajunge... 

geţi astfel, amicul micu.. 
„trebuie să-i ceri cont de ceca-ce. face... îi 

ca s'o pierd, mintea mi se turbură şi nu știu 
de-aș putea da cont de ceea-ce gindesc, 
de aceea ce am să fac... Dumnezeu micul 
O iubesc, de ce mi-o iei! Cind mi-aduc a- 
minte — era mică și o duceam la biserică... 
Ochii. ei cei mari şi albaştrii, se ridicau 
spre Maica Domnului — ar fi sărutat-o, dar 

Eu eram băiat... ce știam 
eu... o ridicam și ca'și lipea guriţa ei cea 
mică de gura icoanei... Şi azi! O! de-aș 
putea-o rumpe din inima mea... 
inimă cu tot. 

Doctorul. Acest amor « criminal, de cu- 
lui Dumnezeu nu 

lipseşte un înger şi-l recrutează dintre ver- 
gincle pământului... Arată-te cel puţin demn 
de a-l fi putut poseda... ȘI "apoi este ea a ta? 
Spusuţi-a. ea vre-odată că te iubește? 

__ Alecu. Dar am cerut-o vr'o dată?:.. Eu 
ştiu“ că nu mă iubește... “Știu eu ce iubeşte 

-rul, 

-zile, 

Imi 
Alecu. Îţi promit. (Se vită fix şi rătăcit, 

„din sîn... 

rumpe cu. 
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ea? “Tot ce cer, ce rog, ce doresc, e ca să 
trăiască... pentru cine-o fi... numai să tră- 
iască. | 

Doctorul. Vezi dar?! Cum poate să ţi 
se ia ceea-ce nu-i al tău. Este ca a ta şi 
D-zeu ţi-o ia și te nedreptățeşte? Nu! Eai 
a pămîntului și el o răpește pămîntului, nu 
ţie... Apoi am vorbit adesea cu ea despre 
tine... am făcut pe intermediatorul, -cum 
s'ar zice... foarte puțin onorific pentru c- 
tatea mea... 
rău de tine... dar spunea că ea nu te iubește, 

„nu te poate iubi de cît ca pe un frate... în 
IENere.. a” „ spunea ea, nici nu știe ce e amo- 

Ș! apoi Alecule... tu o iubeşti... Dacă o 
iubeşti... las'o să moară fericită... neturbu- 
rată... Ea nu știe că o să moară... ca c 
veselă... De ce să-i turburi veselia cîtorva 

cu înfăţişarea ta cea trisă, cea cer- 
nită... Ea-i veselă ca o copii 
bension... Riîsul îi stă de bine!... 
lic tristă... 
ci cel scurt și iesă la preumblare... 
pentru ultima oară... 
tru că nu mai am ce opri... Pare atit de 
fericită!... Las'o fericită amicul -mieu... Te 
rog cu. Da? Apoi de văzut, poate o vezi. 
Ascunde- te'n tufişele grădinei cînd s'o pre: 
umbla ea şi vezi-o. Numai nu te apropia, 
n'o întrista... nu-i amări ultimele momente. 

promiţi? 

  

poate 

fa ușă). 
Doctorul. Aide, vino cu mine. (/[ trage 

după sine). Aide la casin.. 
Alexandrescu... El e fericit... Mi separe 
a călători cu o damă... te'va recomanda ci... 
vei fi silit să “stai acolo... o partidă 'de: 
pichet..; Lordul Saimerston se zice c'ar fi 
murit... (Aştea le zice deja în coridor). 

„SCENA VIll-a 

Niță. (cam chirchilit). Hehehe! va să 
„zică cuconaşul micu cel vechiu umblă. c'o 
cucoană nouă prin ţara ncamţului... care 
a.să zică că s'a nsurat cuconașul,.. S'a 
msurat, hceheh! vezi d-ta, drăcia dracului!... 
Duducă tînără, bărbat în doi peri... (cîntă). 
Adică ce văzul, colom deal Ja Călmățui, 
fată marc, moș bătrîn, cerînd: fetei măr 

Y'ralala, tralala! 

SCENA IX-a 

Emi (Din. ușt, rîzind). Bravo, moşulc, 
hahaha! Mi te-ai amorezat tocmai pe-aici.. 
Cei măr din sîn fetelor. Bravo! frumos 
frumos! m | | 

Niţă. (Ruşinat își ridică căciula). laca 
mă! Duduia!... E! şi cu... ca un moşneag! 

„Mă veselesc și eu! | Po 
Emi. Văd şi cu... Ca un moşnheag... 

ei bine, copilul micu, ei îi părea 

stă din 
0 vese- 

Apoi astăzi își pune costumul. 

Eu i-am dat voie pen- 

Il întîlnim “pe



* bacşiş... 

. 
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ce să potrivește! Cinţi chiuituri de flăcău... 
Moșule, moșule! Te strici între nemţi,! văd 
eu bine. Te-ai făcut băutor. 

Niţă. Nu, zăul 
Emmi. "Te-ai făcut jucăuş. 
Niță. Nu, zăul!- 
Emmi. Te-ai făcut carţaş. 
Niti. Nu, zăul | 
Emi. Las că știu. Mie să nu-mi spui 

nimica. Te pomenești că moșneagul ni semn 
soară pe-aici şi ne lasă să ne “ducem. sin- 
guri la țara Moldovei... Vai, moșule, ce ru- 
șine! - « 

„Niță. Sărut mîna, duduie, de, dacă mă » 
ciufuliți așa, apoi mai bine mă duc.. 

Emmi (blind). Mă ştii aşa de rea, mo- 
şule... nu icrţi nici gluma nepoatei d-tale? 
Eu ţi-s nepoţica, nu-i așa? Așa-mi ziceai, 
cînd eram mică... pe cînd Vasile cra la 
noi... pe cind îmi spunea basme... 

Niţă. (“atat și surăzind ). Hahaha: ştiam 
cu că duduia nu-i supărată pe mine... că glu- 
mește cu bătrînul Niţă... nu-mi părea rău 
d'alt-ceva de cît că te-am supărat cu cîn- 
tecul mieu cel prostesc... și mata cum ești 
bolnavă, să 'te mai supăr și eu... 

  

Emmi. (dulce). Nu, nu! moş Niţă... Toc- 
mai pentru-că's bolnavă, tristă... tocmai de 
aceea fii d-ta vesel... cîntă, joacă... doar 
voi putea cînta și cu... Veselia d-tale mic-mi 
face bine. Ce fericită. aş fi... să fiu ca d-ta! 
(pe gînduri). ” 

Niţă. Zău, nu sta pe ginduri, duduie, 
C'acuș iar joc şi sar... ca Pepelea cînd a'n- 

„bătrînit. 
Emmi. (rîzind). Da joacă, zău... or... nu 

mal juca... (fristă). Imi place să fiu tristă. 
Niță (aparte). Las că-i fac eu acu-și o 

"bucurie. (fare). Duducă... adic să fie cu 
iertăciune... dacă-s cu chief... apoi nu-s eu 
de vină... Dac'ai şti mata cine mi-a dat 

Emuni. 
lecu? 
Niță. Nu. | | 
Emmi. Nu el? Cine dar? Cine te mai 

cunoaşte pe aici? SE 
Niță. Unul care a venit aicea. (Aparte). 

De. cocoana cea neagră nu-i mai spun ni- 
mica... poate că... 

Emmi (Surizind). Ei cine, Moș şiret ce 
ești? cine de? 

(negîndind la ceca-ce zice). A- 

Niţă. Cine?... Cine, ai?... Cuconu Vasile! | 
Emmi. A! EL aici... aici el? Moșule vezi 

ce rău eşti? La ce faci ast-fel de glume ?... 
Știi că-mi faci rău cu asta? 

Niță. Nu, duduc... zău, nu glumesc... EI 
e aici. Azi lam văzut, a 

Emmi. Va să zică am să-l văd... Micera aşa (de) dor de el! O să-l văd....0 să tră- iesc?... Și... de ce nu i-ai spus să vie la mine, . 
Niță. Eraţi ncîmbrăcată încă. 

Emmi. Bine... nu se cădea... Dar.., iute 
moşule 'n casă... Adu-mi mantila, că pare 
a fi cam rece afară... apoi moi duce'n gră-. 
dină şi mă vei urma... Poate să-l văd... 
aide, du-tel' : 

Niţă. (iesă). 

SCENA" X-a 

Emmi. Și de ce atita bucurie?... Fos- 
„tu-mi-a mie ceva acel. om? O suvenire, un 
om tînăr... de care eu copil de ţiță mă ani- 
nam de gitul lui şi el îmi spunea basme... 
pe care totdeauna cunoșteam de pe aerul 
lui cel încurcat că le minte din capul lui... 
Și cu toate astea îmi plăceau acele basme.., 
Mi-aduc aminte de-o zi, -cînd el palid şi 
trist scria pe albumul cu portrete al mieu 
nişte versuri... Eu le. știam citi... dar în ur- 
mă... In urmă, cînd părăsită de o mamă 
ce-și caută numai de toaletă și de un tată. 
ce păzeşte cărţile de joc... adesea acele şi- 
ruri ale poetului au fost mîngiierea... la- 
criinele dulci ale singurătăţei mele... Doc- 
torul gîndeşte că cu nu știu ce șopteşte 
el cu Alecu și cu alții... O! ba știu c'am să 
mor, și curind încă!... dar, Dumnezeul mieu! 
pareimi mie rău?... Datu-mi-a ceva viaţa 

“asta... cît de puţin, ca să-mi fie dragă?... 
Nimica... nimica... Acele suveniri de copi- 
lărie... acele basme pe cari par a le ţinea 
şi azi minte, în a cărora suvenire am cres- 
cut... suvenirea orelor celor. mai fericite a 
vieţii... iată tot... a 
Tot? Nu. Am avut și! versurile lui. La- 

crimele, durerile ce mi le trezea în suflet 
acele versuri erau dureri dulci... Poate c'a 
fost singurul om care m'a iubit, cum tre- 

„buie să se iubească un copil, căci copilului 
nu aur, nu mătasă, nu viaţă lungă, ci iubire 
îi trebuicşte... Fără iubire se simte străin și 
nefericit pe pămînt... 'și grăbeşte a-l părăsi, 
pentru a se duce acolo unde e sigur că va 
găsi ceea ce-i lipseşte... în cer. Şi Alecu 
zice adesea cu ochii plinşi... că mă iubește... 
dar cu... nu-l înțeleg... nu știu ce vrea să 
zică el cu iubirea lui... Nu i-am spus că-l iu- 
besc şi eu ca pe-un văr... al patrulea?... 
O! Dar uite moşul Niţă cu mantila. Mai 
rău ar fi de mine, dacă ar voi să mă mă- 
Tite, cum zicea tata mai dăunăzi... Auzi, 
cu și măritată! Cum se mai potriveşte şi 
asta... — (îmbrăcînd mantila) — Poate să-l - 
văd pe amicul micu cel vechiu... poate să-l 
văd... (Jesă urmată de Niţă). 

SCENA XI-a 

„Alecu. -(tirit de - Vasile). Dar cînd îţi 
spun Vasile, cum că toate petrecerile ce mi 
le propui nu pot să mămveselească! Ce 
vrai tu, cu partiile tale, cu balurile tale, cu 
jocul tău de cărţi?... toate azi pentru mine-s



. 

nimicuri... toate, ţi-o spun. Azi şi totdeauna 
pe mine numai un'lucru mă poate interesa. 

Vasile. Un lucru... un lucru! Care? Tip 
înc'odată! Care? | Ma 

Alecu. Vasile! Tu eşti fericit... Eu 'mu 
pot fi... şi ca să înţelegi cum-că nu' pot fi... 
citeşte: . . | 

Vasile (hunioristic).  Potcoave de cele 
vechi... călugărești. Ia să văd. „Iubite nc- 
poate“... a! ăsta-i unchiu-tău, călugărul! (Pe 

- 125) „lubite nepoate. Văzind zelul tău de-a 
intra şi de-a te face ostaș sfintei biserici a 
Domnului și mîntuitorului nostru lisus Hris- 
tos“. Ce? Ce zice? 4 

“Alecu. (Rupîndu-i scrisoarea din mînă cu 
ciudă). E! Pănă şi cu lucrurile cele mai 
serioase, tu glumeşti! Ei bine, da! voiu -să. 
mă călugăresc, iată ce-i. Dă-mi pace: 

Vasile. Eu nu-ți fac nimic... numai mă 
mir. Tu? Călugăr?... Ce-are-aface, omul lui 
Dumnezeu?... Inţelegi-mă... ce-are-aface? 

Alecu. Ce-are-aface? Este că numai a- 
colo poate să-mi aflu pacea pierdută a ini- 
mei mele... 
„În 'muri negri, cu durerea mea, singuratec 

cu pustiul minţii mele! Amicul mieu, tu 
nu poţi şti ce sufăr. De-ţi-aş spune că-s îna- 
morat, ar fi.o profanarc... ă 

Vasile. Ştiu... ştiu... adori... te topești... 
Nu iubeşti, iubirea e prea. profană. | 

Alecu. Ascultă. Fără frază. Iubesc o fată. 
Cum o iubesc? Ştiu eu să-ţi spun?... Destul 
că-i tot ce c mai perfect,.ce-a pâtut să creeze 
cerul. : 

Vasile. Ştiu, frate, ştiu! ochii ca două 
mure... ip 

Alecu. Nu...  Albaştri... | 
Vasile. Albaștri?  Atuncea lucrurile se 

schimbă... Ochii ca două viorele de cimp, 
părul ca aurul, fața ca crinul suflat c'o 
culoare rosă... în fine... un înger fără a- 
ripi, ce s'a degradat devenind femeie... ce 
s'a întrupat și sufere: pentru mine, cum 
Christos s'a întrupat şi a suferit pentru 
lume etc... etc... în infinitum.. De n'aș. fi 
fost şi cu amorezat, ziceam și cu ca un stu- 
dent, sau ca un iesuit tăcut și făţarnic, 
căruiaj i se scurg -ochii după fete: Ce înger, 
ce zeitate, etc, . | 

Alecu. Ei bine, nu! (a parte). Naiba știe 
cine te-a făcut: astfel, în cit să-ți umble 
gura ca 0 moară stricată. (ture). Nu e cum 
zici tu... nu, nu! şi iar nu! dar nici că-ți spun 
nimica mai mult... (/și ascunde fata în- 

-trun -colț de soja). | 
Vasile. (dulce). Amicul micu, şi 'crezi tu 

„Cum că eu vorbesc astfel, pentru-că eu nu 
respect - durerea ta? Crede-mă pe mine... 
ştiu suferințele tale, pentru-că națiunea mea 
în de altfel mar fi numit pe nedreptul poct. 
Dar aceste cugetări, amicul mieu, lasă-le. 

„In muri îți duci durerea... şi durerea ta se 
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eternizează acolo... şi vei duce-o şi'n mor- 
mînt, Ea nu te iubește, așa-i? 

Alecu (trist). Da. 
Vasile. Ei apoi... — Dâcă nu te iubeşte, 

de ce să fii disperat?... Se prea poate ca ea 
să nu te poată iubi... poate că inima ei e 
angajată. Și tu... tu ești onest, amicul mieu 
și nu ești în stare să faci doi nenorociţi şi 
cu tine trei... căci n'ai fi fericit, te asigur... 
cind acum... acum ești numai tu... și 'ncă 
Ş'aşa într'un mod care trece. 

Alecu. Tu ştii însă... De mic aplecarea 
mea pentru mănăstire a fost mare... Oare - 
nu-ți aduci aminte şi tu cum că pe mine 
„mă numiau toţi: călugărul? De şi credinţa 
mi-e numai cît. grăuntele de muștar,., to- 
tuși: numai ăsta e modul mieu de'a trăi. 
Am avut noi un poet... nebun acuma care 
zice lumei cum. că un orn 'își găsește feri- 
cirea în locoarea armelor, altul în iubirea 
soţiei și a copiilor, altul... poate cel mai 
fericit... sub visul unei altfel de fericiri... 
„Cu toate că vis nu-l pot numi. A fost o 
realitate crudă, care mi-a timpit și mintea 
şi inima. Lui Dumnezeu şi bisericei îi tre-" 
buia o minte şi o inimă întreagă, eu... le 
duc pe amîndouă sdrobite. 

Vasile. Și... „ţii la asta. 
- Alecu. (Sinistru). “Ţin... Nu mai am ce 
face m lume. Aș putea să mă omor, dar... 
i-o infamie. O! curajul aș avea... cum am 
pe-acela al martirului. Soldat? M'aş face... 
dar nu voi să fiu sclavul nimănui, ' care 
poartă numele 'om.' N'am ţinut nici-odată 
mult la aceste fiinţe seci, vane, deşerte, fie 
frunţile lor bolnave chiar încoronate cu aur. 

Vasile. Ocupă-te cu literatura. 
Alecu. Nu am talent. 
Vasile. E! despre asta.am putea vorbi 

încă multe, De ai talent ori nu, nici nu te 
ştiu capabil de a judeca în starea în care 

„eşti. Dar... tu compui muzică, mi se pare... 
Alecu. Compun! compun! “Tocmai asta-i 

nenorocirea mea. Asta mi-a făcut inima 
mecale și mi-a îndulcit sufletul de l-a făcut 
ca pe al unei femei. Tocmai asta a făcut 
nenorocirea mea. Ore întregi stam cu ca 
ș-i cîntam la piano... Astea erau declarările 
mele de .amor. 

Fantasii molatice, dulci, voluptoase, note 
şi acorde nemai auzite, care făceau să se? 
spargă inima'n mine de durere şi de feri- 
Circ... și ea... ea; în loc de ori-ce răspuns, 
plingea... plingea cu lacrime mari... privea 
c'o milă nemărginită asupra mea, căci nu-i 
femeie care să nu mţeleagă cînd o iubeşti, 
dar părînd că nu-mă 'nţelege, ca c'un gest 
blind, însă decisiv, sfărma toată .pasiunea... 
Altă-dată c'un. suris... altă-dată c'o săru- 
tare... sărutare însă care'mi lua mult mai 
mult decit îmi da... căci cra așa de rece... 
îmi lua speranțele mele, Intr'o zi mi-a dat 
să-i compun ceva. Era o poesie scrisă pe
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o hirtie îngălbenită de lacrimi, 
mile cei cred... am compus acel cîntec... 
spre nenorocirea mea. i)e-atunci te 'meredin. 
țez că sint nebun. Ea iubeşte... pe cine 'iu- 
beşte... ştiu eu... Pe poetul acelor versnii.. 
Cine e acel poet? Eu nu i-aş face nimica. 
ci numai l-aș aduce, i l-aş 'da ci, căci ce 
voi cu alta de cît ca ea să fie fericită... 
Dumnezeul meu! Imi vine să'nnebunesc! 

Vasile. Sărmanul mieu amic! Aide, aide 
cu mine! Aide cel puţin în singurătate, în 
pădure unde-va, numai hai afară ce aici 
Hi casă... Atmosfera asta te: omoară. 

Alecu. Nu mă mai omoară "alt nimica 
de cit nenorocirea mea. Lasă-mă să mă 
duc... lasă-mă singur... (iesă). 

„SCENA XII-a 

Vasile. Aşa eram şi cu.. - Adică Mint... 
Nu eram de loc aşa.. Eu. aș fi gituit. pe 
rivalul micu, adică ce rival? pe “bărbatul 
nevestei lui eram să-l omor de nu era fe- 
meia mai cuminte de cit mine şi nu-mi zi- 

"cea să mă duc naibii... (S'apropie de pia- 
Ho). Un .piano Bâsendorfer... note a Enunii, 
epoțelei mele pe care n'am văzut'o de 10. 

za ani... Adică cu ce drept „nepoată“, ce fel 
de nepoată ?,... Pentru că mă'namorasem pă- 
nă peste urechi de cocheta de mamă-sa? 
A, ce femeie! Părul de-acel blond cenușiu, 
faţa de-acea paloare strălucită “ca inărgă- 
ritarul--ochii verzi și rizători... ca de şar- 
pe... E! cum a mai fi azi? Asta nu va 
să zică de fel că mi-e nepoată... Dar 
ia stai... versuri... 
va să zică el de ea en namorat... De ca? 
Şi ea... inimioara i s'a dus. Versuri... ce 
versuri? (Amintindu-şi). Seamănă a fi com- 
puse de mine, de şi.nu-mi aduc bine, bine 
aminte. Buni am fi de spinzurat Şi noi po- 
cţii... cite nu mai scriem fără să simțim... 
Aci. pare că i-aș declara fetei, ce se joacă 
cu pâpuşele, amor etern... de și 'n niște ex- 
presiuni... Ce-i nebun, tot nebun! D'ancailea 
so citesc, ca să-i pot spune ceva de ea... 

"să mă fac c'am ținut'o minte, de-ui vorbi 
cu ca... poate c'aşa m'o asculta mai degrabă, 
dacă i-oi vorbi în favoarea amicului micu. 
Zău, el merită iubit. Dar cine vinen spre 
coace? o fată tinără, frumoasă. Nu-i ca.. 
Par'că era altfel... Era buzată și grasă, 
cîn A cra mică... Asta e altfel... Nu-i ea! 
nu: (A fisat notele să cadă pe piano şi se 
uiti cu lorgniomul. Se strâmbă). 

SCIENA XIII-a 

Emi (întrind). Domnule!... A! Domn... 
(Sti să se repeadă la el... apoi îşi pleacă 
ochii S'aproprie și-i întinde mîna). Nu mă 
mai cunoşti Domnulel . , 

Vasile. O, da, domnişoară, cum nu? Dar... 

de lacri- 

composițiunea lui Alecu... 

MIHAIL, EMINESCU 
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atiția ani. (Aparte) Să mă ia dracu, dacă 
e de recunoscut... 

Erami. (surtzind tot cu ochii plecaţi). 
Mi-a spus'o şi alţii, dar cu nu i-am crezut, 

Vasile. (aparte). Nu ai fi crezut-o şi. fără 
să i-o spună nimeni, drăguță. (tare). Pa 
fără complimente, ştiu că te-ai făcut fru- 
moasă, frumoasă de tot... Nu eşti de recu- 
noscut... Nu erai așa... asa. de'naită cel pu- 
ţin nu erai. 

Emmi. Nu ţi-c ruşine... la 7 ani. Dar 
vezi că am bună ţinere de minte. , 

„Vasile. O! Și eu am ţinere... şi cu ara. 
Şi cum spuncam basme, ba ţi-am făcut 
ș'o poezie... Știu... cum să nu ştiu... şi-mi 
ziceai... stai, stai, stai.... cum îmi ziceai? 

Emmi. (încet). Unchiule!... Și... cu. aș 
vrea să-ți mai pot spune „unchiule“'... de 

. nu se cuvine... Așa-i că nu se cuvine? 
Tasile, De ce? 
Emi, Pentru că... 

adevărat? , 
Vasile. Spune! Cum nul! 

Emmi. Aş vrea să fii unchiul micu, ca 
să te pot săruta... cînd așa, nu se cuvine... 
De-ai ști... Eu te-am ţinut minte... te-am vi- 
sat o copilărie 'ntreagă, | 

Vasile. (cu tandrețe). Spunc: mi „unchiu- 

pentru că... să-ți spun 

e“! Spune-mi tu. Da? Eu îţi voi spune 
nepoţii Da chiar fără să-ţi fiu unchiu, 
ce, nu mă poți săruta tu!... pentru că sînt. 
tînăr poate... 

Emi. (rizind). Da de tînări... 
Vasile. De ce? Nu cumva's.: bătrin? 
Emmi. Apleacă capul (și-l pleacă). Ui- 

te! vezi-ţi tinereţele, 'unchiule... da tocmai 
de aceea... cu (î/ sărută) te sărut.. Știu 
că-mi poţi Îi şi tată... nu numai unchiu, 

Vasile. (aparte). 0! ol o! asta-i prea 
mult! ă - 

Emmi. Şezi ici... ici pe canapea, alături 
cu mine... Trebuie să ai multe, de povestit. 
Mie, Niţă mi-a spus că cești aici... De 10 
ani n'am mai auzit nimic de unchiu mieu. 

Cind o întrebam pe mama, ea se supăra 
şi-mi spunea să nu mai pomenesc de d-ta. 

Vasile, (tușeşte). 
Emi, In “urmă nici n'am întrebat-o. 

Ştiam cum-că ești dus în voiajuri şi te în- 
soţia adesea-oti cu gîndirea mea... Ce lo- 
curi frumoase trebuie să fi văzut... Apoi 
tu... Asti poet... Ce fericit ești, că eşti poet... 
Cerul şi pămîntul ţie-ţi sint de două ori 
“mai frumoase de cum li pare altor muri- 
tori... Iu aş vrea'să fiu nevasta unui poet... 
Dar păn'atunci unchiule... (îi înconjură gru- 
mazul cu amindouă rînile) să sedem aşa, 
ca în timpii cînd cu eram de 7 ani şi tu.. 
de cîți ani erai tu?... De vr'o 30? ai? 

_ Vasile. Va să zică acu sint de 6o. Bine! 
Frumoasă vîrstă îmi dai, nepoţică. (Aparte) 
Dar ce drăgălaşă e fata! (0 sărută). 

Enimi. Şi ştii, unchiule... ar crede cineva
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"promis mama, 

+ 

că eşti tinăr... da, zău, eşti bătrin, grozav 
de bătrîn. Ia mai.spune-mi basme. Da fru- 
moasc, frumoase, frumoase:.. Or un vis... 
așa ceva fantastic... poetic. Tu călătorești 
acu, Unde te duci? La Italia? Da? Și cu 
am să mă duc la “Italia. Cel puţin mi-a 

Vasile (înconjurîndu-i talia cu brațul lui). 
O, de-ai vedea Italia, copila mea... unde 
cerul e de două ori mai senin şi marea lim- 
pede și caldă ca smaraldul topit... Nopțile 
pline de stele şi cîntece, marea plină de 
valuri... O, Emma, Italia-i o grădină... o 
grădimă frumoasă cu aleie de naramze, u- 
nelemn în flori de argint, altele cu poame 
de aur. Dacă visez fericirea, n'o visez de cît 
acolo. Departe de lume, pe o insulă scăldată 
de valurile senine ale mării spumegate, în- 
tr'un castel pe jumătate dărămat să duc o 
viață de fantasmagorie și de vis... Să dorm 
ziua „cu picioarele'n' soarele fierbinte... să 
veghez, să cînt noaptea: în aerul cel parfu- 
mat... să cînt, să scriu... lată fericirea ce 

„Visez, 
Emi. Şi să ai o femeie... nu-i aşa? . 
Vasile. Se'nţelege... O italiană... Brună... 

ochi negri... | 
_Emmi, Brună, (cu părere de rău) nu 
blondă ?... 

Vasile. Mie nu-mi plac blondele Emma... 
Prea-s dulci, prea-s languroase... prea-s [i- 

„Tice... Mie-mi place tragedia... Ochii cu nori 
„„fulgerători... Părul negru şi despletit... a- 
morul înfricoșat... ca de tigresă... Ş'apoi 
blondele-s proaste... | 

Emmi. Proaste? mă. rog dumitale. 
Vasile (aparte, observînd greşala). Adi- 

că cu îs mai prost (fare). Dar Emma... 
nimeni n'a vorbit de tine... tu... 
o femeie... tu eşti un înger... 
Emi. Numai! 
Vasile. Ce fel numai? | 
Emmi. Numai un înger? | 
Vasile. Ce fel, numai un inger? Vrei să 

fii mai mult? cc 
Emuni. Da, amicul mieu. Voi să fiu o 

femeie... căci voi să iubesc... și să iubesc cu 
toată puterea sufletului micu! Adesea-ori, 
foarte adesea:ori, unchiule... am gîndit: n'ar 
fi mai bine să fiu un înger? Insă îngerii... 
pot ei iubi?.. 
“Vasile. (Cu vocea muiată). De, copila 

mea... Poate... Nu sînt ei îngeri de pază?... 
Nu au ei.pe protejaţii lor?... Nu mişcă ci 
aripele lor. de argint asupra capetelor mu- 
ritoare?... Și tu... nu eşti tu înger?... poate 
îngerul micu de pază... (4ngcnunchiat şi-i 
sărută mîna). Micul micu înger. 

Emmi. (Trece după cl şi începe să-și 
„Fifiie mantila asupra capului: lui). Va să 

zică... aşa? Da?.. (Ride nebunește). Da 
șezi, unchiule! Șezi ici, lîngă îngerul tău de 
pază... Las' să-ți povestesc şi ce-mi place 
mie... ” LL n 
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Vasile. Ce? Spune! - | 
„_Emmi. Să-ţi spun. Mie nu-mi place Ita- 

„lia ca... Bucovina. Tata are o casăn Su-! 
ceava... faţi?n faţă -cu acele ruine negre, 
ce se zice a fi fost castelul Domnilor Mol- 
dovei.... 
O, — îmi place să stau viața mea toată 

să privesc acele ruine... Noaptea... iarna.., 
într'o cameră caldă, caldă... sii stau la fe- 
reastră, să privesc. ruinele cele ninse, albe 
ca argintul, luna galbenă fugind prin nourii 
negri... iar umbrele acelor nori aruncate pe 
zipadă părind a fi umbrele străbunilor. 
Apoi să las perdeaua”n jos la lumina focului 

"să citesc poveşti bătrîne şi să-mi adorm 
mintea mea de copil nebun cu istoriile crâ- 
nicelor colbăite ale tată-micu... 

Vezi. tu, acea viaţă mi-ar plăcea... A-. 
ceste visuri cari:fierb în capul micu'cel mic... 
le poate cugeta o femeie... un înger ba! 
De aceea. cu vreau să fiu mai bine o copilă 
nebună, . visătoare, de nimica, cum sînt... 
de cît un înger condamnat la fericire... cînd 
mie-mi place durere... De n'o am, mi-o face 
acea durere... îmi place să simt, să visez... 
'să iubesc... In fine... îmi place să fiu femeie. 

Vasile. (netezîndu-şi fruntea). Dar... Em- 
ma!.... In acele nopți dulci... în acea cameră 
caldă, caldă... în acea atmosferă... a ta, 
parfumată... plină de vis... tu singură, co- 
pila mea? Singură... (Aparte). Acu-i vre- 
mea: să vorbesc de Alecu... (zare) Da un 
bărbat? a 
“Emi (riznd). De... 

nul prost. 
Vasile. Prost?... Vai! | 
Emmi. Prost! Nu așa cum gîndeşti... Dar 

-prost ca tine. „- 
Vasile. Ei, bravo! | 
Emmi. Cum erai tu... cînd 'cram mică. 

Ba nu cumva aveai minte, cînd te mînam 
c'un biciu de aţă prin casă? Cînd minţeai 
toată ziua, din capul tău nişte bâsme cari 
de cari mai proaste... de riîdeam într'ascuns 
ca nebunele de neghioabe ce erau? Ce gîn- 
dești că nu-mi aduc aminte? Vezi!... așa un. 
bărbat mi-ar trebui mie. Prost foc...- Foată: 
ziua să vorbeşti de. nerozii... eu “să nu-l 
înțeleg pe el... cl să nu mă'nțeleagă pe mine, 
să 'ntrebe lumea unde-u tunat de ne-a adu- 
nat?... Mai bine, mi-ar plăcea un poct... 
_Mai nerozi și mai minciunoşi ca poeţii 

alții nu mai sînt... Toată ziua mi-ar spune 
la minciuni, care de care mai de necrezut... 
Și cu aş asculta, nu ca să-l înțeleg ce vor- 
bește, ci numai ca să-l aud vorbind... căci. 
cu l-aș iubi... a | 

„ Vasile. (aparte). Cită inocenţă și câtii gra- 
ție! (fare). Dar. ştii tu... copilul mieu.. 

„Că... e cine-va care te iubeşte... și te iubeşte 
foarte mult... Un compositor... Plăcea-ți-ar 
ție un Ccompositor?... DN 

Emmi. Tu? 
Vasile. Eu? Ce ideiel... Eu, 

Ș'un bărbat... U- 

cel” bătrin...
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cel cu părul alb, nici măcar bine nu-mi 
şade... . | 

Emmi. Adică... rău nu ţi-ar şedea... nu- 
mai... ești bătrin, ce-i drept... Grozav de 
bătrîn! a 

__ Vasile. Ei .bine, nu eu... 
Alecu!... | | , 

Emi. Vezi! De ce-mi faci răul! Alecu! 
Eu nu ştiu ce vrea el... eu nu l-am putut în- 
țelege nici-odată! EI... cîntă frumos... cîn- 
tece italiene... așa de dulci, aşa de frumoa- 
se... numai cu, ascultindu-le, plingeam, gîn- 
deam la toată lumea... la tine de exemplu... 
Dar la el nu! Adesea-ori îmi spunea că mă 
iubeşte... ci eu amorul lui nu-l puteam în- 
țelege... Ori-cum, mi-ar fi mai drag să mă 
duc la mănăstire, de cît să fiu femeia lui. 
Și mi-e milă... mi-e milă aşa de mult de 
cl!... E un sărman copil, care pentru mine 
şi-ar da și viața... Dar numai... n'am cei 
face. Nu pot, D-zeul mieu! nu pot! 

Vasile. Şi... tu nu iubeşti pe nimeni al- 
tul? 

Tu-l cunoşti... 

Emmi. (Aparte). Uite-l că nu m'a'nţe: 
les... vai, dobitoc e! ca'nnainte de ro ani. 
(Cu ciudă, tare).Nu. 

Vasile. O, Emma, de-ai ști tu' ce fru- 
moasă te-ai făcut... ce gingașă... ce plină de 
poesie atit de originală, atît de copilăreas- 
că... în cît ai face marmure să se'namore; 
zem tine. Cu visurile tale de fericire ai 
putea să umpli o eternitate, în viaţa unui 
bărbat... Eu plec în Italia... poate încă azi.., 
dar suvenirea ta așa de poetică mă va'nsoți 
pretutindenea... Da, tu vei fi îngerul mieu 
de pază... 

„ Emmi. (Aparte). Numai suvenirea? Poa- 
te că cu singură! (/are). Unchiule, tu ai 
fost singurul om, singurul care m'ai iubit 

- în lume... m'ai iubit ca pe-un copil răsfăţat, 
nedetreabă, dar bun la inimă... Mergi sănă- 
tos!... Te urmez și eu în Italia! O, ne-om 
vedea... ne-om vedea de sigur... pentru că 
am să te caut anume. 

Vasile. (Aparte). Sărmana copilă... zice 
că eu am iubit-o mai mult... Ba chiar! De 
nu-mi spunea cinci, nici n'o recunoşteam. 
(O sărută. Tare). Adio Emmi. 

Emmi. Adio, unchiule fîi trimite o! să- 
rutare pe virjul degetelor, Fse el). 

Pa Tae pp i 
ie Past ete ulei ta! : 

SCENA XIV-a 
   

Emmi. Sînt eu iubită... ori nu? Dar în 
fine... e. această iubire, ori e numai bucuria 
că lam revăzut?... Și să se ducă chiar azi... 
Nu se poate... Trebuie să-l rețin măcar vr'o 
cîte-va zile... trebuie ca mama să-l invite 
la masă la noi... trebuie... A! da urit îmi 
stau hainele astea scurtă de fată... Ce pus- 
tia!: nu m'am putut vedea în oglindă. O 
fi gîndit unchiul că mă joc încă cu păpu- 
şile,.. și nu voi s'o creadă cl aceasta... EI 

. 

MIHAIL EMINESCU 

mai cu seamă, nu. Dar de ce mai cu seamă? 
Ştiu eu!... Da mi se pare că multe i-am vor: 
bit... Multe cari, zău, nu se cuvinea... Da. 
ce face!... nu-i el unchiul-mieu?.... Adică 
unchiul mieu nu-i de felul felului... numai, 
cu toate astea... Ș'apoi e bătrîn.:. Ce strică ?.. 
parc'aș fi vorbit tatei... Dar nu-i bătrîn, bă- 
trîn... da ce frumos era... ce cochet îmbră- 
cat!. Ce bine-i şedeau toate celea pe el... 
Mă duc să mă'mbrac ca să-i plac lui... Să 
mă'mbrac în haine lungi... să nu mai par 
o fetiță, ci o fată mare... Ș'apoi am să rog 
pe mama frumos... frumos, ca să mă ducă'n 

" Italia. Tot am să mor eu—şoptea doctorul 
— încaile să mor în Italia... în ţara care-i 
place lui... (iesă). - 

SCENA XV-a 

Alecu. Nici o speranţă... Mi-a "spus şi 
'Vasile că nu pot spera nimic... (Privind la 
ușă). Emmi, Emmi! de ce mă faci așa 
de nenorocit! -Incale dacă mi-ai spune să 
mă duc în lume... M'aș duce... m'aş omori 
„aş face ce-aș face, ca să nu mai vin în o- 
chii tăi... Dar aşa? Nici nu mă ncuragezi, 
nici nu mă descuragezi... Cine ştie, dacă. 
ea de rușine nu a vorbit astfel cu Vasile? 

"Mai știu cu... mi-a ludat composiţiunele... 
mi-a spus că e milă de mine... milă și amor 
sînt surori genere!... Mai -aștept încă. 
E ep cr 

SCENA XVI-a 

— Doctorul intră — 

Alecule, 'veste bună! Vasile mi-a spus 
cum că venirea lui a bucurat-o pe Emmi 
aşa de mult, în cit îți promit că va trăi, în. 
caz numai dacă o durere nu ar paraliza e- 
fectele bucuriei. Vasile vrea să plece... te 
rog... pentru binele ci... ș'al tău, poate, o- 
preşte-l de'a pleca. El e c'o femee... ştiu 
eu cu cine... aceea cu deosebire pare a fi 
cauza plecării lui. | 

Alecu fascultind ca şi cînd ar înghiți 
vorbele). Bine doctore, bine, bine... 

Dar acuma... trebuie s*o văd... N'am vă: 
zut'o de mult... de eri... S'o văd.,, ce fru- 
moasă trebuie să fiel.. 

Doctorul. Dumnezeul micu! ca totdeauna! 
Alecu. Ca totdeauna? Ce ai d-ta, doctore; 

cu „totdeauna al d-tale“? Nu ca totdeauna... 
mai frumoasă.., de o mie de ori'mai fru- 
moasă... Să-i spun și azi c'o iubesc... Azi e 
fericită... poate că se va uita Şi asupra mea - 
cu milă mai multă. (Se duce la ușă). Veri- 
şoară pot intra? Pa 

Emi. (Diniuntru). Nu. Las” că vin în- 
dată! Am să vorbesc ceva cu tine. 

- Alecu. Cu mine? 
Emmi. Da, cu tine, Primblă-te prin sa- 

lon. Eu vin îndată, - :
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Doctorul. Auzi! Le trimete să te plimbi. 
Du-te de te plimbă. Să 

Alecu. Lasămă'n “pace, doctore, cu cică- 
liturile d-tale cele mici... O, Dumnezeul 
mieu, pare că pieptul mi se sparge de fe- 
ricire... Dacă ea n'ar iubi, Dumnezeul mieu! 
(Travers casa cu paşi mari). | 

» Doctorul. Adio Alecule! Cată de fă ce 
ţi-am spus, m'ai auzit? 

Alecu. Bine, bine! _ 
Doctorul. Nu „bine, bine“, zi „fac“! Cu 

amorezaţii ăștia nu poţi vorbi o vorbă cum - 
se cade! Adiol : 

Alecu. Adio, doctore. (/esă doctorul. A- 
lecu se trînteşte lingă piano şi trece cu 
mânile în desordine peste clape, cînd. Emmi 
intră, îmbrăcată în alb, cu părul lung şi 
despletit lăsat pe spate, foarte palidă). 

Alecu. Ol 
Emmi. Ce faci? Iar îmi încurci notele 

de piano! nu le poţi lăsa în pace, copil ce 
eşti! 

să eştil 
Emi. Da? Ei bine, nici-odată nu mi-a 

plăcut că mi-ai zis-o... dar azi... azi îmi place. 
că mi-o zici. Azi voi să fiu frumoasă. Azi aș 
vrea ca nimeni să nu fie trist, căci cu sînt 
așa de fericită. Aide, Alecule, tu... așa-i că 
nici tu nu ești trist?... Din contra, o să fii 
vesel... căci eu te rog... eu (Eati întinde mi. 
na, el o stringe). 

Alecu. O, Emma! nu m'am înşelat de 
fel, cînd am spus că azi tu o să fii mai fru- 
moasă de cit ori-cînd... De ce n'ai purtat 
totdeauna haine lungi... De ce? | 

Emmi. De ce? Pentru că azi am voit să 
lembrac. Pănă azi am fost. copilă... copi- 
lăroasă, rea, plină de capriţii, mai ştiu 
eu?...' De azi înnainte voiu să fiu femeie... 

Alecu. Şi... mai putea tu iubi, Emma! 
Emuni. (cu foc). Ca pe un frate... da?... . 

din toată inima, dragă. Am cu... frate? 
Nu eşti tu vărul mieu... al patrulea?... 

De aceea țe voiu iubi ca pe un frate şi... 
“ştiu că altfel nici tu nu pretinzi. 

Alecu. (aparte). lar. : . 
Emmi. Dar am să-ţi spun ceva, Alecule 

dragă. Tu știi că unchiul mieu... adică nu— 
că nu mi-e unchiu, dar așa-i zic eu... tu 
ştii că Vasile Alexandrescu e aicea, tu-l cu- 
noști!. El mi-a vorbit de tine, şi'ncă: foarte 
bine mi-a vorbit de tine... 'Ei bine, dacă ai 
vre-o putere asupra lui, fă-l. să nu plece în 
Italia...” Tu nu-mi refuzi nici o “bucurie... 
'mi vei refuza tu aceasta? Nu? Aşa-i că nu? 
Cînd ai şti ce fericită m'ai face tu cu asta, 
știu că n'ai putea să mă refuzi... Aida del 

Alecu. (Aparte). Şi doctorul mi-a spus 
să nu i-o refuz. (Tare). Tu ştii că eu sînt 
mulțămit de a te şti veselă, de a te şti feri- 
cită... căci mie într'adevăr nici nu-mi tre- 
buie mai mult, ca să fiu eu însuşi fericit, 

Alecu. (Privind-o cu extas). Ce frumoa-: 

“Te ştiam bolnavă ş'am fost şi cu... tu ai 
plins... am plins și cu... Ta cşti 
sînt vesel şi eu.. - PE 
“Emmi. Bunul micu văr... al patrulea! 
„Alecu. Cu cît: mai departe, cu atit mai 

fericit mă faci. Zi-mi al. 16-lea, al 32-lea... 
Poate că nemai găsind acasă numele văr... 
vei inventa un altul... mai plăcut mie, mai 
plăcut şi ţie... 

Emmi. Naş! 
„Alecu. Cum naş? 

Emmi. Am să. te pun să-mi botezi -co- 
piii toţi... cînd îi voi avea. 

Alecu. Vai, : Emmi... ce fleacuri mai vor- 

veselă.. 

E 

„beşti “şi tu, copilă! Bună procopseală... Să 
ştii că-i gitui... de-s naș... 
rîzind)]. | Se 

Emmi. Auzi, să mi-i gîtuie!... Ba de fel... 
Da lasă, frate, fii sănătos pănă nu-i am, 
după aceea..... (Uifindu-sen oglindă). 
Hm! Nici prea prea... nici... cu toate astea.. 
Palidă!... interesantă, se zice... oare de ce:oi 
fi căutînd eu să-i plac unchiului mieu?... 
Trebuie să mă desvăţ de vorba asta unchiu, 

Auzi naş! (iesă 

unchiu! e urită... ce vorbă urităl... Ş'apoi 
. nu mi-e. unchiu, bietul om... Il îmbătrînesc 
inainte de vreme... .S'a supărat, cînd i-am 
zis că-i bătrin... Va să zică e tînăr!... Oare 
„oare nu-l iube... al ce-am.zis.., Ce nerozie! 
Și cu toate astea... stai... Am cetit că dacă 
vrei să cunoşti de “iubeşti pe-un om, apoi 
să gindești la el şi să ţii mîna pe inimă, 

„Să vezi de bate... (Căutind în toate păr- 
file). Să nu mă vadă nimeni... (Îşi pune 
încet mîna dreaptă pe inimă şi rămîne. a- 
tentă, surizind, cu ochii fixi în pămînt. Ex- 
clamă cu bucurie). Bate, bate, batel (Îşi 
încrucişează astjel brațele, ca şi cînd ar 
voi să-și ascundă inima: cum fetele ce se ." 
scaldii își ascund sînul). Vă să zică îl iu- 
besc... îl iubesc pe Vasile.: Șintr'adevăr... 
trăită în' suvenirea lui... în poesiile lui... 
neavînd alt idol, alt ideal... puteam oare 
să iubesc pe alt-cineva decît numai pe el?... 
O, îl voi urma în Italia... în țara ce-i place 
lui... şi-l voi (iubi), cum iubeam pe poetul 
nebun al visurilor mele... care acuma văd 
că-i semăna lui şi numai lui... Ce fericită. 
sint!... O, de-ar veni mai curînd Alecu... 
Ştiu că l-o fi oprit de-a pleca... El nu va 
pleca, ştiu sigur... căci şi el-pare a mă iubi. 

„O, da! El mă iubeşte... Nu: spunea el cum 
că suvenirea mea îl va însoţi toată viaţa... 
că voi fi îngerul lui de pază?... 

SCENA XVII-a 

Alecu. Prea tîrziu, Emmi, a plecat. 
Emmi. A plecat? Ol 
Alecu. Da... L'am văzut suindu-se mn tren 

chiar cînd fluera mașina. Imi trimise o.sa- 
„lutare... Era c'o femeie. 

, 

Emmi. C'o femeie.
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Alecu. Da, femeia lui, căci e însurat, | 
_ Emmi, O femeiel... (Neliniştită). O te- 
meic brună! 

Alecu. Da... 
Emini. Bru.. (cade). 
Alecu. Ce ţi-e?... Emmil Ce e? _! 
Emmi. Ce e? Nimica, Alecule, nimica. 

(tristă). S'au finit toate... El emnsurat şi 
cu n'o știam... (rătăcită). Dar nu... voi a- 
lerga după acea femeie, care mi-a luat a- 
mantul... voiu omori-0... Nu.., voiu încun- 
giura cu mîinele mele genunchii ci... ş'o 
voi ruga încet: lasă-l, lasă-l mic... numai 
murind să mă vadă, nu cer alt-ceva de la. 
tine, femeie crudă... numai să mă vadă mu- 
rind... 

Alecu. Emmi! Emmi! 
Emini. D-zeul mieu!... Mă doare capul! 

Ce pustiu, ce noapte se face'n creerii miei... 
dă-mi norul de pe frunte, de pe ochi! ia-. 
mi-l... Să visezi o viață toată... și să vezi 
c'ai visat... Cine ştie de şi-o fi adus aminte 
vr'odată de minel.. . cînd cu... oftigasem giîn- 
dind la ell... Fi-vam cer al micu? Amicui 
mieu, tu așa de nenorocit şi aşa de iubitor! 

_trăesc mult! 

să mă iubeşti... n'o cer... 

-că moartea mea o va cînta el... 

MIHAIL EMINESCU 

Ştii tu unde-i mama? Pare-mi că n'o să mai. 

Frăeştel Tu poţi fi 
Trăește. pentru mine... Nu” 

Numai să tră-. 
ești... iată tot ce cer... Să te văd.., Să nu 
mor și cu! Emmi! Tu nu vei muri, așa-i? 
Resigncază-te de-a nu mai gîndi la el. 
"Emmi. Ce să gindesc alt.. 2. Ştiu eu a 

gîndi la altceva? “De- -aș ști cel puţin cum 
în : limba 

Alecu. Nu Emmil 
încă fericită... 

armonioasă... în limba lui. 
Alecu. "Ţi-o+ promit, Emmi! va face-o! 
Eimmi. Ciîntă tu! Cîntă  composiţiunea 

ceea a ta... poesia lui... a- luil 
(Alecu se pune la piano şi 'ncepe a cînta. 

Ea-și lasă capul pe fotoliu — părul cade ?n 
desordine peste față... ochii i senchid — 
mîinile se unesc ca spre rugăciune, pănă 
pare a fi în viață). " 

Alecu. (Solemnel s'apropie de ea, şi în- 
lăturind părul de pe frunte-i, îngenunche 
și se. uitii cu amor în fața ei, apoi se scoa- 
Id). Nici pe pămînt, nici în cer a mea! 

7



MIRA 
 BRAGMENT DRAMATIC 

PERSOANELE 

ȘTEFAN, nestalornic, de o beţie tristă, nobil în 
lundul inimei, dar abrulizat prin pasiune — un mare 
“fond de grandoare —alifel meschin. . Caracter. melan- 
colic. Sanguinie. Oacheş. 

ARBORE. Sever contrast. Mari speranţe în viitor. 
Mari suveniri din trecut şi.cu toate acestea sceptisit 
prin meschinătatea curlezanilor ce-l încongioară şi-l 
umeţese pe Ştefan cel tinăr, EI, sufletul rămas încă 

“pe păniîntul lui Ştefan cel Mare, suvenirea lui vie 
încă, e omul ce-a văzut leul murind, i-a strîns mina 
eroului în război; e ca un stînt care în visul tinere- 
țelor lui a văzul pe asprul şi bătrînul Dumnezeu. 
(Alha—Posa-—Essex). ' 
MIRA, faţa palidă şi lunatică—cu inima la început - 

„rece ca unei vergine ce-a .visal, cerul. E „ personifica- 
rea unci rugăciuni melancolice, care nu se știe cum 
de rătăcește pe pămînt, cînd nimica din ca nu se pare 
a fi a pămîntului. Nu are nici o durere, sici o bucu- 
rie, învălită în mister, în nourul ci de melancolie şi 
cu inima redeşteptată;—de și e să se cunune cu 
Majo, ea-i spune lui că nu-l iubeşte. (Blondă), 
MAJO, poet, înger frumos, iubeşte pe Mira, dar a- 

morul lui €e.acela al disperării sufletului zdrobit, că 
ştie că Mira, de şi va fi soția lui,. dar nu-l iubeşște— 
dar vrea să fie sclavul visurilor şi a capriciilor lui, 
să trăiască numai pentru că trăcșie“ ca—și căreia ni- 
mic—nici amor, nici compătimire nu. cere, nici să 
cugete la cl, numai să-i permită ca să fie reflectul 
unui suriîs al buzelor sale, unci raze a ochilor ci. 
Dar deşi aceste visări sînt palide—însă amorul lui nu 
e palid—e un amor de arab—a razelor de foc—care 
contrastă mult cu fiinţa lui angelică. ' (Blond). 
PETRU. Pasiune italiană, visurile sale sînt de foc. 

ar amorul lui pentru Mira e contrariul amorului lui 
Majo, augelic, cuvint ceresc... are un fond de forţă 

„în sufletul. lui, care-i lipseşte lui Majo. (Păr' casta- 
niu, ochi căprii). , 

(În manuscris se mai află și un plan de desfăşurare 
a acțiunei, care însă fiind foarte confuz şi nepotrivin- 
du-se nici cu textul fragmentului dramatic, nu găsim 
interesant de a-l mai reda). N So 

  

ACTUL | 

SCENA 1 
ARBORE, MAIO 

„MAIO. Cum vă spuneam, portare... din ce în ce, mai 
trist... mai bolnav... aiurează şi mereu aiurează. 
ARBORE. Aiurează. | 
MAIO. Veghez asupra lui... voi să-i Ssurpirnd o cuge- 

tare, care să-mi explice starea în care se află... ini- 

ma. Bea mai mult şi vorbeşte +mai puţin... iată tot. 
Peu el și înainte, dar acuma... Am încercat să-i însenin 

- eugelele prin cîntec... dar. cintecul cel mai vesel îl 
pune pe ginduri... cîntecele triste îi fac plăcere, însă 
cu nu ie cint pentru: că-l adincese din ce în ce mai 
mult în răul ce l-a coprins. 

ARDORE. Sărman copil. * . 
MAIO. Da, sărman şi copil totodati. O, boerii cei 

tineri... pare că l-ar fi “prins în lanţuri de fier, în 
vritejul desfrinărilor lor... şi apoi vorbese.., șoptesc... 
îl umplu de neîncredere... Nu ştiu, zău, de uuntdle-or îi 
învăţat boerii cei tineri obiceiurile făţarnice. Cei bă- 
irîni crau alitel, , ... 
ARBORE. Și nai putut afla... . 
MAIO. Afla nu, ghici, poate. In apropiere de aicea, 

pe malurile mării . 
ARBORE. Cum! 
MATO. Pe malurile mării se zice c'ar fi o “cetiţue 

neagră... n-am văzul-o... De cînd a fost pe-acolo se 
şiie c'a văzut într'un fel de înebunie întunecată şi lă- 
cută. Alții spun cumcă că moşu-său Petru-Rareș s'ar 
fi tăvălit pe aicea în slraie rupie de pescar... c'ar fi 
prin niște ruine, car fi umblind noaptea cu vrăji pe 

„Vărmul mării... Mai »ştii! Om învățat Petru Rareş... 
Poate că toate, cetăţuia și locuitoarea ci, nu sînt decit 
vrăji de-ale lui, închegări ale văzduhului... 
ARBORE. Şi locuitoarea. lui, zici tu Maio... - 
MAIO. Da, se zice că-i albă şi frumoasă ca o zi cu 

soare... Ştiu eu!... Cînd am auzit vorbindu-se de dinsa... 
am gîndit... i - : 
„ARBORE. Am gindit. Ai gîndit la Mira, ştiu... dar 
acuma nu-i vremea de a ne gindi la femei... fie acea 
pînă şi fata mea... Tu zici că el e aproape de nebunie... 
Beţia- şi jocul... desfriul... cuinea! da acestea-l înnebu- 
nesc pe om. Dar nu e vorba de-asia, el trebuie scăpat... 
scăpat, pentrucă Moldova trebuie mîntuită. Cu încetul 
incepem a fi slugile Leșşilor... măduva se usucă pe 
puiul de leu şi mintea se turbură în creerii săi. A în- 
tral veninul necrezărei în inima lui şi a muşcat-o, în 
cit trebuie să turbe de nu vom arde rana... arde cu 
mustrări „şi cu aduceri aminte... (cugetind) Un cap de 
va cădea, începutul e făcut... celelalte urmează:.. Ce 
alunecoasă e poteca riuluil... (tare) Maio! 
MAIO. Portare. . | 

„ ARBORE. Tu zici că 'n noaptea cea neagră, pe țăr- 
murii smărei, acolo petrece gindirea ' lui. 

MAIO, Se vede. Alifel nici gindirea lui n'ar îi neagră 
şi împetrită... “De-ar fi.aceca. o femeie sfintă și fru- 
moasă, care să-l poată face fericit şi virtuos... de-ar îi, 
am cugetat adeseori... un apogeu... îngerul de pace al 
Moldovii... ce vrei portare... poate că l-am face fericit 
încă pe acest Domn, în care sămiînța bunului e așa de 

* 

"bogată, căci echitatea lui nu 'e decit întimplătoare. 
De vom depărta cauza răului, răul va lipsi.
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ARBORE. Taci copilul meu. Imi faci rău. Ce e o 
femeie pentru un om desfriuat... o gură: mai mult în 
nopţile lui de veselie... 
feţe pe cari el li-a murdăril cu sărutările lui... D-zeul 
meu: l-am 'crescul pe copilul meu, am semănat în 
el tot ce sufletul. meu are mai sfint și mai mare şi cu 
toale astea... 

MAIO. Şi cu toate astea bradul a crescut strîmb 
vrei să zici. Dacă. furtuna minţilor salc nu-l va în- 
drepla, nu-l va îndrepla nici suflarea cea dulce și mi- 
rositoare a unei femei... lu, din potrivă, am să în- 
cert a împrospăta şa idealiza în cl ideca acelei femei... 
Am seris un ciulec şam să-l cint azi la ospiţ... Noi 
deştepla visul cel frumos al acelei femei. albe. [a-i 
va- însulleți, îl va intoarce... De nu, nu strică! 

ARBORE. a-l va întoarce... Și știi tu cine-i acea 
femee, pe care vrei so scufuuzi în inima lui cea bar- 
bară, care-u uitat de mult au iubi? Ştii lu cine ce? 
fiica mea cea bolnavă. Ştii tu al cui e acel cuib de 
piatră ce stă risipit cu „ochii mici și negri pinlre 
stincile sfărmate? E cetățuia din care veghiam ca un 
vullur asupra mărci negre, cind pe vremea lui ŞIe- 
fan, D-zeu să-l pomenească, Turcii luase Chilia şi 
Cetatea Albă. Ai privit şi tu prea adinc în ochii săr- 
manei mele fete... dar în orice caz, mai bine e să fie 
nevasta unui visător, decil ţiitoarea unui desfrinat.. 
căci nu mă'ndoesc... el va urmări şi se va folosi de ce) 
dintii prilej, ca să pue mîna pe ea... s'o răpiască, 
o! însă or fi şi făcut socoteala fără mine... nu ştie 
că leul bătrîn veghează în noaplea lui și va sfişia cu 
ghiarele pe ori-cine, care-ar vrea să-i răpească puiul 
din cuibul lui de stinci! . 

MAIO. Miral Ea... O archangel frumos" al cerului... 
lu eşti aceea ce visează asupra mărci... tu, o, cino a 
știut! Și eu săpam peirea ta... Tot bolnavă, e piirinte? 

ARBORE. Bolnavi... adică palidă ca părelele.., visă- 
toare... mai ştiu eu cite-i lipsesc! Eu n'o pot înţe- 
lege... Eu care n'am văzut decit ochii plini de groază 
şi roşii a duşmianilor murinzi în războaie, nu pot să 
înțeleg ochii ci cei înfundaţi și plinși... Eu care n'am, 
privit decît feţele . învineţite de moarte, cum pot în» 
țelege paloarea gingașă a unei fete în anii de dor... 
Tu poate că-i înţelege mai bine. Apoi moșia e mai 
mult decit copilul... Şi simt trebuinţa unui ginere care 
s'o îugrijească mai bine decit mine, căci cu ochii o 
văd topindu-se şi nu știu de ce se topeşte. 

MAIO. Ce-i lipseşte? — Iubire! 
ARBORE. lubirea! Milă dela părinţi! Eu nu înţeleg 

asta... Sufletul meu ge aspru ca piatra şi ca fierul. 
Și cu toate astea cind îmi închipuesc că ar fi cu pu- 
lință s-o ţiu moartă în braţele mele uscate şi bătrine, 
un fel de gindire ncagră şi cumplită se îurişează în 
mintea mea... Gîndire nebună .şi înfricoşată... Aş ne- 
buni, Maio,—citu-s de bătrîni La miezul nopții vino 
la castel, acolo am invitat pe-un episcop care vă va 
cununa, 'căci trebue să fie cununâtă... căci în orice 
caz e mai bine să-și ia un bărbat tînăr decit un tată 
bătrîn de apărător. 

MAIO. Mira e a mea... a mea. 

ARBORE. Cît despre Domn... el trebue or. îndreptat... 
or (in cazul cel mai rău) răsturnat! Petru Rareş rătă- 
ceşte pe aici... e om înţelept şi adinc... inimă mare 
şi cu iubire de ţară, apoi sîngele lui e tot aşa curat 
din vincle lui Ștefan-Vodă cel Mare cît şi-a Măriei 
Sale Ştefăniţă!... Starețul cel bătrin, care e la mine, 
mi-a arătat toate hrisoavele. lui Ştefan, care se ating 
de nașterea şi rubedenia adevărată a lui Rareş. Venite 
aceste hrisoave naintea . Dreptăţii, ele ar putea să 
turbure şi să frămînte ţara. Vodă trebue să se 'n- 
drepte or să cadă, una din două! Iată-l! Depărtează: 
te. (Maio iese încet şi uitindu-se la el cu compăti- 
mire). , 

| SCENA II. , 

ȘTEFĂNIȚĂ (intră adincit în cugetări şi visăior), 

ȘTEFĂNIȚĂ. (pentru sine). Văzut-am rătăcind că- 
prioarele prin codrii Livanului... sprintene şi cu ochii 
lucitori. Văzut-am fetele cu znopuri de grîu aurit, 

o faţii mai mull îutre zecile de. 

„Ce-ţi 

mec... 

„Nordul... 

ARBORE. 

NIIIALL EMINESCU 

chicotind prin lanurile secctate... am ris, dar prin ver- 
deaţa inlunecată a. codrilor de fag am zărit cerbul 
alb al Doamnei... ochii lui erau .obosiți și genunchii 
căzură ca frinți în iarba recoare... văzulu-l'am și m'am 

întors la cetatea de marmură din virful Sionului. rup- 
l-am de pe mine hainele de aur şi le-am aruncat pe 
ele... iar arfa mea de aur am izbit-o de slilpii de mar- 
moră a hiscricei. Acuma biserica luminată de făclii 
de ceară albă, numai sufletul meu cra mut şi sterp 
şi turbăciunca care ridea din fundul sindirilor mele. 

Solomoanc,! împărat al Iudcilor, tu înţelept muiai de 
getele tale molatece în sunetele sfinta a arfci lui Dum- 
nezeu și coardele sale (de) aur lăudau, pe Domnul. 

pasă ţie de femei, cînd in inima ta domnea lin- 
păratul împăraţilor îmbrăcat în hlamida de lumină albă. 
ornat cu coroană de sori. În inima mea o femee a 
intrat alunci cind credeam că nu mai pot iubi... o fe- 

o ciutare ştiu eu... poate o vrajă... o femee mi-a 
întors cugelele şi m'a făcut să uit că-s Domn. Gindiri 
molatece. şi nebuncști, o nepăsare desperată peniru 
toată lumea, iată sufletul meu înnoptat! Solomoane, 
pe tine nu te-a 'nebuuit o sută ale tale, pe mine muiă 
limpește inchipuirea uneia numai, care nu-i a mea. 
Cine-i ea? Cine poate fi! Ştiu eu? Voiu eu s'o știu... 
Lucrul ce mă omoară! e că nu-i a mea! Blondă... ca 

frumoasă cu icoana cea sfintă a fecioarei 
Maria. : 

ARBORE. Mă 'mchin M. “Tale, 
ȘTEFĂNIȚĂ. Portare, voi aici? 
ARBORE. Nu trebue să-l urmeze pe cel mare cei mici? 
ȘTEFĂNIȚĂ.  (Contrariat). Nu te-aşteptam, . portare. 
ARBOE. Nu m'aşteptaţi? Ei bine 

- Gindeşti că xin aicea cum vestea rea vă vine, 
E tot una, o Doamne, 
Ce vint te-aduce. dară? | , 
Vintul de iarnă Doamne, căci cel de pri- 

măvară 
Acela penlru mine de mult nu mai există. 
M'aduce cerbicia şi bătrineţa tristă 
Aşa e bătrineţa... e plină de venin 
Și ce face cel tinăr nu place la bătrin. 
Portare al "Sucevei, oare nu sar putea 
Ca să lasaţi domnia numai pe seama meat 
In veci trebue oare.să fie al vostru sclav. 

_Bărbatu-a fost cuminte... bătrînu-i cu nărav! 

ȘTEFĂNIȚĂ. 

ȘTEFĂNIȚĂ. 

ARBORE. Doamne, mă duc! 
ȘTEFĂNIȚĂ. ' , Stai! 
ARBORE. Însă... 
ȘTEFĂNIȚĂ 0 voi. 
ARBORE. De vreţi, voi sia, 

Dar n'oi vorbi nimica, nu vă voi supăra. 
Ce sîntem ,noi bătrînii... 
Că vam fost ca un tată, că v'am ținut în 

braţe 
Că vam iubit ca ochii din cap, ce în- 

| semnează? 
ȘTEFĂNIȚĂ. Că m'ai iubit! (în sine). Dar astăzil 
ARBORE. | PR V'am îndulcit junia 

i Eu Arbore, portarul. Dar omul în domnie 
Se schimbă. Nu întreabă pe cel băirîn de zile 
Căci icapu-i șlab la dinșii, gindirile-s copile. 
Sîntem ca pleava stearpă, sintem frunze 

uscate 
Pe care vintul vieții spre moarte le tot 

bate 
Ce suntem noi? (Provocător). Voi trime- 

teţi la regele polon 
Ca el să vă uniască cu toţii ia un loc . 
Să daţi la Turci războaie... Şi Cirje cel 

: | - cuminte : 
Cu Turcii, cu Maghiarii vă țese legămintel 
Şi toate astea, Doamne, duc ţara la sicriul 
Eu... nu trebue s'o apăr... eu nu trebue 

| s'o ştiu 
(Supărat). E grea. cimilitura, prea grea 

„jupin, portare, 
O ţară toată ştie şi voi să unu știți oare 
Că apăr crucea sfintă, crucea plină. de 

rază - 

. 

ŞTEFANIȚĂ.
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Mam lepădat de lume. a-i sfinla mea 
, 

- mireasă 
ARBORE. " V'aţi lepădat de lume? 
ȘTEFĂNIȚĂ. - - Braţu-mi de lorţă: pliu 

La sfinta “Cruce... Doamuei, miresei le 
. închin, 

Fu risipese averea zidind: altare sfinte. 
Voi puneţi cruce stearpă pe-a patriei mor- 

: . - "minte 
Dovadă vi-i viața cea fără friu și “țintă 
Noaptea voastră vă ride? ziua voastră vă 

- cîntă,. 
Mătase, aur, inul de-argint ţesut din tort 
Pot să îmbrace bine un corp ş-un suflet 

| NE . mort 
(Cu putere). în loc de-a fi Polonul Cap 0ş- 

EI lilor creştine 
Fiţi voi. Domnul Moldovei! In loc de-a îi 

5 în fine 
“Polonia regina timplărilor mireţe, 
Războiului de cruce, a faptelor semeţe 
Moldova putea bine să ţie pe-a sa frunte 
Diadema-i eternă... şi flamura-i cea cruntă. 
S-o nalțe pentru lege... iar sabia ci lată 

*_ Intinsă să. arate izbinda lăudată. 
ȘTEFĂNIȚĂ. Moldova este mică, 
ARBORE. = Moldova este mare 

: De unde Tisa mîndră prin stineile-i tresare 
Păn unde şterge valuri marea de țărmul său 
E un popor... o limbă... un singur D-zeu 
Fă taurul Moldovei pe fruntea lui să poarte 
Coroane trei... Și “n dușmani să” ducă 

. cruntă moarte, 
ȘTEFĂNIȚĂ. Pentru astfel de faple şi legăluri măreţe 

'Trebuesce braţe falnici și [runţi de bătrineţe, 
Cu-argint încununate... Nu ştiu cum nu 'm- 

ARBORE. 

  

țelegi 
Că pentru asitel de lucruri un cap trebue 

, s'alegi 
Astfel -cum în' Moldova cu greu cred că 

exislă. 
ARBORE... Ca flamura cea neagră giudirea vă e 

- i tristă. 
Și de ce să nu pulem,. de ce? Q Vodă, Vodă, a.intrat 

în inima voastră neincrederea în popor. Xu cer de 
la Dumnezeu decit ca să pot c'un farmec adinc şi ne- 
Şliut să-ţi arăt toată vecinicia sufletului men. Adese-ori 
imadincesc în noaptea acestui suflel bătriu și rece, în 
marea lui cea adincă și întinsă... căci ala-i lumea ce-o 
vezi în oglinda speranţei şi în visul cel frumos al lre- 
cultului şi accea-i frumoasă... altu-i fundul cel amar al 
mărei—alta-i faţa apei cea lucie. Adescori iau dela is- 

„torie, dela păzitorul cel posomorit al trecutului cheile 
de aur şi deschid porţile inimei mele. 

Adeseori în sufletul meu întore înnapoi roalu cea u- 
riașă a timpului cu codrii săi de secoli, cu popoarele 
Sale... în creștinătatea şi Păginătatea sa... Intrun loc 
îmi place să opresc roala, să privesc în tot estazul 
lumea ce senlinde naintea ochilor! Lumea... Roma! 
Noma coroană de marmoră a pămîntului cu împărații 
săi mari ca Dumnezeul seninului! Pe turnuri cu trepte 
multe, îmbrăcaţi în aur, cu fruntea lor încinsă în luce- 
feri, privesc la lumea îngenunchiată la picioarele lor. 
Invingători mîndri altă dată treceau prin stradele îto- 
mei turburi ca unde!e mărei, traşi de capetele încoro- 
nale, de regii pămîntului înjugaţi la carul aurit, al Im- 
păratului. Mari în "virtutea lor, mari în păcatele lor! 
Căci întocmai - ca pe-aceștia văd apoi peste talazurile 
de foc a Romei arzindă, visind în fruntea palatului 
lui de aur, pe Neron, umbră logea de argint,—cîntind, 
molatecul poet... caderea 'Troadei. Ș-upoi mi-aduc a- 
minte. că aceşti oameni au fost sirăbunii mei, ai voştri! 
Strănepoţi palizi uitaţi în Carpaţii bătrini ne-am uilat 
pe: noi înşine. Au. venit limpuri “cînd acești strănepoţi 
a Împaraţilor coronaţi cu aur, a căror senat era de 

+ 

regi, a căror imperiu era pămiutul... au venit limpi - 
ca nepoţii lor să nu-şi aibă unde îngropa oasele lor 
cele bătrine, unde nălța - altare Dumnezeului lor. A 
venit tita pi unde sdrenţuiţii şi săracii fură: cununaţi cu 
fier ars în foc şi întronaţi în tronuri de aramă arsă 

în foc... a venil timpul unde nu nui cunoşieai inimi 
regale sub sdreanța cerşelorului, unde D-zeu îşi în- 
chidea şi-şi intorcea fața, căci nepoţii regilor Mlăminzi 
și criminali plătiau pe rug mâîndria lor şi rodeau de 
foame brațele lor proprii. O! ci puriau coroane de aur, 
noi juguri de lemn uscat; ci purpură, noi sdrenţe! 
Și de ce? Penlrucă fiecare 'din noi a zis ca M.-fTa! 
Ce putem? Sintem slabi! Moldova-i mică! Poporu-i slab. 
ȘTEFĂNIȚĂ. Popor! popor! | 
ARBORE. Popor, da! O, cumplit e cînd se frământă, 

înfricoșal cînd se rescoală! Marea turbure și veninoasă. 
Furtună lurbală şi despletită! O, aţi reușit a face din 

   

"el numai niște umbre sclave şi scunde, umbre a stilpi- 
lor palatelor voastre!... Dar D-zeu să ferească de mânia 
Imi!” D-zeu vă ferească! _ . - 
ȘTEFĂNIȚĂ. Porture! Credeţizmă pe mine! Vorbele 

voastre sună a basme, voi însuş nu mai Sînteţi trecu- 
tul cel plin de fală și putere, ci numai ruina lui. Por- 
tare! cești bătein... ca' unui băiriu ți s'ar cuveni mai 
bine să odihneşti oasele pe mărirea trecută, — căci pen- 
tru fapte, măduvăm cele nu mai este. , 
ARRORE, Cind linpii selavi și lacomi... cînd lumea-i 

grea de vină 
Cind capul n'are minte şi ochii nau lu- 

, mină 
Cind în poporul timid, coprins de-o noapte 

! tristă, 
Nimic nu mai luceşte, nimic nu mai csistă, 
Decit o suvenire din palidul trecut 
Al basmului imperiu recoare! Şi tăcut; 
Cind nu mai e virtute, cînd nu mai e putere! 
Virtutea cea flămîndă pe drumuri văd că 

„piere, 
Cind lumea Dîntuită de Dici și neodină 
Plinge după dreptate şi după legi suspină, 
Aunci singura moarte, catarg pe-al mărci val 
E palida ruină din fruntea unui deal, 
Cu noaptea şi cu somnul și visul sboară, 

” trece, 
suvenirea-i 

Se | rece. 
Pe cînd lumina sură e-un vis încremenit, 
E-un basm făcut pialră, e-un veac înmăr- 

murit, 
Ce secoli mai durează şi ne aduce-aminte 

De oameni mai puternici, de vremi mai 
! mari, mai sfinte, 

E sdreanța cea de piatră unui lrecat mărej 
Ce-atîrnă mi se pare de-a cerului nori creţi, 

” Pe cînul cur a ei poale încungiură un munte 
O diadema suri pe o pleşuvă frunte! 

ȘTEFĂNIȚĂ. Da locuinţa sură * de visuri _ sperioase 
| De buhe cu ochii roşii... ce mu pol ca să iasă 

În sfinla zi cu soare. Ruinele puslii 
Infrică bălrineța şi sperie copiil . .. 

Și. nu rămîne “n creeri nici 

Și de trece Moșneagul cu fruntea încreţită, 
Cu părul alb ca neaua,.cu buza "nvineţilă, 
Parei încă odală că-l leagănă un înger. 
Ce-i cintă cu durere, ce-usucă a lui plingeri 
Și carem vecinicie voicșie să îl culce 
S'adoarmă mintea-i vechie cu o poveste dulce 

-Sperală 'm tinereţe pe care-o dalbă soarte 
A desperat acuma... dar speră după moarte 

ȘTEFĂNIȚĂ. Ceea-ce cred hălrinii, aceea ce ci speră 
Pentru copii li este o vorbă efemeră. 
O, cînd un copil fraged privește 'o ruină 
Și şlie c'avea sala de aur şi lumină, 
Ar vrea să fie-un rege cu ''mcoronală 

| frunte, 
Un rege lrist şi palid din vremile cirunle, 
Cu-o regină dulce şi blindă ca o steauă, 
Cu'n păr de raze negre, c'un sin de albă 

a neauă“ 
Și să domniască'n lume ca legea aspră, vie 
Averea lui un caos şi viața-i-o0 vecie. 
O! în bătrân șin lînăr ruina mfierbintă 
Un dor fără hotare, sau o durere sfintă. 
Numai pentru un suflet stricat 'şi pustiit . 
Vuina e proverbul unui om nebunii 
Sau o problemă tristă şi fâră înţeles 

20 

ARBORE, 

ARBORE,
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Un idol din vremi negre, piuîne — un ceres. 
Eres?,. Moldova .vechie, iubirea pentru tine 
Azi e un ceres, bătrînă... azi numai șede bine 
Eu nu pricep aceca ce vrei să-mi zici; căci cu 
De-am înţeles... atunci iţi spun... îmi pare rău 
Ca să oprese urmarea cestor învățăminte 
De n'am oprit... o crede... ca fost că am 

ȘTEFÂNIȚĂ. 

. cuvinte 

Mai tari... Unul din cele este că mi-ai fost 
| “ | tată 
Dar cu te rog renunță de-a le mai spune-o 

” Ea dată. 
ARBORE. N'aţi înţeles? Mai bine! De-aș scrie arăbește 

Pe-o carte veche ş-apni v'aș porunci: 

Citeşte 
_ , Voi m'aţi privi pe mine cu îndoiala 'n faţă 

Dar puneţi pe 'mțeleplul ce-un veac de om 
| , învață 

Și. îţi vedea cum ochiu-i cu foc pe șire- 

aleargă 
Precum alearg' un vultur pesie-o pustie 

„largă, 
Și cartea ce se pare pustiu și nerozie 
Gura lui înțeleaptă var spune-atunci ce 

serie 
. Din semne moarie .seoale-ar măreață 'm- 

. țelepciune 
Și din o “varie nouă eşire-ar o minune, 
Astfel lau Bu în lume... ca litera cea moartă 
Ca o ruină tristă, faptu 'mpetrit de soarlă! 
Dar voi nu înţelegeți copriusul meu adînc 
Ci eu, Doamne... mă crede... nu vă urăsc... 
a vă pling, 

ȘTEFĂNIȚĂ. Nu ai de cemă plinge... nu voi să te 'mţeleg. 
Ș-apoi trecut-a vremea cînd mă duceaţi de 

: mină 
Voi sfetnicii cei veştezi... oștirea cea bătrână 
A lui Ștefan-cel-mare... astăzi mă înconjor 
Cu tineri ca și mine, voioşi și zîmbitori, 
Mam săturat de feţe triste posomorite 
Eu voi amici... nu sfetnici! Voi zile aurite 
lar nu 'mgropări pustie şi cugele amărite 
Cari în trecut mă'ngroapă și iarăşi în 

trecut! 
Trecu  Şlefan-cel-mare... odală lam avut 
Sa dus să se îngroape în trista vecinicie! 
Eu pot fi a lui umbră, pot fi a lui statie 
Ce de ruini zidilă c-un lanţ de viață lung 
Trăiesc în van în lume, căci anii nu-mi 

ajung - 
Ca să văd în lume, eşind din voi cu fală 
A bunilor mărire, 

Mărirea? Vanăi goală. 
Ș-apoi voi o susțincți? Trecutul voi iubiţi, 
Prezentul şi pe mine cu' toţii ne uriţi! 

ARBORE. 

ȘTEFĂNIȚĂ. 

ARBORE. Nu vă urăse o Doamne! căci Dumnezeu 
Ă mă ştie 

Cum cu vă doresc vouă să slaji voi la 
. Domnie 

Ani mulţi... 
ȘTEFĂNIȚĂ. Și bag seama de-aceca într'aseuns 

” Din ţara cea leşască pe Rareş l-aţi adus? 
"ARBORE. Pe Rareş, noi? 

   : ȘTEFĂNIȚĂ. O, credeţi că nu vă cunosc, boierii mei. 
Dar îl voi prinde pe acel Vinlură-țară și-i voi 'sdrobi 
capul cel deșert și umplut cu visuri la domnie. 

ARBORE. Măria ta, mă iartă, pe acel Petru Rareş 
l-am văzut şi cu: Mie însă nu mi s'a părut deșert... 
ci din contră... iubește Moldova, ş-o iubeşte aşa încît 
sacrifică orice dorinţă și... orice drepl pentru lumea(?) 
ei. Nu va fi el acela care să aducă oști străine în țară 
și dacă a fost în ţara leşească, a fost numai fiind 
gonit de mneîndurarea voastră Şi-a - părintelui vostru, 
și daci s'a "tors în Moldova pe ascuns, n'a făcut 
alta, de cit a a fugit de regele Polouici, pe care voi 
îl îndemnase-ți, ca să vi-l estrădea. Ce poate face mai 
mult fiul lui Şlefan-cel-mare decit să venunţe la tot? 
ȘTEFĂNIȚĂ. Hiuul fiul Poale că fiul vi sto fi părind 

MIHAI, EMINESCU 

mai vrednic decît nepotul. . 
ARBORE. Nu zice asla M-a... nam voil s'o zic... 

S-apoi e un visălor! Pieioarelor, ce le era -dor de nora- 
cul lronului, astiizi li-e dor de pustiu; frunţii-ce visa 
coroană, 'i-e dor de visătorie şi cominae; inima ce 
doria destătări lumești, astăzi voiește să fie acoperilă 
de rasă şi să bată “în rugăciune... lui Dumnezeu. 
De el M. Ta nu aveți a Vă teme. Prea bun și prea 
iubitor de moşie pentru de-a fi periculos. 

ȘTEFĂNIȚĂ. Acoperi focul cu cenuşă, Portare, 
ARBORI. Acoper cenuşa cu pămînt, care singur as- 

tupă ura şi gura lumii. 

ȘTEFĂNIȚĂ.Portare, le concediez. Cu toate că m-ai 
iertat şi cu toate că "neînduplecat cum sunt nu pot să fiu 
amicul vostru. Îmi va face plăcere să te văd la os- 
pățul meu... arborul bălrin între arborii tineri. 
ARDORE. . (senchină și iese). 

     

  

SCEAA III. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

(Singur). O, cl are dreptate! Sunt mie și sunt mişel!! 
Șlefan din cer aruncă o umbră „pe pămînt 
Și acea umbră pală, stafia lui cu sunt.- 

Ce mare!,.. Și cu toate astea, dacă asta n'ar fi decit 
masa triudăvici ce mă pindește!... Acel Pelru Rareș:... 
Ce mijloace să întrebuințez ca să-l gonese din moarlea 
mulțimilor? Mărirea?... (cu desgust)?! Ce sec, ce gol 
e sufletul meu! De-aș muri mai curind,. Viaţa mea e 
noaple neagră... abia o stea mai luce pe cerul ei... 

  

numai una... Ea... cine-i ea?.. Pentru ea aş vrea să 
mai lrăesc... și cu loate astea, pare că din cauza ei 
voi să mor, : i 

La tine, stea din urmă a negrii nopți viaţă, .. 
Gindese cu întristare. Şi-a morţii pală faţă 
Apune n nouri roșii, cu diadem de spin, 
Cu aripele negre, cu vintu-i de venin, 
Ce sîngele-amorţește, c'o floare ncagrăm 
Și buza ei răcită, ochirea ei bătrină 
M'alungă de viu încă în galbenul mormiînt, 
Dar eu voi viaţă, ziuii cu voi să beau, să cint, 
Fugi “moarte de la mine, te pierde "m noaptea ta 
Și lasă-mi timp să caut... să “ntore privirea mea 

La două-zeei de fluturi de aur şi lumini : 
Ce au trecut ca vintul... La anii mei senini 
Ce s'au 'necat în cupe de vin, pe buze dulci. 
De ce vrei azi o suflet în moarte să te culci? 
Au nai timp să mai fluturi? In cupă nu e tin, 
In lumea asta albă nu e destul senin, 
Să zugrăveşti cu dinsul vre-o ciţi-va ani de viaţă 
Vre-o ciţi-va ani de-amoruri înnălțaţi dimineaţa 
Și cintec? Taci corp veşted! Ani sint, dar nu-i putere! 
Ci cum risipilorul aureşte cu avere 
A uliţei uscate piatră seacă, mâăruntlă 
Mi-am cheltuit viața și fac cu moartea nuntă. 

mină, 

( După o pauză) 

Cu fruntea îngălbenilă, privirea fermecată 
Mă "mpiedică gindirea-"mi de crucea cea secală, 
De-a morţii vrajă rece de viu cu mă usuce 
Pe-a vinturilor ginduri cu gîndul meu îl duc. 
Rupeţi de pe-a mea frunte auritul diadem 
Dară 'lăsaţi-mi viaţa... să rid, să nu blestem... 
Să nu privesc în lume un-ochiu fără lumină 
Un osîndit ce-l duce la moarte fără vină. 
O liră fară sunet, un aer în mormint 
Un vinil ce să întreabă: Eu sînt, sau eu nu sint. 

(Pauză). 

Cum nam pierdut o Doamne! Din junele de. foc, 
Pe care lumea largă nu-l încăpea pe loc, 
Ce-și ammeca în stele, în cer, în nor, în lună 
Dorinţa lui regală, visarea lui nebună, 
Azi vezi o umbră pală, un om fără putere 
Ce de la moartea-avară un an, o zi inai cere. -



  

/ 

* 4 

Din mări cu munţi de viață sînt aruncat în vad 
Din ceruri de lumină man coborit în iad 
Unde alerg ca spaima, nebun, bolnav, tăcut, 
Cu fruntea înfierată ca îngerul căzut. 
Să mă întore!,.. De-acuma?.. Acum e prea lirziu 
In inima mea stearpă nimic nu mai e viu 
Eu pu mai am voinţă, cu nu mai pot avea... 
Eu am numai dorința pustie și mișea 
Ca să-ni pelrec! Ce-mi pasă pe conla (sic!) cui! Ei bine 
Eu voi petrece 'n lume fâr' a-mi păsa de nime! 

  

SCENA IV, 

ȘTEFĂNIȚĂ, MAIO. 

MALO. Măria Ta! 
ȘTEFĂNIȚĂ. A, Maio.. poetul meu! Ce faci? 
MATO. Eşti trist, Măria Ta. - - 
ȘTEFĂNIȚĂ, Trist? Mint ochii, minte 

crede!. Eu. trist, cu care 'mi petrec? 
MAIO. Măria Ta, cești trist! 
“ȘTEFĂNIȚĂ. Aide, de! ($ade). Ș'apoil Şi 

mă iubeşti tu, de mă 'mtrebi? 
MAIO. Eu, Măria Ta? 
ȘTEFĂNIȚĂ. Tu. 
MAIO. (/ngenunche lingă cl). Eu vă iubese cum iu- 

bese Moldova. Peniru voi aș da lot ce-aș fi în stare să 
sacrilic pentru Moldova! Viaţa mea, ar îi puţin... inima 
mea e mai mult... ci bine, inima mea cu lol ce are 
ea în sine... cereţi-o şi v-o dau. 
ȘTEFĂNIȚĂ, Inima. Maio, ştii tu unde-i inima? 
MAIO. (Arătînd). Lei! i 
ȘTEFĂNIȚĂ. Ba ici, în: cap! In locul unde e, tu 

nai simţil-o încă, pentrucă pin acum n'a bătut. De-ar 
îi bălut vre-o dală nu mi-ai oferi-o aşa lesne... De-ai 
avea lu o amantă, o nevastă frumoas un înger, mi 
le-ai da mie? | 
MAIO. (Cn o 'sforță și sacrificiu). De var face fe- 

faţa... nu 

de aș fi! 

  

'ricit pe roi... Moldova! da! 
ȘTEFĂNIȚĂ. Moldova. Da? Nu cred. Nu eșli sincer, 

sau nu șlii. (Mingiindu-i fruntea). Nu, lu nu știi 
ceva. să zică a. iubi... o copilul meu,.cde-ai şli... cea 
nenorocit face pe :0m... ce nenorocil sînt eu, copilul 
meu. | 

MAIO. Iubești, Măria Ta? , 
ȘTEFĂNIȚĂ. Eu? Cine ţi-a spus-o? 
MAIO. Cine, Voi! - " . : 
ȘTEFĂNIȚĂ. [i biae (Se scoală). Iubesc! Iubesc asl- 

fel încî sim că aş muri, ;dacă nu voi avea-o pe ca. 
(Deconceniral). Pe ca? Nici odată! Fire-aş în stare 
so fac nefericită? Nu, Ei bine, voi rumpe din inimă 
acest, amor şi dimpreună cu el viața mea. O! de-ai 
putea lu să vezi în sufletul meul Ce: pustiu, ce negru, 
ce recc! . 

Cînd cimilirul doarme şi crucile veghiază 
Cind corbii printre stele țipind poclizează 
Șin clopotnița veche de stilpi toaca isbeșie 
Cind sulletu-unui demon cu vintul lui trezeşte 
Aramă răgușită... Biserica 'm ruină - ! 
Stă “ca o cuvioasă -pustie şi bătrină - 
Şi prin ferestre sparie, ca printre ochi de nori 
Trece-o suflare sfinlă cu aripe recori. 
Cind intri înăuntru şi în iconostas 
Vezi că abia conture şi umbre a rămas 
De ploaie şi de vinturi s'au şters feţele sfinte 
Cari de sfinţi și îngeri din cer ni-aduc. aminte. 
Și cînd deschizi altarul şi pe masa "m ruină 
Vezi palidă şi moartă întinsă o vergină... 
Alunci părul stă codru pe fruntea ta sburlită 
Și ceasu miezul nopţii cu aripa-i. vrăjilă 
Alinge ochi-ţi galbeni... încel, coprins de teamă! 
Gindirea-ţi lurburată soarele 'n noapie chiamă, 
Ca el s'apese sizil de aur şi lumină i 
Şi lumea cea dormindă în noaple ce întină 
Cu razele ei negie cu fața ei arabă 

„derul alb şi luciu. Şapoi privirea-ți slabă 
Abia deosehește altar, cruce, vergină , 
Find ochii-ţi se 'moptează... Șim creeri se'nsenină, 
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Un vis absurd dar dulce... cînd moarta nebunie 
Infige ochii tucii în mintea ta pustie . 
Și ţie ţi se pare în noaplea-ți suflelcască 
Că vergina se scoală mai veselă, cerească, 
Și "nchină ling'-aliarul ce doarme în ruină. 
Și bolla veche creapă... din cer o stea seninii 
Priveşte şi atinge cu raza ci 'de nea E 
Pe vergina 'm viaţă ce plînge către ca. 

, MATO. 
M. Ta ce-ţi este? Ce ai? . o. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

  

Ce am? Nimical 

Copil!.... numai icoana te-a îngehţat de frică! | 
Tu stai uimit, și nu ştii să crezi ori să nu crezi! 
Deschide peptu-mi rece... deschide şi să vezi! 
Noplosul cimitiriu, ce doarme sub coline, 
lrurlînd în peptu-i. pacinie atitea mii lumine 
Ce sa stins, mi-e lumea... Bisericuța sfinlă 
In care nu preoţii ci vînt și coabe cîntă, 
E suflelu-mi. In cl icoane şterse cu feţele pălale 
Sint visurile mîndre ce le-am avut odată... 
Căci ca vechi icoane din zilele bătrine 
Arătări, visuri mîndre, doruri din cer venite 
Ci-n sufletu-mi acuma slau stinse şi urile, 
Coprind încă ca mumii iconostasul lor, | 
Pînă ce vintul -— moarte le-a mormiînta "m ruină, 
In ruina pustie a corpului meu nins , . 
De vreme. Altarul de-o pală rază 'ncins 
E inima mea tristă, încinsă de durere, 
Vergina care morală stă 'mtinsă “în Lăcere 
E-amorul ce "1 sint cu. E tristul meu amor 
Ce stins îl păstrez încă în inin” un odor, 
Deşi 'nghcţal şi palid dar lotuş mai mîngiie 
Inima cea moartă... dar cile-odată 'mvie | 
Un gind lunalee, palid, nebun, dor de lumină 
Ce inima mea stinsă în noapte-i o "senină 
Șatunci arune' amoru-mi giulgiul ce-l înfăşoarii 
Prin bolta spartă suilă la steaua care zboară 
Pe cerul lumei moarte. Slea... aur ca speranță 
Cen cerul lumii, m nori-i lumina-i o balanţii 
Si varsă cite-odală o rază blindă lină 

„Pe-iubirea mea lrezită din inima "m ruină. 

MAIO, 

Nefericile Doamne, ce cruntă ţi-e iubirea - 
De umile știi că poale tc-aşteaptă fericirea 
Poate că 'ncă amorul îţi va zimbi odată -. 
Taemai în fiica dulce de line adorată... 
De unde știi?.. Și d'asta atîla te topești 
Incit mai mull o umbră decit ființă cești. 
Pe față-ți a tras brazdă cumplitele dureril 

ȘTEFĂNIȚĂ Ia 

Azi sînt bătrîn de tinăr! Ce fel cram cu eri! 
Pe fruulea mea senină al bucuriei mir 
Şi sufletu-mi o rouă în aurit potir 
Pe ceru-ini stele negre sc văd şi se ador 
In geniu-mi speranțe —lungi aripe de sbor. 

| Pe buza-mi zîmbet rece, regali cum astri m Nord 
Surid l'a mărei triste sălbaticul acord. 
Un zeu scăldat în cerul a mii de rugăciuni! 
Satan ce nu. căzuse în timpii cei străbuni 
A vieţii lui damnate.. | 
O, cînd mi-aduc aminte cum. inima mea jună 
Sbura, priu lumea albă ca gelița nebună 
Ce mncacă a ei suflet în suflete de flori 
Și "m visuri aurite aripele-i recori! | 
Pin" le-am văzut, o Mira... pîn' le-am văzul 
Inger cu sin de pialră, cu diadem „de ghiaţă 
Și de-atunci sint întocmui ca oarba vijelie, 
Ce-şi mînă a. ci suflet prin volburi de pustie 
Prin volburi de aramă, prin un nisip de foa 

în faţă



“Prin arida puslie, 

„Nici partea nopții palizi, nici 

Ce ard suflarea 'nlriusa, dar nu o ţin în luc; 
Căci ca înflăcărată deparie “n veci aleargă 

prin văl de mure largă — 
la îngerul ce plană 'm palalui fericii 
Gindind de-adîncul mărci, de acer oglindit. 
O! de m'ar iubi Mira, de m'ar'iubi alunce 
VW'aş face-o. filomelă ce cîntă m stiute lunce 
M'aș face un poet înger dintr'un liran de fier 
Ce innegrește lumea sub cel nai senin cer, 

, 

MAIO. 
4 

Poate ci te iubeşte,.. de unde ştii? 

1 ' ȘTEFĂNIȚĂ 

. Nu spuue 
Privirea ci fixă ca a unei nebune. 
Adese-ori * căutat-am să-i spun amorul meu 
Dar ochiul ei cel aspru şi ziinbelu-i alecu 
Sdrobia inima "m mine, ghiăță cuvintu “m gură 
Simţeam cum disperarea lot sutletul mi-l scură. 
O hune toată are zîmbirea ei ce luce 

O umbră rece 'm noaple-i şi ca îşi face cruce 
Wurerea ce își ride de regele noroc 
Din slelele ci face să curg un mir 
Stă D-zeu cc-adie în ceru-i înflorit 
Ascultă ruga-i blindă, ce 'lrece liniștii 
Prin nopţile mstelate—o muzică de vis” 
Ce m undă faţa-i veche c'un dureros suris 
Și îmimaci bătrină “din nou o mai inspiră 
De cugetă lumi nouă —cugetă o Jiră | 
Dulci melodii și doruri... o lume, cer şi fire 
In cântecu-i, visarea-i, o lacrim', c privire 
Și n lumea asta 'mtreagă sunt cu şi numai cu, 
Ce n'am nici o alomă din tot cugetul meu, 
Și tocmai de-asta minlea-mi seacă de tulburare 
Căci nam nici-o privire fie omoriloare 
Căci n'am nici un atom din însusi diafan 

partea lui 
De-aceca urăsc lumea c'o patimi alcă 
Eu-aş blestema pe mama, fiind ca lost femce, 
Femec ca şi diusa. Și fiincă îmi vine 
Ca să mă-rump în două, ca să smula din mine. 
O, nu știi ce-i amorul, nu ştii cumplitul chin 
Ce umple al meu suflet de moarte și venin! 
De-ai şti! 

de foc. 

Salan. 

MALO. 
Nu știu o Doamne? 

STEFANIȚA 

„O ştii? sărman copil! 
Și tu Cuitindu- -se la el cu milă). Și el... nebunul... De- 

accea ais pălit 
IWe-aceea nu mai riîzi tu, de-aceea cauţi tu trist. 
Dară deși amorul ce crud, e şi amar 
“Fu cești poet şi “m line găseşti a la răsplată. 
Tu totuși eşti ca floarea ce-și e destulă sie-(și) 

€ 

MAIO, 

Dacă cu și al meu suflei şi el cra să fie 
Ca nourul care poartă gindirea-i aspră, rece 
Pe-un cer fără lumină. Eu. cum văzul că trece 
Un înger înainte-mi şi lam iubit din cale, 
Lam iubit cum iubeşte ccoul trista vale 
Cu dulcele ci taine, cu monolone şoaple 
Cu sufletul ci tinăr. țesut din flori şi. 
Dar valea nu iubește ecoul ce suspină? 
Ce-mi pasă? Ard ca steaua în propia- mi lumină 
Și tac... Şi lina pace, sublima miîngiiere, 
S'amestecăi cu suflelu-mi ce în vecie cere 
Cere ce?.. Știu cu oare, sau am știut vr'odală? 
In visul vieţii mele văd faţa-i adorată 
Și: o iubesc... ce-mi pasi de ar iubi-o ş-alţii 
Insă undă de undă elern nu e geloasă? 
LE. visu-inimei "triste... icoana-i dureroasii 

noaple! 

“să cuget la mine măcar... 
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E pentru mine sfintă.. O dulce rugăciune 
Etern şoplese în sînu-mi cuvintele ci bune. 
N'o mai iubesc pe dinsa, nu mai iubesc femeea, 
Ci sufletul, lumina, ador într'insa zecea. 
Cind în genunchi în rugă la sfintele altare 
Aluncia cu la dinsa că mă închin îmi pare, 
In fine e-o părere, c-un vis, e o nălucă 
Ce inima înviă, iară nu o usucă... 
E viața 'vieței mele; Eu de-ar fi a mea însă 
De-aş aţinti în ochi-i privirea mea cea plinsă 
Poale-aş găsi-o rece, idea-ar fi grozavă. 
Că cu nu mă iubeşte şi un vulcan de lavă 
Sar face al meu suflet, ars de o gelozie 
Secat de-un amor barbar... Dar astlel... 
Şi cîntece şi visuri şi inima mea jună 
In sufletu-mi ca ziua astfel se împreună 
Cum ai țese m ghirlande slele lucinzi cu ilori- 
Idee cu idee se ncing adese-ori. 
Cum se cuprinde înger cu înger în lung vis 
Și în oglinda de-aur din suflelu-mi deschis, 
Ca mir'o grădină miîndră cu flori, cărări și tuine 
Apare-o zeitate în albe şi lungi haine 
Cu fruntea *n raze blonde... albă şi Lristă-i ea 
[: visu-inimei mele, este iubirea mea. 

poezie : 

-ȘPEFĂNIȚĂ  (Surtzind). 

Nebun!... Amorul meu infernul cel sterp...amorul tău 
IF, astfel cum iubeşte un om pe Dumnezeu 

MAIO. Chepelă trist). 

E astfel cum iubeşte un om pe Dumnezeu. 

SCENA Y. 

MALO (Singur). 

Va să zică asta e amorul? Amorul! Nici nu ştiam 
co iubesc... Eram. pout...- visam că-s înger fără amor 
pămintesc,.. numai din cînd în cind simţiam c'o iubesc 
la desperare și cu suflet zdrobit,.. cînd știam că ca, 
deși era să fie soția mea, dar nu mă iubeşte. Dar ce 
voiam eu? Amor? nu. Să fiu sclavul visurilor, a capri- 
ciilor ei... Să lrăesc numai pentru-că lrăește ea... N'aş 
fi cerul nimic... nici amor, nici compătimire.. nici 

decit numai să-mi permită 
să fiu sufletul unui suris al :buzelor 'sale, unei raze a 
ochilor săi!... O, Mira, albă stea a Micază-Nopiii, 
de ce-ai venit să-'ntuneci viaţa mea?.. Dar nul... Din 

acest amor chiar eu irebue să .fac un sacrificiu anui 
mult!... De-ar fi Vodă-amicul, fratele meu numai nu 
l-aş face nici odată. Dar trist şi turbure cum e, cl tul- 
bură. soarta Moldovei! Numai un remediu cste şi a- 
cela e amorul inimei mele... O, mă: voi arunca la pi- 
cioarele ei... voi înconjura cu brațele mele genunchii 
și voi ruga-o să “fie ca geniul Moldovei, îngerul «le 
pază al ţării, doamna ei. Mira! mă sdrobește spre a 
mă "mnălţa “la tine... îmi rup inima ce-i a ta, ca so 
dau ţării: (Ese).. 

(Servitorii aduc o masă lungă și servită de-o aşază 
în avanscenă și pun scaune în momentul ce în fund 
s-aud zgomote și risuri vesele). 

   

  

ARBORE, DOMNUL, MAIO (Rizind irist și silit). 
BOIERII TINERI. 

MALO, Boieri, luaţi loc la masă... Jupîn portare, 
cred că le pot invita în numele Mărici Sale de a şedea 
în capul mesei. 

1. BOER TiNĂR. (Incet lui Vodă). Vă spun M. Voastre. - 
că bătrinii îl vor pe Pelre Rareş de domn. El le-a 
promis dea-i reaşeza pe toţi în bocriile din care i-ai 
gonit acuma M. Ta,-pentru de a ne'pune pe noi în 
ele. Bălrînii răsvrătese poporul. 

2. BOER. Azi incă trebui să-i ici toiagul portăriei M, 
Ta. 

ARBORI: (Care i-a ochit lung ş-a înţeles şoaplele 
lor, avunsează în scenă și vorbește apăsal și crunt). 
Ei vor să ia toiagul din mina mea sbireilă, 
Să tipărească o pată pe fața mea răstilă, 

  

  



  
! 

: 
. 

Să cheme dar cilăul cu singerata-i bardă 
Și fruntea cea pleşuvă de trup să o despartă 
Şi cind cu capul cesta sufletul vor tăia, 
Cind vînturile iernei prin gropi or secera, 
Atunci vor putea scrie pe trupu-mi risipit 

"Câ de pe faţa lumei Moldova a perit. . 
MAIO.. Eu am să şed de-a dreapta M. Sale. Sunt 

ca Maria cea din Evanghelie, care şi-a ales parlea cea 
bună la picioarele lui lisus. | | 
ARBORE. (Urmează). Să vie dar bocrii cei noi 

slugile linse a: unci suflet rece, a unci inimi stinse. 
Şi să privească în fața leului ce espiră 
In fața unui nor negru ce în acer se resfiră 
Vulturului ce cade, a stelei ce se stinge 
A tigrului ce 'mehide bătrinii ochi de siuge. 
Şi vor vedea că-un fulger din:ueana lui cea albă 
[i face să 'mfioare din creștet pină 'm talpă! 
Să vie dar, să vie! şi veşteda meu faţă 
Va fi ca arălarea î ciumei ce 'mghiaţă 
S'alungă * 

(Loierii se uită spăiminlați și straniu usupru lui, 
care-i fixează crunt șapoi adaugă cun suris umar: 
Dar ei se tem de mine... Ei n'or veni... nu vin. 
ȘTEFĂNIȚĂ. (Incet). Chiar azi boieri, chiar astăzi! 

vă aşezaţi la masă Boierii mei cei credincioşi! Și "n 
fruule-i o să şază 

Portarul de Suceava! “Tu, Malo, lingă mine 
Să umplem cupe de-aur, cercind a trăi bine. 

"Cu pace umple-mi cupa cu-al vieţei sînue ruş 
Voi ca să văd întrinsa toţi anii mei frumoși. 
O,. viaţa e o stincă ce-i slearpă şi uscată 

"Pentru uu an de flacări. cu inima bogată. 
Deţia? U beţie c-un mare, mindru vis, 
E o bacanlă pală ce plinge cu suris 
Ce mchină viaţa-i dalbă plăcerilor aurie 
Care sărută n glumă şi cînt-o nebunie. (Beau). 

l-iul BOIER. Vinu înveseleșie inima omului zice 
prorocul şi împăratul David... Șapoi ce-i viața fără 
veselic? Tristă-i şi posomorilă — nici n'ar. mai fi să 
fie! . ă 

ȘTEFĂNIȚĂ 

O, suflelu-mi e o noapte. fantastică şi bună 
Un vis fără de noimă, un cer fără de lună 
Și inima e slearpă cînd capul îimi e lreaz - 
In ochi s'ascunde moariea, paloarea în obraz. 
Au voi să scuriez calea a morţii triste, rece 
Voi să petrec cum ziua suride şi pelrece, 
Fără ca să-și dea seama olimpica regină 
De ce pelrece 'n lume frumoasă şi senină. 
Nu știu la ce sint Vodă! Nu știu dle ce trăese 
Imliăt suflarea-i caldă, urăsc, visez, iubesc! 
0, viață e amară,.. co dulce nebunie 
Ce zboară fără ţintă, ce trece şi nu ştie. 
Cind moartea te trezește din visul cel plăcul 
Bagi prea tirziu de scamă că viața a lrecut 

3 BOIERIL 

Trăiască Şiefan Votlii, (etvcnese) Mulţi aui stea în domnie, 

- UNUL. 
, P 

Un Demn blajin şi dulce peniru uoi loți să fie. 
-? | 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Oho: priviţi porlarul nici vrea ca să ciocuească 
Cind cineva doreşte ca Vodă să trăiască 
Priviţi numai la dinsul, ce trist şi crunt îmi şade 
Nu Vrea să ne iubească mai mult de cum se cade. 

_MAIO, 

Măria-ta! fii uzul (2) 'mainte de închiuare 
Să se ridice o cupă pentru Ştefan-cel-Mare. 

n noaplea morţii un veac de oameni plin. 

MIRA 

“ȘTEFĂNIȚĂ (rtztnd), 

Pentru Ştefan-cel-Mare. Acuma înțeleg! i 
Stefan-cel-Mare. bunul! Mindrul vostru ceres! i 
Portare al Sucevei, ridicaţi dar pahare 
Și beţi în pomenirea Domnului cel mare. 

- / 
ARBORE. - 

“Boierilor! Se poate că nu m'aţi înţelege 

. 

“Lel ec pentru vo nu e 

Căci voi vorbi de Vodă ce a murit de mult, 
Ceea-ce știți din carte, şi orice poveste | 
Ceca-ce pentru lume basmu de iarnă este, 
Acel Voevod mare, încins -de biruinţă, 
Din a căruia vorbă au riimas doar sentința, 
Din viaţa cărui lumei i-a rămas numai fapte, - 
AL cărui nume falnic l-aţi supt cu-al mumei.- lapte, 

decit un basmu crud, 
Pe acel om cu însuş cu ochii l-am văzul. 

lu nu-s din lumea voastră, cu nu-s din timpul vostru 
Voi ardeţi, cu mă potol.. voi sunteți... cu am fost 
Viaţa vii o lună frumoasă, cu flori vie, -. 
lar bătrineța-mi tristă ce-o palidă pustie. 
Cu ce durere insă cilește un om.din lume 
O carte veche, fie, fără an, fără nume 
Serisă pe a ci margini de-a pustnicului mină 
(-o minte mai senină c-o slovă mai bălrină, 
Cu-o evluvia aceea va trebui negreşit - 
Să ascultați învăţu-mi de anii-mi limpeziţi. 
Și cu-s o carte veche ce Dumnezeu a scris 
De Ștefan tilcuită cum cl- m'a înţeles 
Cind ca un mare mindru cu inima de jar 
te soarele nori de-uur din marea de amar 
EL ma "mălțal pe mine din mare, din popor 
La riudurile mărirei, la lronu-i lucitor, 

  

ȘTELĂNIȚĂ , 

Vorbeşte dar Portare! se poale cum că noi 
Om şti a te *nţelege, “Faceţi dar din pahare 
De aur. Căci portarul acum se însenină 

Și ochii lui scînleie de-o magică lumină, o. 
IE suvenirea miundră din palidul trecut 
Ce-acum luceşte vie în ochii-i plini de lacrimi, 

ARBORE. 

In mintea mea bătrină, în inima pustie 
“Nesare gind de aur, ca steaua ce învie : - 
Din marea adormilă şi n ceruri se: înnalță. 
Trecutul ci în mine și eu sînt în trecut 
Precum lrăeşte cerul: în marea ce-l respiră, 
Mi-adue aminte-acuma de un ospăț măreț, 
Pe care l-a dal Ştefan mnaintea morţii sale. 
Ingălbenil ca raza și slab ca vechiul lcu 

Sietea Ștefan cel .Mare în falnic tronul (seu). 
“a Imi picioare şubrezi îngenuuchiat şedea... 
In mina lui uscată de aur sceptru greu, 
Pe umeri plete albe, barbă pe pieptul său, 
Sub genele lui sure ardea suflei aprins E 
In două stele negre de-un foc încă nestins. 1 
Cum luna mneacă lumea, cu alba ei privire 
Astfel priveşte Ștefan prin sala cu mărire. 
(ȘI unde-i luna-i soare, văvsind gindiri de aur 
Pe lumea liniștită.) Cum spaima mfigemn taur 
A ci uhiaţă daramă, astfel şi moartea tristă 
A pus mina pe-un nume în defiăimala-i listă 
Ș-acel nume ce-avut-a un secamăn pe pămînt 
E numele meu, Astăzi mă simt mai slab, mai sfint. 
Simi moartea amorţindu-mi cu sulletu-i de ger 
Dătia nceată, slabă din inima-mi de fier. 
Destul inimă aspră, destul ai dus-o "m lume 
Destul le-a ameţit glorii şiți-a suflat renume, 
Azi slearpă: ca pustia taci, în mormiulu-ți taci 
Pină ce cu mormintu-ţi în groapă ai să zacil 
Sudoarea morţii este acea atasmă sfinta, 
Ce mirueşte fruntea, cînd sufictul s'avintă 

Spre-a nu se-mai întoarce. zi mirul ci încet 
Se slrecură pe feunte-mi şun cuget de profet 
hăsare în luceafăr de aur şi lumină, 

r
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In suficlu-mi ca noaptea, în inima-mi bătrină 
Şi cartea ce acuma în ochi-mi sta deschis 
"Mi-arală că în lume fui umbra unui vis. 
Venit-am cu în lume cînd nouri groși şi ecață 
Ingreuiau văzduhul cu neagra lor viaţă 
Dar am trecut prin lume un !unet falnic, sfint, 
Ș-am limpezit d-odată și ceruri și pămînt 
Dar azi în umbra morţii din viața mea apusă 
Sarat un geniu palid, s'arată o stea dusă 
E geniul Moldovei, acel urnit de dor 
E steaua ce lumină pe (ară și popor. 
Prin nourii sparţi, prin umbra a oamenilor 
Frămintă lumea 'mtreagă în visele lor mari, 
Eu văd o stincă albă, o stiucă 'de argint, 
Lucind prin veacuri negre, prin moarte mari lucind, 
Lucind peste morminte cu fața ei străină, 
Și văd că 'n lumea asla fui umbra-i de lumină, 
Acea (stea) sublimă ce stă cu capun cer 
E unirea Rominimei.. E visul meu de fier 
Ce lam visat o viață fă să-l pol ridica. 
Azi suflelu-mi înceată, se stinge viața mea 
Dar las o moștenire ce-am scris-o cu al meu singe, 
Las Rominimei toale grozavul frumos vis _ 
Cam fruntea ci senină ctern să stee scris! 
Ridie cupa de aur în sfinta pomenire 
Celui ce pricepul-a înalta lui menire! 

cari 

ȘTEFĂNIȚĂ. EL... nu cumta vei zice, că cu n'o-am 
înțeles? Lăsaţi boieri! Bătrinii aşa sunt! Sunt cu 
de vină, cumcă lumea. nu mai ce cn a lost, o s'o 
sudic cu cu mnărul? Vin cupare!... :Cind lumea e mai 
veselă, atunci portarul se scoală și-i învenină inima 
ru aducerea aminte a unor limpi, ce nu mai vin, căci 
nu mai pot veni! De ce?,Vin cuparel... (pe. jumătule 
beat), Șapoi de ce să cugel, Diet trist, de ce în 
schimb frumosul vis al beţici cu cugelarea cea rece 
şi - posomorită despre E Din contră... îmi 
că visez, căci lumea-i vis. Armele-s... deşertăciune! 
Tubirea... deșertăciune!... Lumea, deșertăciune! Ei bine, 
să fim deșerți ca gindirile unui amant și neînţeleşi 
ca suspinele unei fele ce nu știe de ce suspină!... 
Şi ce-i beţia alta? 

  

    
  

- 0 nebunie svellă, frumoasă, ginditoare 
Un cîntece fără harpă, o ruză fără soare, 
Un murmur fără ape, un. miros fără [lori 
Un vint care nu bate din aripe răcori, 
Ci stă 'mvelit în noapte și mbălsămit 
Precum respiră Eol în diafana-i liră. 3 Di , 

MAIO. Ciparte). O - singură speranță mai am, Ne- 
bunia cea desfrinală s'a lăţit asupra feței lui... De-uș 
reuși! Cinlecul ci. ” 
ȘTEFĂNIȚĂ. Ce-ai zis tu Maiu? 
MAIO.: Nimic, Doamne! Zic că visaţi! 

  

ȘTEFĂNIȚĂ (beat). 

Frin noaptea cea plină cu umbra de-argint 
Cu ginduri zimbitoare, cu visuri cari mint 

place” 

MIHAIL EMINESCU 

Ca-un ocean de ruze:c'un înger de cristal 
Pierduţi într'al lor suilet sublim şi ideal 
„Prin aste minuni vie ce-mi -farmecă aindirea 
Ce-adorm inima-mi plină, ce-mi lcagănă privirea 
Voi să aud un cîntec frumos, sublim, ceresc, 
Voi să aud suspinul al arfei ce iubesc. 
O Maio! barde june! lungi visuri înfocale 
Transportă al meu suflet în nourii de palate 
Unde genii cînlă şi visele suspin - 
Unde umbrete-alintă în” vînt plăcut şi lin 
Din a lor danţ fantastic, colicul prelud 

„E glasul tău cel dulce "mi pare că-l aud. , 
L-aud ori nu? | 

MAIO. 

Da Doamne! lauzi! sfarmată liră. 
Odat” dinu vis, din fum, din vin le "uspiră 
Și-ți eintă Iurtunoasă ca marea în turbare 
Ca viscolul ce-o rază cu brazdă lungă, mare 
Și valurile scumpe și fundu-i răscoleşte 
De n cl cinture mîndră gindiri adinci giseşle. 
Ascultă: 

ȘTELĂNIȚĂ 

Cinti june cu inima ncbuuă 
Gindeşte 
Pia 

(in timpul 

pe cum giudește pe mare-o blondă lună. 

aceslu «doi din bocri se scuală — sc uită cu 
"ingrijire la Donm și oaspeți, cari uul observă 

ci sunt cu toții alenți lu:) 

MAIO. (Care începe să cinic), Bi 

Norul, aripă, marea latră 
Svircolindu-se în veci 
Prin scheletele de piatră 
Cen nalura cea -măiastră 
Stau bătrine, slabi seci." 

În castelul mort și mare 
Ce se 'mualţă rece, sur, 
Cu fantasticul lui inur, i 
Printre stînci cu poala “n mare 
Și cu Iruntea 'u cer de-uzur, 
> I - : 

In caslel cu fruntea 'n nouri 
Sti m fereastră ca un are 
Intr'o mare triste-ecouri' 
Faţa m văl de gind şi nouri 
AL scrafilor monare. 

Un monare cu faţa pală 
Și cu-un păr. de uur blond 
lar în ochiu-i vagabond 
Vezi lumina malinală 
Stele-ulbasire fără fond. 

Cine-i îngerul pe maluri 
Ce viseuză în castel 
Cînd al mărci vis rebel: 
Sfarmă lumile-i de valuri 
Pe pămîntul eternel? 

Cine-i ziua fără nume 
„Ce privește lot în veci 
Printre stinci de pielre seri 
Cum se scutură «dle spume 
Ale mărci unde reci? 

Ea priveşte ca o lună 
"Dintr'un nor de pealră sur 
Ce-o întuneci 'm prejur 

; De-o săgeală de 'purpur 

Sfişiaţi nourii își adună.
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Sint eu..! 

MUREȘIANUI 
FABLOU DRAMATIC : | i 

PERSOANELE 

1. MUREȘŞIANU 3. GENIUL LUMINEI 
4. SILEI DE LUMINĂ 

Scena infițişează un peisagiu de o romanlicilale săl- 
batecă în munţi. Pe de o parte slinci sparte și răs- 
turnate, de alta brazi agățaţi pe virturi de stinci; 
unii răsturnați de vijelie şi torente. In fund pe un 
deal se vede ruina încii fumegindă a unui sal de colibi; 
mai În avanscenă turnul vechiu și negru ul bisericei 
satului, c'o mică biserică de lemnu cu ferestrele injci 

“şi cu zăbrele, cu murii parte risipiţi, cu acoperemine 
lul de șindrile negre şi mucede, Un aspeel trist și de 
risipă. Asupra întregului plan se revarsă o galbenă 
lumină de lună. In avanscenă de-aluns e un lrunchiu 
răsturnat şi putred, care cuprinde avanscenu. Pe cel 
şade Mureşianu visătoriu. Cind sună în turn clopotul 
eu glas dogit 12 ore — miază noapie — Mureșiunu 
se scoali: | 

MUREȘIANU 

Se sbate miază noaptea în inima de aramă 
Din turnul în ruină. Și prin a lumei vauntă 
Nici suflete nu întră, nici sullete nu ies, 
Ci prin al nopţii aer întunecos și des 
Abia pătrunde galben lumina m raze rare 
Precum se fur speranțe. în inime amare, 
Cind somnul. frate-ul morţii pe lume falnic zace 
Cu genele-i închise cu visele-i de pace, 
Cind palida gindire prin ţara morţii trece 
Și moaiă 'n visuri de aur aripa ci cea rece, 
Ce ochi veghiază umed?... ce singe se frămintă?... 
Ce sufiet ţipă m doliu?.. ce liră jalnice cîntă? . 

Privese trecutul o marmură “barbară... 
Pe ea-i gravali asupra ursita-ne amară. 
Și cind văd viitorul cu norii roși de singe, 
Atunci sufletu-ni geme şi nima-mi se fringe. 
Decisai oarc, Doiunne, ca în etern să fie 
Romini 'n lanţuri crude... și searbăda sclavie 
Să "'nfigă ochii aspri... cu-al lacrimei tipar 
Să brazde pe-a lui faţă decretul ci amar? 
O, toală ţara asta ei dat-o altor popoare 
In cît altar să-ți facă poporul tău loc n'are. 
Nu vezi că-s zeci de secoli de cind cl se slăramă 
Sub cnuta plumbuită, sub legea de aramă, 
Ce-opreşte pentru mintea-i a minţii tale rază, 
Lumina ta de aur, lumina ce 'mviază. 
Arînd un cimp de petre în crudele-i sudori 

E! “seceră spinişul din lucruii fără spori. 
Privirea lui e cruntă. şi lacrima venin 

„Blestem e vorba-i seacă, sufletul “lui suspin. 

ANUL 1818 (apure în haină simbolică) 

Sunal-a moartea aspră... tu m lume ce aştepţi? 
Au vrei tu ca poporul rumin săli deştepţi? 
În van îți e chemarea şi cintecul în van: 
Necălă-i Homănimea pe-al lumii ocean. 
Cu suile! rece, aspru, sublimul rege Nord 
Va amorţi pe liră-ți rominul tău acord 
Şi fiii plini de viaţă ai Asici pustii 
Vor- stinue a lirei tale sublime armonii. , 
Nu vezi că moartea întinde umbroasele-i aripe? 

“Nu vezi?,... Poporul doărme! O clipă... două clipe — 
Şi pe-a naţiunei frunte al morţii rece vis 
Va sta n eternitate — cit -lumea în abis. 
Fu, anul aspru, palid, adus-am vijelii 
Şi Cerată la ruina. fumegindă u satului). 

leyea mea e moarte... gindirele'mi pustii. 
Priveştem noaptea lumiii... A morţii albă pară 
Adoarme, ori-ce popul, ce astă-zi e să moară. 
Atins-am cu paloarea-i poporul lău romin 
Ș'acum din umbra-i moartă eu văd un chip senin, 
O rază ce mă 'mneacă, un gind ce urăsc cu, ” 
Cum demonul urăște un gind de Dumnezeul 
Ci stinge-te odată, o, stea fără de nume! 
Au vrei să-mi dispuţi oare tu sceptrul peste lume? 
Ci stinge-te odată, tu, suttet... tu, un vis 
Au vrei să "mparţi cu mine, al spaţiului abis? 
Un gest îmi trebuie mic, să fue din lume un nor... 
Și ce-mi lrebuie oare, ca visu-ţi să-l omor? 

     

MUREŞIANU Ceu putere) 

Strâmt este al tău spaţiu şi secolii sînt largi! 
Nu văd cu, cum în cereu'ţi, sărman, nebun, te: spargi? 

_Nu văd cu, cum în cereuți nebun de svircolești, 
Ca o națiune 'ntreasă în sboruţţi s'o răpeşti? 
Trecul-au secgli negri cu coasele de foc, 
Cosil-au generaţii... Națiunea stă pe loc. 
“Frecut-a Nordul rege, cu aripa-i de ger, 

* Romînul stă 'm locu-i, ca muntele de fier. 
“Şi m  planue-elernilăţii Homiînii-s un popor 
Cunr e un soare numai prin mările de nor, 
Cum e-un principiu numai în fircte adinci, 
Cum sînt în fundul mării tari creştele de stinci. 
De soare tuse arsă lumea de nouri vază 
O zi.. Și un principiu aprinde lumea 'mlreagă 
Şi cînd e marea în pace şi apele sau dus, 
Stă stînca cca eternă cu fruntea ci în sus. 
Un an... Este un nour. Un an... [E un vis rău 
Și-un vis poule pălrunde chiam în suflet de zeu; 

Dar noaptea lrece iute 'şi orele albe vin, 
Și mai senin, mai splendid e sufletul divin. 

-
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Te-aplană printre-a lumii unde amari, mărunte, 
Tu ce innalţi de-asupra-i a ta rebelă frunte, 
Ca să oglinzi într'insa steaua îngălbenită 
A Nomănimei care pe moarte e pornită! ÎN O! şi din calea care conduce 
Unde nu mai pătrunde ecoul lirei tale, 
De acolo nu se întoarce nici om, nici naţiune! 
Tu stai să-mi stingi suflarea, lu vrei a te opuue 
La spiritul ce 'n lume cu aripa'mi l-alung 
Să pusliiască totul în larg, în lat şi "n luna; 
Cinţi Rominimea care pe calea morţii trece, 
Cum se aruncă steaua în fundul mării rece, 
Pici om în a ta umbră! Te risipește *n vînt 
Nainte de-a te plinge al clopotelor cîut, 
Nainte de-a te aşterne în galbenul morinînt, 
Pe drumul care duce din leagăn la sicriu 
Moartea să te cuprindă în braţele-i de viu! 
In suflet să-ţi domnească un înger: surd și mut 
Și-o secetă cumplită în capul tău tăcut, 
De viaţa ta miseră moartea să nu Satingă 
Dar mintea la senină s'o întunece, s'o stingă, | Să intre-o noapte vană cu aer amorţii 
In inima la Sicarpă, în capu-ţi pustiit. 

în trista vale, 

(De sub manta-i neagră scoate un craniu de mort cu ochii de foc, a căror raze le indreptază spre frunlea lui Mureşianu. 
uimit și nesigur. JE îşi . întinde braţul ca pentru a se feri de razele ce-i : ard creerii). : 

Cu raza morţii negre: eu fruntea ta uling 
Și harpa ta o sfarăm Și geniul tău îl sting. 

(Dispare în pămînt. Se lasă o negură neagră, care apoi se ridică pentru a lăsa să se vadă o nepură roză. În timpul acela se începe a auzi cu muisică surdină chorul ce urmează, Cind se ridică negura roză, Mu- reșianu se vede dormind pe o brazdă 
cîmpie de munte în al cărei 
verde cu munţi verzi. - 

In avanscenă se ridică înconjurat de tufișe dese şi sălbatece ruina de marmură a unui monument roman, In timpul acela, melodia cea dulce, pe care o ciu- lau nevăzuţii înnainte, urmează: ” 

fund se vede dumbrava 

i * 

SILFIL DE LUMINA 

Şomnia regină combini arbitrară 
Tristeţa cu ris, | 

Vrăjește vis de aur în noaplea amară 
In: suflet închis, 

Alături co umbră lumina răsare 
Alituri cu'un nor 

Din noaplea eternă prin raze apare 
Nu sînt meteor. 

(In timp” ce cintecul durează, fața lui Mureşianu se descompune ca de o fericire supra-pămintească. Şi asupra frunţei sale, în loată fiinţa sa plană seninul, insipiraţiunei. 
In momentul acela apare din ruina de marmoră 

LUMINA 

(Abă şi surizindă. In păru-i blond ard stele, într'o mină crinul luminii, în cealaltă .o coroană de lauri de 
argint). 

. 

lu care treci prin lume străin şi efemer 
Cu sullelu-n lumină, cu gindurile-n cer, 
Poct gonit de lume şi înghiţit de vint, 
Ce ciuţi ca „o statie ruină și mormînt, . 
Acum, cind din umbră lumină cu răsar, 
Aruncă de pe tine noianul de amar. 
Eu vin diu centrul lumii, încoronat de sori 
Preced pe mindrul, frumosul viitor, 

„ 

Faţa lui devine rătăcită și ochiul lui . 

de flori, într'o 

MIIIAIL EMINESCU 

Coen nori de secole se sguduie îuchis, i 
Ca un frumos şi mare însă teribil vis, - ! Ce-n cerul lui petrece Sublim şi neajuns, 
In cit nici ochi de înger prin noru-i n'a pătruns, 
Tiînăra speranță în haină de mister 
Arată-n lume “oglinda-i cea plină de visări. 
In lumea adormită, lumina cînd răsare 
Din haosul ce fierbe înlunceos şi mare 
Cu raza întăi atinge a geniilor munţi, 
Ce-n nouri de gindiri se pier bălrini ciirunţi 
Yapoi abia la lume. s'arată zimbitoare - 
O macstate, miîndră în car de foc... un soare; 
lar munţii cu a lor frunte gindindă-n nouri 
Cind se 'mcunun cu raze, ai zilei sint proteți; 
Și capele de geniu cînd ard, cind se inspiră, 
Arderea lor arată la luinea ce-i admiră 
Că ziuă e aproape. şi palizii poeţi 
Profeţi-s plini de vise ai albei dimiucţi. 

-Profete al luminei, în noaptea-ți te salut 
Şi” vărs geniu de aur în corpul tău de lut, 
in buclele-ţi eu sirecor dulci lauri de argint 
Cu ruza zilei ulbe, cu, geniul ţi-l - aprind. 
(Mureșianu a îngenunchial uimit. Ea "i lasă să cudă 

pe [runte cununa de lauri, îi zimbeşte și dispare în 
sus, răpilă de un nour aurit). - 

SILFII 

creţi, 

DIE LUMINĂ (De sus către lumind) 

Tu, ce din ceruri „pe une cazi 
Inunină sfinti, 

Precum pe-al mării 
O rază frintă, 
Acum la nouri te depărtezi 
Strălucitoare , . 
de acolo pe lumi veghezi 
Cu ochi de soare. 

(De jos către Mureșianu) 
"A lale cînturi, palide 'bard, 

Cu fruntea-n laur, 
Siut stele clerne ce ceruri ard 

Cu raze de aur. | 
Cintă dar, cîntă, tînăr poct, 

Mina” a la liră 
ascultă gindu'ţi profet (incet) 

- Marea se miră, 

MUREȘIANU (eu foc) 

amar lalaz . 

Căci 

Lumea 

In ocean de flacări pindirea mea se sculdă, 
Şi sulletu'mi se 'mbată de o primăvară caldă. 
Ș'un cîntece trece dulce prin visele-mi de jar, 

"Cum Vinlul trece “3” freamăt prin codru de stejar. Să cînt cum leul rage, să cînt! Sdrobită liră! 
Din coardele *n rugină odată 'mcă respiră 
Un cintee'd'o sublimă senină respirare, 
Precum respira raze întunecata mare. 

SILEI DE LUMINA (Pe cînd se lusă negura rod)! 
„Tu 

combină 
marea Sonmnii com undaci 

Trisleţa cu ris 
Cufundă, poete, giudirea-ți senină 

Seninul tău vis 
(Pe cînd se lasă negura ncagră) Adormi cînd lumina” se slinge cu jale 
Priu - vinturi râcori, 

Cind visu-ţi îşi moaie “aripele sale 
In noaptea cu nori, 

| 
Muzica urmează misterios. Negura lăsală cu desăvir- şire. O pausă. Cînd se ridică scena e ca întăi. Acelaş trunchiu, aceiaşi galbenă lumină de lună străbate prin stincile sdrobite şi lumină planul cel ruinat. Mure- șianu araiă că sar fi deşteptat dintun somn neliniş- lit, cu visuri de o impresiune poelică. Fruntea Sa e 05 lenită și fața în delir adinci. (Își încordează privi- rile senin). Muzica melodrumici încet aria ui Drș- teaplă-te homine. [EL v ueclamă încet şi expresiv. 
—



ALEXANDRU LAPUȘNEANU 
— FRAGMENT — 

Po 

| VEŞERIȚĂ 

Vere, ce mai e cu Gruie? 

MOVILĂ 

. | Pe cit ştiu ce la Ilolin; 
Turzil ţiu închis acolo pe cuvint că e haiu. 
Cum a auzit că Tureli de acum păzesc cetalea 
Și că numai pentru oameni, să le jie direpiatea 
E un pîrcălab acolo... Gruie și-a icșit din. minţi... 
Ridicind un pumn de oameni inarmaţi pînă în diaţi 
El: se duse drept la pașă...— Cine le-a trimis aice 
Paşo?—Turcu atuncea ride:—Domnu: vostru, măi voinice! 
Domnul? zise Gruie. Cine-i ăla? Care Domn? 
Donmnii legiuiţi ai ţării dorm de veşnicul lor somn. 
Pe mormintele închise, în locaş înlunecos, 
Noi boerii-am ales Vodă în Moldova pe Ilristos. 
Părcălabi sîntem cu loții şi ostași ai lui lisus 
lar acela care Vornic peste noi cu toţi lam pus 
Nare drepl să dea din țară loc măcar de două paline.e. 

*CRAGALIE, URICAR. 

Și astfel din vorbă m vorbă au ajuns şi la sudălme 
Și la harţă singeroasă... Incepură să se bată 

Ce-au ficut Turcii cu dinsul? . 

Vină w'au rămas “ai noştri nici c'o singură săgeată, 
Apoi se luptarăn săbii, toți căzură pin' la -unul 
Prius a fost la urna urmei numai Gruic, cl nebunul. 

VEVERIȚĂ 

MOVILA 7 

. — Ştiu cu vere? Se socvate 
Că de viaţii-i să “S'atiugii după lege nu se poate. i 
Numai Vodă e stăpinul pe. viaţă și pe moare. 
Sauzea că Lipușneanu a trimis la ci'o carte 
Ca să-i deie drumul Turcii... Lor le place viteaz bun 
Tar [i dat în dragă voie, ori cil “fie de nebun. 

Se MOȚOC. 

Ce mirebaţi la deal la vale, verişcani, ce e.cu Gruic? 
Intre voi nu este nimeni care poale să v'o spuie? 
Și de bietul'om vă place să mai faceți incă glume... 
E „aici, e mort sermanul, e pe cecalaltă lume, 
Mort, cum mor -la noi vitejii fără drept şi judecată, 
Ei! crau mai bune vremuri. în Moldova altă-dată,
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ALEXANDRU-VODĂ . 
FRAGMENT DRAMATIC 

Alexandru Vodă.—/urgea, staroste de 

Suceava, 

Alei. Vodă. De ce mă tem Jurgea? De 
sângele micu .mă tem. Dar nu cunoşti tu 
acest sînge fierbinte, plecat spre mînie și 
spre desbin, din inima neamului Muşatin? 
Cîţi ani sînt de cînd s'a întemeiat Moldova? 
Patru zeci, cinci zeci. După Bogdan Vodă 
Dragoş a urmat Sas, după Sas, Alexan- 
dru, după Alexandru, bunu meu Bogdan 
Muşat, după Bogdan, Petru, după Petru, 
Ștefan, după Ștefan, Roman, apoi iar ȘŞte- 
fan, apoi iar Roman, apoi Iuga... şi sfir- 
șit Noi. Noi am ţinut trei zeci de ani dom- 
nia.- .In treizeci de ani înnaintea noastră 

“au fost șapte Domni în Moldova, umbre 
trecătoare Jurgea, dar umbre sîngeroase. 
rate alunga pe frate, fiu pe tată şi tată 
pe fiu, sîngele -AMlușatin clocotea de fără 
de legi. De ce mă tem? Dacă aș avea un 
singur fiu şi... 
de-al doilea nu-l rostesc nici cînd nu mi-ar 
[i teamă de nimic. Dar cum voi închide o- 

“chii teamă mi-e că vrajba se va încinge din 
nou și mă cunosc pe mine, îi cunosc pe 
toți. De zece ani tu ştii că nu mai rostesc 
un nume Și știi tu de ce nu'l rostesc? Pen- 
tru că acel nume e a unui om care e cap 
tăiat fratele micu Juga. Cap tăiat Jurgea... 
ca o picătură cu alta. Ei, nu prin ură se 
domneşte. Oamenii au nevoie de liniște, de 
îngăduință. Cuţitul prea asuţit se tocește, 
Domnii cei aspri cad. 

Jurgea. Măria ta chibzuești mai bine de 
cât oamenii de scama noastră, dar dacă 
nu Sîntem buni de altă treabă Măria ta, 
poate-că tot ni se îngăduie şi nouă câte o 

„vorbă, care e la locul ei şi prinde bine. N'aş 
fi îndrăznit a vorbi de acela, a cărui nume 
ny'l rostiţi, dacă Măria Ta nu dădea pri- 
cină de vorbă. Dar poate că tot nu stau lu- 
crurile așa cum li-au făcut oamenii, cum 

unul am — căci numele celui. 

N 

li-au făcut oamenii aceca cari adorm ure- 
chea Domnului cu vorbele dulci, dar veni- 
noase a clevetirii,., . 
“Alex. Vodă. Ce ce de-i vorbi? Poţi spune 

tot ce vrei... m'ajută nimic. In fie-ce zi 
văz trecând pe mumă-sa cu ochii plini de 
lacrimi, şi ori-ce privire e o dojană pentru 
mine. Nici 'ea n'a spus nici cînd față cu Noi 
acel nume, pe care'l șoptește perinei cei, 
cind plinge nopţile, acel nume pe care”. 
spune codrilor și vinturilor. Dar eu ştiu ce 

“știu, De ce s'a ascuns? De ce ne-a minţit? 
“Iţi aduci aminte de vinătoarea aceea, cînd 
eu ştiind că el are un pumnar la el, m'am 
prefăcut că-mi trebuie :sămjunghiem un. 
cerb. Cine are un pumnar întreb? Nimeni 
nu-mi răspunde. 'Dar cl s'angălbenit” ca 
ceara la faţă. Semţelege. E oprit pretutin- 
denca ca alături cu Domnul să aibă cine-va 
arme ce se pot ascunde — dar dacă mi lar 
fi întins de bună-voie, nu ziceam nimic. Am 
pus să-l desbrace cu sila în faţa mea şi în 
sfîrşit, din încălțăminte, îi cade arma. -Ce 
căuta arma la el și «le cine avea să se apere? 
Nu eram Noi acolo, nu erau scuturile și 
arcurile boerilur, nu erau oșteni. Peste tru- 
pul Nostru ar fi ajuns cine-ar fi îndrăznit 

„Să se repează. Dar tocmai! pentrucă Noi 
eram acolo... fiul-Nostru... E! nu-mi mai 
vorbi de el. De atunci stă indus într'o tai- 
niță dela Pobrata și acolo va sta până 
voiu închide ochii. Azi: punem să se dea ci- 
tire diatei noastre şi așa va fi. ” 
Sgomot de masse afară. Ura! Cine-i, cine-i? 

Un şoimar, intră. 

Alexandru Vodă. Ce sgomot se aude? 
Şoimarul. Măria “Ta, o minune sa în- 

tmplat. Azi; adunată fiind împrejurul aste- 
lului doninesc mulțime de oameni, cită frun- 
ză şi iarbă, fiind zi de Direptate mare, 
un tînăţr împlătoșat a adormit la o parte, 
de osteneală, în arşișa soarelui. Atunci ce să 
vezi? un vultur mare își întinse aripele drept



: - ALEXAND RU-VODA 

soare de-asupra lui, de dormea tînărul în 
umbra lui. Oamenii făcură cerc împreju- 
„rul lui şi se uitau cu mirare la frumusefea şi 
„zinerețea lui, iar pe platoşe s'a văzut zugră- 
vite în aur semnele Măriei Tale și ale Mol: 
dovei. Nimenea nu știe cine ce, nimeni nu-și 
aduce aminte a'l mai fi văzut. 

Alex. Vodă. Aşa-i cînd se hotăresc schim- 
bări, se fac minuui multe, mai cu seamă la 
Moldova, căci la Moldova și la Dumnezeu 
toate sînt cu putinţă. Jurgea, ieşi şi vezi 
cine-i şi de unde-i. Pune-l la răcoare şi 
vor înceta minunile ca din senin. V'un pier: 
de-vară, v'un amăgitor, care auzind că. azi 
umnim Domnia pe umerii fiului nostru Ilie 
Vodă, vrea să aducă bănuieli asupra creş- 
tetului Nostru. Vezi Juirgea cinc-i, că-i vom 
face noi județe pe urmă. Direptatea e a-.. 
dunată numai de-a binele, ca să mustre pe 
cei ce viclenesc Domnia. (Văzînd pe Ringa- 
a întrind). Fu-mi bine venită Doamnă. 

Ringala. Bună să-ţi fie inima, Măria “a. 
Alex. Vodă. (dindu-i brațul). Ceea ce-ar 

fi fost odinioară, regina mea, un. sprijin 
pentru Voi, e azi. un sprijin pentru mine, 
De ce să “bătrincască omul, cînd jumătatea 
sa cca mai frumoasă c în floarea vristei...? 

Ringala. Măria Ta eşti bun, dar nu văd 
înţelesul acestor cuvinte. Eu sint mai bă- 
trină de cit Măria Ta, căci ani de durere 
mi-au Întunecat sufletul, anii imei de singură- 
tate au fost de zece ori mai lungi Măria Ta, 
decit anii Voştri petrecuţi în bătălii și fap- 
te. Am trăit de zece ori mai mult lungind 
firul vremii cu uritul şi cu durerea. 

Alex. Vodă. Ringala — încă? 
Ringalu. Incă, incă... şi pururea. Eu n'am 

spus care 'e durerea mea și nu m'am plins 
Vouă, ci singurătăţii mele. Dar azi văd o 
țară de oameni adunată la Suceava, Cerşi- 
torul și părcalabul Cetăţii-Albe, mitropoli- 
tul și călugărul disculț, omul cel "de pe urmă 
şi cel mai marc, de-o potrivă vin înnaintea 
feţii Mărici- Tale, fic-cine cu ce greutate are 
căutînd judeţ drept şi aflîndu'l. Fic-ine se 
judecă ascultindu-se şi apărindu-se. Şi'ntre 
aceştia mii: de oameni unul este osebit de 
toți el n'are dreptul viermelui de-a se mco- 
voia sub piciorul celui carc'l calcă, orice 
ureche omenească îi este închisă, numai 
Dumnezeu i-a mai rămas cu îndurarea, şi 
bunătatea... poate şi cu dreptatea. lui. 
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Alex. Vodă. Las-o asta, regina mea. O 
minte de femeie nu cunoaşte decit ceea-ce. 
inima-i zice. Ştiţi Voi ce gîndiţi sau nu gîn- 
diţi, ce vreţi sau nu vreţi și ştiţi la toate 
de ce așa şi nu altfel? Sînt adîncimi ome- 
nești pe cari nici cînd nu le va atinge min- 
tea voastră. Voi nu ştiţi nici ce iubiţi, nici 
ce uriţi. Adesea o toană v'aruncă în braţe 
pe accla pe care ar trebui să-l uriţi, o 
toană vă face să respingeţi inima. cea mai 
lămurită.: O inimă de aur—o minte de fe- 
meie! — Dar să lăsăm asta. Ai auzit minu- 
nea ce s'a întîmplat astăzi în cîmpul lui 
Dragoş? ă 

Ringalu. Imi dai voie Măria 'Ta să te'u- 
treb, de: ce mă'ntrebi? 

Alex. Vodă (tare). Ringala!... 
Ringala. A 
Alex. Vad. Nu, nu! 

tă-mă regină,, “cunoșii, "din nenorocire, a- 
cest _virtej de singe, care întunecă cîte- 
odată mintea și ochii neamului nostru, şi 
nu știi nimic despre minunea cu vulturul! 

Ringala. Lu zici. 
Alex. Vodă. Să vestim adunarea Direptă- 

ii. (Saud. sgomote de trimbiţe. Alexandru 
iesă). 

Ringala. “ (singură). O “Alexandre Vodă! 
Precum . nu sint nimica pentru tine, astfel 
nu știu nimic din ce mă întrebi. E o pro- 
orocire vulturul acela, o proorocire pusă 
la cale de inima mea de mamă. In inima 
mea s'ascunde viitorul lui. 

A fost o clipă. Iar- 

Intră Direptatea. 

Ciurbii. Azi are să citească Vodă diata, 
măi Dămăcuş, în care zice aşa că Ilie Vo- 
dă rămîne moşnean, zice, şi de Ștefan Vo- 
dă nici vorbă. 

Dimăcuș. Vodă face, Vodă disface. Imi 
îmblă mie vulturul de azi. dimineaţă prin 
cap... . | 

Ciurbă. Nu te punem casa lor, cu cite 
se'ntimplă. Doi ochi ai şi două urechi şi 
numai o gură. Ascultă multe, vezi multe, 
da taci. Apoi. cite le zice omul toate sînt . 
vorbe. Las să-şi spargă dracul opincile... 
Se iesă de-acolo? O să se vază el în sfirșit 
ce-i şi cum şi o'să se aleagă într'un fel. 
Numai vorba ceca, Dămăcuș, “de. -a bine nu-i 
ce s'a 'ntimplat azi dimineaţă. Piază rea, 
piază rea... . 

g



GOGU TATII 
COMEDIE IN 3 ACTE 

PERSOANELE 

D-nul SUBPAPUC, proprietar mare, 
MERMENCE, fiica sa. - 
MARGIIIOALA, fată'n casă. 
BARBU VULTUREANU, tânăr proprietar. 
PAVEL INTENNATIONEM, vătaf la Vultureauu. 
STRATOMIR FRIGE LINTE, boer bătrân. 
GOGU, fiul său. _ 
Dr. NAPOLEON PĂTĂRLĂGICĂ, 

Desbrăcătoreni, | 
LEIZER ZOLZANGESIND, stăpânul birtului la „Bir- 

licul de aur“ în târgul Desbrăcătoreni. 
Bucătar, viziteu, rândâș și servitor. la d. subprefeet, 

subprefectul plăşei 

  

ACTULI 
O grădină mare. In fund casă frumoasă cu balcon, 

i SCENA LI, 

Vultureanu. lată-ne. | o. 
Intentationem. UE, tare mi-i foame şi nu 

mai pot de picioare. De cînd eram la Soco- 
la, seminarist, nu mi-a fost așa de foame 
ca azi... Venisem de la Oșlobeni să mă facă 
popă. Cum te chiamă mă! zice Directorul.— 
Pavel a lui Vasile a Ilenii Savului lui Mihai 
Radului. Vine rîndul altuia.—Da pe tine 
cum te chiamă ?---Ghcorghe a lui loan a lui 
Petrea Rotariu. Nemai ştiind ce să facă cu 
numele noastre lungi, Directorul ne puse 
în rînd şincepu să spuie tatăl nostru lati- 
nesc pe pielea noastră. Pe tine te va che- 
ma Pater,-pe tine Noster, pe tine Quies, 
pe tine Incoelo, pe tine Sanctificator... a- 
supra mea a venit Intentationem. De-atunci 
mă cheamă Intentationem, adică în ispită. 
Dacă era lecţia mare eram în ispită să n'o 
invăţ, dacă vedeam vre-o fată frumoasă c- 
ram în ispită s'o sărut, dacă mă bătea pă- 
rintele econom, pentru c'am furat un ca- 
zan cu fasole de post, am fost în ispită să 

- 

fug, dacă mă bătea eram în ispită să-i 
crăp capul... In sfirșit din ispită în 1spită 
am fugit de-acolo și mă aflu azi vechil la 
Măria-Voastră și sfetnic de taină pentru o 
mulţime de trebușoare anapoda; îţi ajut să 
sai :gardurile,“să prăpădești parale la cărţi, 
să bei şi 's totdeauna în ispită să tentrec 
în. toate bunele! năravuri. | 

Vult. Tacă-ţi gura mă! Eu n'am venit 
- ca şi tine? De ce nu zic cu nimica... Dacă 

trebuie... | 
Intent. Trebui? bun, trebuie... | 
Vult. Nu puteam să viu cu trăsura, ca să 

pot pătrunde în grădina” asta, fără să mă 
bage de seamă. Iaca vezi casa! Acolo-i a- 
dorata mea... puiuţul mieu... Ah, de-aş ve- 
dea-o odată. _ o 

Tntent. Aha! IDe-accea... va să zică asta-i 
casa lui dul Subpapuc a cărui fată nu 
ți-i indiferentă și după a cărui avere ești 
nebun... adică nu... a cărui avere nu ţi-i in- 
diferentă și a cărui duducă o adorezi, 

Vult. Aşa-i. 
, 

Intent. Ei, atunci mă duc să te anunţ cu- 
conașule, pentru că stomahul micu e setos 
de adoraţiunea unei fripturi. (vrea să iasă). 

""Vult. Stai măi Pepeleo! Iacă nu știi toate. 
Intent. E! cind mi-i foame, nu mă calcă | 

ispita curiosităţii... Nu sînt Intentationerm, 

Vai. Ascultă... Drăguţa mea-i făgăduită 
altuia... și-i mireasa altuia. : 

Intent. |! Au! Ce-i de făcut? 
Vult. Li mireasa unui gogoman, care se 

potriveşte cu dinsa ca sarca'm ochi, sau 
ca o cunună de laur pe o frunte de măgar. 

Intent.. Ei şi... Ce îesă de acolo? 

Vult. E! taci... Nu-i de-acelea ea... odată 
măritată... nu mai €... nix... Nu se află. 
O ştiu cu și de aceia- mi-i dragă... Ei acu 
adună-ţi minţele 'n cap şi să te vedem În-



  

  

. - . 

- tentationem... Să piară dracu, “dar trebue 
s'o iau cu, o 

Intent. lar mă duci în ispită... in tenta 
tionem... Ei bine: Ia. ascultă imăi stomahule... 
nu te supăra... răbdare fătul mieu! 

Trebue să faci ca marele gheneral muscă. 
lesc Suwarow- care-a poruncit în armia în- 
treagă zi de post... pînă ce-a venit pro: 
vianta, cu harabalele...Ei... acu să venim la 
treaba noastră... Ii ești drag? - 

Vult. Știu eu? Cred. 
Intent. Da cu 'dragostea d-tale cum stai?... 

Cit ar să ţie? Pin de Joi, mai apoi. ha?: 2 2 dă 

Vult. O nu! Da mi-i dragă de mor... de 
nebunesc. *  .- 

“ Intent. De, de! N'ai nevoe... După câte 
văd n'ai să mai nebunești.., Mat 

Vult. Obraznicule! . 
Intent. Nă rog... aliaţi sîntem? Ştiu că 

„unde-i alianţă, nu-i minie, nu se supără o- 
mul așa pentru te miri ce şi mai nimica, 
Da pe boierul bătrîn îl cunoşti? _ 

- Vult. După spuse, da de văzut nu l'ani 
văzut nici-odată. Zice că-i un om tare ciudat. 
Răposata, femeea lui era totu'mn casă; el nu 
putea să zică decit da și să iscălească cînd 
îl punea cucoana să iscălească... Pe dinsa 
am cunoscut-o la București, unde cra cu 
fata ei... Ermence! O, Ermence! şi unde 
era s'o mărite cu cdobitocul cel de Frige- 
Linte. O, Ermence... drăguța mea... să fie 
Ermence 'Frige-Linte! | | 

Întent. Ei, nu-i nimeni pe-aci să te cu- 
noască? SI 

Vult.. Nu... Nu cred... . 
Intent. Bun, patru-zeci... Acu să ispitim 

noi, cum am intra în casă sub nume, străin. 
Vult. Dar sub care nume? 
Intent.Ei las! las! C'oi găsi nume... Dar 

cine vine acolo?... i 

SCENA II-a. - 

Leizer Zolzangesind. Cei de sus. 

Leizer. E guten tag. Dimiavoastră sinteți 
de ici de la curte? x 
_Vult. Noi... 
Intent. Se'mnţelege! M'ai întrebi (încet) ” 

Ist! poate aflăm ceva de la jidan. 
Leizer. Zoll eh zan gesind. Pot la: mine 

să vorbeşti cu chiconă Costachi Suppapuc, 
Intent.Da... Da ce cauţi d-ta la diusul? 
Leizer. Nimichi... nimichi... Pentru vom 

așa bogat, nimichi.... Eu sînt hotelier de 
pe Vienne... la Disbrăcătoreni... la hotel 
Birlichi de aur... E gits hotel... e fain ho- 
tel. Izoi zoll eh zan gezind. Ie 

Intent. La birlicu de aur... bun nume... 
Leizer. La birlicki de aur... Hotel a mio... 

„E gits hotel, e fain hotel... ezoi zoll eh zan 
gezind... şi ieftin... tare ieftin... Cine-o fost 
odată la hotel a niu, nu mă mai uită chit 
trăește... o: 
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Intent. Cred... Socotelile... 
Leizer. Sichiteala ghindeşti?... Ştiu să fac 

sichiteala... bună sichiteală, cu cap of mînă 
munes, i : 

Intent. Cred, cred... se vede... 
Leizer. Aşa să trăești... Dar vorba niu. 

De _trii zile a tras la mine un chichinaș... 
ezoi zoll eh zan gezinil... Şi chiamă la Dimia- 
lui Gogu Frige-linti... frumos nume! 

Vult. Aud? Gogu aici? Alti... ni-am dus 
pe copcă. 

Leizer. Aşa si chiame.,. Zdravăn, voinichi, 
numa are... proister_kopf. Vine la mine mai 
multe bieri, tot vomeni, ştii... şi s'o pus cu 
Dimialui ia gioc de kerţ, ș'o prăpădit ei vei! 
o prăpădit şi parale şi ceasornic şi mantaua 
și pantalonii... 

Intenf. 
Leizer.. Azi dimineaţă vrea să vie... la 

bieriu Subpapuc... Cer parale, zugter că n'a- 
re parale, cer amanet, zugter că nare ama- 
net. Și zice, că are să ice di pi joc a Dumi- 
sale de la Chicon Costaki... Iu am chemat 
pe primar... Ain închis în odaie ş'am venit 
să văd dacă plătește buer. 

Întent.. (aparte). Brava! 
Leizer. Vin să cer de la kikonă Costachi 

parale a niu... dacă dă, bini; dacă nu dă, 
strig ghivalt... 

“Întenl. Jidanc... d'apoi dacă te-a bate... 
Leizer. Să mă Dată?... Ei vei! Să mă 

bată, iu nu vrei de chit să mă bată... lu 
sînt Untertan nimțeschi și chind mă tragi 
de urechi pi mini, ţipi toată Evropă... Şi 
ce-i vidia Dimiata prin ghizeturi franţi- 
zeşti, inglizești, nimţești... Alle wein Şugen... 
Bier di pi Moldovă o tocit copiliile lui Lei- 
zer în patru bucăţi, o dat foc pi hotel... 
o luat de la Leizer o sută di mii di galbeni, 
J'o pradat, l'o pus pi cruci, l'o botezat cu 
de-a silă, lo pus sâ mânânce carni di pork, 
i-o bagat frigari' pi ghit, o tăiat pi Rubla 
niu și vine atunci comisie, şi iar comisie 

Şi iar comisie... unt wus is geweizen? a 
tragi pi Leizer de urechi. 

Crez Dimiata chi noi n'avem puteri? Ei 
vei... Chind întreabă cine scrie Naie Freie 
Presse di. pi Viena?... Aver fin in sere Lait... 
Chind întreabă cine scrie Allgimeine Zaiting 
di pi Berlin?... Aver fin in sere Lait..... 
Chind întreabă cine scrie jurnalele: franţu- 
zeşti? Aver fin in sere Lait... Şi la ghize- 
tăr rumună di pi Bikireşti nu sînt jidani?. 

Adiki... vorbe se fii... Dar la Presse di 
pi Bichireşti este franțuz. Vermont  heist 
din: Grimberg. - 

Și ştii Dimiata cine eşti stăpîn” în țara 
Moldovii? Crezi că rumună? Rumună-i bun: 
să are, rumună-i la prașălă... numai iu stă- 
pîn. Stăpîn ist Leizer zoll-zan-gesind. 

Intent. Și cît ai să iei? 
Leizer.. Nimichi totî .. Patruzeci de gal- 

bini.. Eftin,. tari ieftin. Poftim sichiteală, 

, .
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Inlent. (citește). „Mincare şi băutură 40 
galbeni“. Patruzeci de galbeni în trei zile, 
DI. Gogu Lrige-linte trebuie să aibă sto- 
machul Îui Flăminzilă din poveste cu cucoșu 
TOȘ, care minca cîte 12 cuptoare de pîine 
Și cite 12 viței şi tot nu-i ajungea. 

„Leizer. Dacă minincă? Manu nu! Aî- 
nîncă chit şepte. Da Dimialui după ce-a 
băut șampanii, e ghit șampanii,'c fain şam- 
panii! s'o făcut bier mare,.o pornit să dai 
la cine a cerut... Acuma. şampanii niu i 
scump... Eu :singăr aduc de la Paris, of 
mane munes... nam nici un kișlig.... am 
dat în preţ, cum l-am luvat dela fabriki. 
Pe cinste niu. | 

Vult. Aș nu-i scump. 
Leizer. Cum zici, nu-i scump. Ghindeşti 

Dimiata iu nu ţine Ja cinstea iu... Să disbrac 
oamenile, să prăpădesc cinsti? Nu. 
Intent. Cit despre asta n'ai nici o grijă. 
Leizer. Da pot să vurbesc cu bueru ba- 

trini?,.. Să văd în mună parali a niu... lu 
nu vrei de cit parali a niu. 

Intent. Geaba... Acu nu poţi să vorbeşti 
cu dînsu. 

Leizer. Vus zugt er vus? nu pot. să vor- 
besc cu dinsi?... Să nu vorbeşti? Da de ce 
să nu vorbeşti? 

Întent. Ei, nu se poate... Ii bolnav... 
Leizer (strigînd). Ii bolnav?... Da de ce-i 

bolnav... Pentru că am iu să iu parali? 
Intent. Da nu striga așa. 
Leizer (strigind ). Cine Strigă? lu strig? 

E1 strigă, strigă că iu strig. lu vreu numa 
parali a niu... lu nu strig. 

Intent. Fii. cu minte şi 
vînt, 

Leizer (strigînd). Cuvintele ascultă- le, c- 
xecută-le cuvintele... iu vreu parali a niu. 

- Intent. Ei! ai să: capeţi "parale... „asculti 
numai, 

Leizer (încet şi tresărinid). Vus zugt er 
vus... cine strigă? cu strig? strigi că cu 
strig... Eu ascult (întinde mîna). 

Intent.. Trebue să știi că d-lui (arată la 
Vulturescu), este vechiul conului Costaki 
Subpapuc. 

Leizer. Să trăiaski! 
Intent. Cu boierul bătrin nu poţi vorbi 

astăzi și pace. Ii tare bolnav. 
Vult. Da, dal . 
Leizer (strigînd). Cum! nu poţi? 
Intent. Dar pînă ce s'a mai linişti bocrul, 

“pentru ca să-i poată aduce: o veste atît de 
vrea, d-lui vechilul poate să-ţi. deie ceva din 
paralele ce ai a le lua. 

ascultă de cu- 

chit? - 

Ju- 
An 

Leizer. Ceva din parali? Chit, 
Vult. De pildă, jumătate. E 
Leizer, Jumătate? vus zugt er vus,.. 

mătate... ştii Dimiata.! să facein tocmala. 
să iu iu patruzeci de galbini... 
miata 45 şi să nu mai avem vorbă. E: 

4 Vult. Da ştii că nu eşti..prost giupine. 

tremurături de mini, 
aduc spre cuvenita știință, că 

dă-mi Dif numitul Grigore Frige- linte, cu 
  

„Ei vrei să-ici acu jumătate ori nu-ţi, dau ni- 
mic și te dau și afară de aici... Ei, vrei? 
 Lcizer. Da dobîndii, plăteşti pentru : cei- 
laiţi 2... 

Vult, Ei? 
pleacă... . 

Leizer. Chind să vin după ceilalți. 
Intent. Cind? peste cîte-va zile. Dar. ia 

ascultă. Vrei să capeţi și pe ceilalți 20? 
Leizer. Dacă vreau? mămntreabă dacă 

vreau. Proster kopp! și de ce să nu vreau? 
Parali a niu! | 

Intent. Bine... Atuncea mergi... ȘI. ţine-l 
pe Domnişoru. cela închis. la primărie, pină 
ce-ţi voi scrie. M'ai auzit? 

Lcizer. Avudi, de ce să n'avudi? 
Intent. Dacă vrai să mai capeţi. parale! 
Leizer (aparte). Am să mă duc să dau 

un galbăn la primar, să. ţie pe telharoi a- 
șela ligat kot la kot... ghiii, ghiii, nu fuge 
el chit îi lună și pomuntu. (iesă). 

va! douăzeci de galbeni și 

SCENA Ill-a 

> Intent. Ei boerule, cum îți place pîn acu? 
Nu-i .rău pentru'mn început. 

Vult. Da nu pricep ce cîştigăm prin toa- 
te acestea. 

Intent. Ce cîştigăm? la vreme ciştigăni... 
“şi-i: bine să n'o pierdem de geaba... că alt 
prilej ca acesta nu-i în toate zilele... cu- 
noaște boierul bătrin pe viitorul lui ginere? 

Vult. -Da de unde? Toată însurătoarea 
asta a pus-o la cale răposata lui nevastă... 
El numai a spus „da“, ca totdeauna. 

Intent. Dar ceilalţi oameni din, agradi-l 
cunosc? 

Vult. Afară de Ermence şi poate fata 
ei din casă nu cred să-l fi cunoscînd ni- 
meni. 

Iutent. Atunci am cîştigat partida. zi, 
pe lucru acu... (Scoate călimara din briu). 
Condei, hirtie, cerneală. Șezi mata, pe pris- 
pa asta și scrie așa. 

Vu. Da... | 
Intent. Fă ce zic, sau nu mă mai amestec. 
Vult. Fie... din parte-mi... Hai s'ascult 

odată și poruncile tale. 
Intent. Scrie şi 'n'aibi grijă. (Dictează). 

Sărut mîna cucoane Costaki... D-ia lui Cu- 
conu Grigore Frigelinte, stăpînul micu, a- 
pucat fiind de ducă-se pe pustie și avînd 

mi-au poruncit să vă 
cuconaşul 

D-sale, cuconu Grigore Frigelinte, fiind ma- 
re durere de inimă boierului, s'a făcut un 
lucru rău şi bate la tălpi averea părintească, 
înhăitîndu-se. cu nişte pierde-vară și niște 
jucători de cărți, ba mai face datorii. Așa 
dar, “și prin. urmare boerul stăpînu-mieu, 

frăţească 
dragoste, închinîndu-se Domniilor- Voastre vă 
roagă ca văzînd și fiind şi putînd, pune imîna
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pe Cuconașul, să-l puneţi la răcoare la Dv. 
„acasă. Cu multă plecăciune rămîn al Dom- 
niilor-Voastre 

Angheluche Săteanu 
vătaf în ograda boerească. 

„lar despre cuconașul. ca să-l: cunoaşteţi 
bine, așa l-au făcut Dumnezeu. Este de 23: 23 
de ani, cam mărişor și subţirel la trup, are 
păr castaniu, poartă barba'n furculiță, o- 
chii negri şi negru la faţă. 

Vult. Bine, mă, aista-s cu... 
Intent. Da cine să fie altul? 
Vulţ...Tu să fiu un lucru rău? 
Intent. Dacă pofteşti. Dacă nu? 
Vult. Bine... Da acu stai, mi-ai făcut o 

plăcere, să-ţi fac şi cu una. (Dicfindu-și: sin- 
gur şi scriind). Cuconaşul are o slugă care 
pune vîrf la toate... cea mai netrebnică și 
mai de nimica haimana din cîte s'o dat pe 
faţa pămîntului... Acela-i în stare să te fure 
văzînd cu ochii... un stilp de cafenele şi 
de crișme şi matca tuturor relelor. Boerul 
zice să vă feriți de dînsul. Am îricheiat. 

Întent. Adică ştii ceva cuconașule... drept 
vorbind... De lăudat nu ne lăudăm... chiar 
precum sîntem... taman cap tăiat? 

Vult. Taci obraznicule! 
Intent. Stt! uite o femeie ?n balcon. 

SCENA IV-a. 

Cei de mai înainte. Aneta. 

Aneto. Slavă Domnului că s'a mai fă- 
cut vreme frumoasă... că cu ploile astea 
amuțisem... îţi vine să fugi în lume de urit. 

“ Intent. Na, na, nal Ce-mi văzură? 
Vult. Ce ţi-i?. 
Intent. Ea-i, aşa să trăesc. 
Vult. Cine ea? . - 
Intent. Bibica mea. 
Vult. Ce bibică mă? 
Intent. (se scarpină la cap). Fe! ce să 

mai știi și d-ta toate? Istorie veche, De 
vre-o șase ani m'am ţinut de dinsa şi ea de 
mine, de n'ajungeam la nici un capăt. Par- 
că erea dracu la mijloc... cînd eram s'o iau, 
ori dam cu peste vr'o una care-mi plăcea. 
mai tarc, ori da ea de vre-un băiat mai ti- 
nerel şi mai chipeş, destul că nu s'alegea 
din toate dragostele noastre nimic... Apoi 
ne mai sfădeam, apoi iară ne'mpăcam... lată 
chiar acu de trei luni de cînd iar a intrat 
dracu între noi. 
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Vult. Ei cum? 
Anetta.Da ce străini îs acolo oare? 
Iutent. la să vorbesc eu cu dinsa... Pst, 

pstl. ai 
Anetta. Uite! -Dar știi că are haz musiu 

cela? 
Întent. Anetto, ce ţii de nu mă mai cu: 

noşti? | aid 
Anetta. Glasu pare că l-aşi cunoaște. 
Intent. Nu mai cunoşti pe Intentationen 

al tău? 
Anetta. Cum? Tu eşti măi ştrengarule? 

Da ce cauţi tu pe aici?... De unde şi pînă 
“unde? 

Intent. la vin'colea că jos... vei şti în. 
dată. . si 

SCENA V-a, i 

Cei de sus; mai tărziu Anetta, 
a ui 

Intent: Cuconaşule! Bună zodie mai tre: 
bue să ai... Toate-ţi merg în plin. 

Anetta. lată-mă-s.. Ce poftești?: 
Întent. Erra! Anetto! D'apoi mi să te - 

string de gît de dragă ce-mi ești. Doamne! 
tare-mi era dor să te văd. 

Anetta. ie? Ia fugi încolo, ştrengarule. 
Cezar zice ibovnica de te-ar auzi? ” 

Intent. Care ibovnică!? Cea grasă ?... unde-i 
ceva... Timp trecut nici vorbă nu mai este. 

Anctta. Drept spui? Ea 
Intent. Parole d'honneur! Ce-ţi spun cu... 

Doamne tare grasă mai era... şi cine dracu 
să ţie la o grasă... cînd are o turturică aşa 
ca tine... - i 

Anetta. Bine mii nu ţi-i ruşine de oa- 
meni? | 

Intent. (tragic). Dar ce să fac Dumne- 
zeul micu! Cind fu nu mă mai asculți... 

„cînd sufletul fiu nu mai vrea să ştie de 
minc.. Un alt favorit îngenunche înnaintea 
fa... i 

Anetta. Cine?... Aoleo! Bine... ai putut fi 
atit de prost să crezi că eu ţin la sfrijitul 
cela, la: Călnnărescu, la scriitoru ajutorului 
ajutorului de perceptor... Neel Glava... A- 
cela mă, nu-mi da voie să mă mai sărute 
nimenea. 

Intent. Auzi intamul. 
Anetia. Phil Pe loc i-am dat paşport! 

Sfrijitul! a | 
Intent. Și este 'aceasta adevărat?,. A- 

nettol| 
Anetta. Parole d'honneur. 

2)



PERSOANELE 

LAIS. - 
CHALKIDIAS, sub numele de Ariobarzanes. 
PSAMIS, neguţător bogat din Corint. “ 
BOMILRAR, neguţător din Cartago. 
'TIMAS, SERVITOARE. , 

Scena se petrece în Corint , 

Scena reprezintă un apartament antie înpodobit eu 
x 

opulenţă. Păreţi acuperiţi cu ţesături. do purpură; pe! 
jos mosaie acoperit cu covoare; tripoduri 'aurite, vase 
de argint îl împodobese, In dreapta spoetatorilor stă 
într'un colț al apartamentului statua lui Eros, îu pros- 
ceniu în aceiași parte un pat de repaos, în stânga îna- 

"inte o masă rotundă. În culisa întâia din stânga se 
află o ușă, acoperită c'o perdea, nai departe în fund 
la mijlbe o a doua ușă laterali spre apartamentul din 
lăuntru, la fund spre dreapta intrarea deschisă, prin 

"care se vede un afrium plin de flori, 

SCENA L 

Timas, făcînd ordine pe masă. Psamis şi Bomilkar întră 

PSAMIS - 
« 

Vezi, copilă, unde-i Lats. Du-te, spune-i cum că eu 
Sint aici şi împreună cun străin, amicul meu, 
Am dori să ne primească. : 

TIMAS (ese în. slinga). 

BOMILKAR a 

! Fata asta, bag de seamă, 
S'a mirat peste măsură de-a mea piele de aramă, 
Sar părea că niciodată wa văzul Carltaginez. 

PSAMIS 

A văzut şi ea cam multe. Dar şi tu ai ce să vezi. 
hală un tripod de aur, iată vase de argint - 
Astlel cum nu le mai afli 'nicăerea în Corint, 
Și podelele pestriţe toale numai mozaic, 
Ce *n dispunerea măiastră nu au greş întru nimic 
Și în fine, iată Eros, zeul dragostei de' foc, 
Hăsărit dumnezeește de frumos în acest loc, 
Dintr'un singur, admirabil stan de marmură lucrat 
De chiar Fidias maestrul. Oare nu te Siinți mişcat 
De atita frumuseţe? 

LAIS 
COMEDIE INTR'UN ACT, IN VERSURI 

BOMILKAR 

. - Și tu ai: contribuit 
Prea. cinslit la toate astea? 

PSAMIS 

Eu m'am mărginit la daruri de 'nsemnare mai puţină. 
Primăvara flori frumoase, dar. din propria-mi, grădină, 
Vara poame tot de-acolo, toamna cite ve'un vînat, 
ară iarna chiar nimica, nefiind nimic de dat. 

BOMILEAIA 

Lu mam fost încă în slare să râmin prudent ca tine. 

 PSAMIS 

Deci femeile te costă mult? | 

“BOMILKAR 

Aproape totul. 

"PSAMIS 

. , . Bine. 
Mincăcioasele Sirene din Carlago,- cred și: eu, - 
Insă lafs e la altă înălțime, scumpul meu. 

BOMILKAH 

O zoreşti cu stăruință? 

 PSAMIS 

| Cit se poate. Insă cred 
Că lipsindu-i favorilul numai cu o să-i succed, 
Și, fiindcă cl. voiește chiar de astăzi ca să plece, 
A ei inimă de sigur va “ncela să fie rece, | | 
Si-mi zici prost de n'oiu ajunge să mă pun în locul lui. 

| BOMILIKAR 

Insă cine-i. fericilul! Ai uitat ca să mi-o spui. 

PSAMIS 

Un barbar. Mă iartă, Doamne pentru terminul vulgar 
Ce la noi se spune lesne, cun străin de faţă chiar, 

BOMILKAR 

Nu m'atinge. Spune cine-i?



  

  

i 

| | 

    

LAS 

_ PSAMIS 

Persianul cel bogat, 
Ariobarzanes este favoritul declarat, 

| BOMILKAR 

Vai de cel ce-o sii-i urmeze. Cine poate intreacă 

    

Persianu "m risipire de avere, dacă pleacă? 

PSAMIS 

Dar eu chiar pe Persiunul Pam ochit. Cu ajutorul 
Lui, voesc să joc pe lingă Lais pe risipitorul, 
Şi aceasta foarte lesne, fără ca să cheltuesc, 
Punind numai în lucrare un terlip negustoresce. € 

BOMILKAL 

S'auzini 

PSAMIS 

O! poveslivrea mea-i cam lungă și "mcilcită... 
Insă ştii să taci? ” 

BOMILNAN 

De sizur, capul meu e ca a silă. 

PSĂNMIS 

Deci ascultă... O să capăt... sau mai drept, mea soție... 
O să... nu şliu cum aş spune-o, mi-e ruşine chi 
Cincisprezece uni trecură de cind mam că: 
Dar ca să devin părinte, nici în gind mi-ar fi venit 
ar” acuma, ca'mi vestele un noroc prea de prisos 
Ce mă miră şi "mi -însuflă îngrijiri fără tolus, 
Auzind acestea loate am rămas de tot confuz, 

“Ins-acum nici o dorință nu mai pol să i-o refuz, 
Pe-a mea scumpă jumălale caută să-nu-o împace 
Și: cu orice preț din hume să-i fac toate după plac: 
Deci — acuma zece zile — întâmplarea i-a adus 
Pe un cîntăreţ din fluer, care m cale i sa pus. 
Ea-i aude și îi place, și, deprinsă cu nărav, 

Mi-a cerul ca să i-l.cumpăr, căci voia să-l aibă sclav: 
Am trimis vălafu *n piaţă, poruncind hotărilor 
Să_nu spue nimănula că sînt er ciimpărător, 
Căci, ştiindu-se-al meu nume, preţul lui Sar fi-ureat... 

    

Insă” totuși veneticul cintăreț a şi atlul 
Că o damă însemnală ar dori să-l dobindească 

„Şi-a cerut pe sine insuşi doi talunţi să se plătească. 
Doi lalanţi? Am fost în contra. Dar în van”orice cuvinte, 
Căci mevasta strigă, plinge, parcă șea ceşit din minte, 
Incît fui silit să-i cumpăr pe acest faimos Orfeu, 
Dar şi asla in condiţii precum nu dorise cu. 
Nu îndată... ci cu termin... abia peste-o săptămină 
S'a jural pe Siyx că vine viu şi “utreg la a mea mînă, 
lar nerasla fericită înnota de bucurie. 
Dar cit timp? A doua zi chiar nici măcar voia si ştie 

„De-acel sclav, căci a ci toană lrecătoare-u părăsise 
lar dorințele uprinse i-au zburat ca niște vise... 
E-o curată  nerozie... Bine. zice cine spune 
Că femeile mai toate sunt deșerte ori nebune. 

d BOMILKAR 

Sâ mă cerţi, însă povestea e din cale-afară lungă, 

De vei loaree-o mai departe pină mini o să ajungă. 
Eu te lămurese îu clipă. Ai un sclav, E de vinzare. 
Persianul este omul care poale cu preț mare 
Să ţi-t ia. Ai dat pe dinsul doi talanți. Persianul poate 
Să-ţi dea trei. Negoţu-acesta indoit aplană toate, 
Căci cîştigul iţi deschide calea care-o urmirești, 
“Te “ntroduce lingă Lats și "m favoarea ce-o doreşti. 

PSAMIS 

Chiar aşa-il , 

    

BOMILKAR 

Am “răzgindit-o. Tia metod: 

SCENA II. 

LAIS, PSANMIS, BOMILKAN. 

LAS 
- Bine-ai venit, 

Psumis. Aşteplai, se vede, și cu nu m'am prea grăbit... 

PSAMIS 2 

Nu așa de mult... Aicea îți aduc un ouspe-al meu, 
Preţuitul meu prieten, Bomilkar, pe care eu 
Cunoscîndu-l din Cartago... ţi-l prezint... De mă iubeşti, 
Vei fi bună pentru dinsul şi o să-l îndatoreşti. 

LAIS (îndreptindu-se spre Bomilkar; 

Fii binevenit, prieten al prietenului meu. 

BOMILRĂR - 

Fericit de-a "'ntilnire şi privindu-te mereu, 
Am știut ca ta primire va fi mult prietenoasă, 
Dară ceeu ce te face la vedere mai frumoasă, 
l-acel farmec fără seami din mişcare, din cuvinte 
Ce cu buze dulci le spune a la inimă și minte. 

LAS 

O: Eşii prea amabil, Doamne... 

„A BOMILRAR 

Pe cit poale ca să [ir 
„Un Cartaginez” ferice ce se 'nchină numai ic. 

PSAMIS (a parte). 

Nu cumva vieleanul oaspe are gînd să-mi şteargă prada? 

LAIS 

Ce e mai nou prin Cartago? | i 

BOMILKAN | 

| Griu. şi pae cu grămada. 

LAIS 

Ştiu. Acum e secerişul. Nu sunt alte noutăți? 

PSAMIS . 

Poale siut.. Negustorimea înftoritei lui cetăţi 
Iu: momentele acestea zice multe şi mărunte 
Despre Bomilkar. isteţul, negustorul cel de frunte, 
Care-a șters-o din cetate, dispărind ca în pămint. 

i 

LAIS 

N Intrascuns ai părăsit-o? 

BOMILKAR 
- , 

Iusii nu fără cuvint. 
Se făcea prea mare zgomot” de-mi luam râmasul bun; 
Am Simţit că credincioşii mei prieteni se opun 

“La plecare-mi, că probabil mar fi pus și la mchisoare... 
Preferai deci largul mării şi lumina cea de soare. 

LAIS 

Înţeleg. “Nişte prieteni fără milă şi-omenie, 
Cari şi recunoştinţa ne-o prefac în datorie 
Și în sarcină de bani. Care-i suma ce se cere? 

. , 
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A ta inimă 

Se preschimbă... 

E 'Dbarbarul ce. se “crede, 

„Ce-i mai 

32 „ANAL 

„BOMILKAR 

Suma-i mare, de-o sută de talanți. 

„LAIS. 

_ Este-o avere. 
Tot ce- am nu face-atita. 

PSAMIS 

01 e.mult dacă .plăteşti. 
De rămii dator, pe toate drept un ban le socotești. 

BOMILKAR (cu asprime). 

Insă eu gindesc din contră să lucrez ca om cinstit; 
„Am scăpat o sumă mică din dezastrul suferit; 
Cu această - suferință cred că am destul noroc, 
Să ridic şi strălucirea casei mele iar la loc. 

i. LA!S 

Poate casa mea vestită pentru ospitalitate 
Va putea să împlinească dorul ţării depărtate. 

PSAMIS 

ușoară la exil să se deprindă... - 

BONILKAR (împingindu-l de oparle). 

Fie oricum... 

'  LAIS 
Tu la mine vezi Corintul în oglihdă, 

Vezi esența, cum am zice, cele: bune, cele rele, 
Se ciicşie şi se joacă -şi părerile 'mtre ele ăi 

se și cinlă... 

PSAMIS '(amoros). 

Se oitează. 

LAIS (întrerupind). 

Se şi cască... 
Nu se poate din acestea Jliniştirea ta să nască? 

! PSAMIS 

Da! se cască 'n loc de a ride cind încearcă Persianul 
Să  ne-arate isteţia... 

LAIS 

Nu contest că el, sărmanul, 
E impertinent şi totuşi e stîngaci. Fiinţa-i toată - 
Plină e de :contraziceri şi cu tolul discordată, 
E pe. jumătate -mîudru și modest pe jumătate, 

sigur ca sa cruditate 
Il aşază peste oameni și natură mai presus. 
Totuşi neîndemîualec simien cl un dor nespus 
să s'apropie de-a noaslre obiceiuri mai - senine 
Ca -şi omul beat cemnecarcă în picioare a se ţine: 
Dar fiindcă astă-seară pleacă, ar fi de dorit 
Ca nimic :să nu să zică rău de dinsul.. 

- BOMILKAR 

, | . „Negreşit 
rău sa împlinit chiar. | i 

PSAMIS 

Aşa dară, pot în fine 
Să te aflu, a mea scumpă, mai plecată pentru mine 
Şi: mai blîndă? Căci” “acuma "nu mai am nici un rival. 

. 

Tenşeli nevinovăție... 

„Da, îţi zic „rămii cu bine“, 

EMINESCU 

LAIS 

Tot mai e „ără egal 
Unul... unul singur, însă este cel periculos. 

„LAIS 

Cum? 

LAIS 

E... necunosculul! 

„PSAMIS (a parte). 

Imi tot dă răspuns pe cd: 
In cit n'o mai pot pricepe. 

SCENA Ill-a. 

BOMILEAN, PSAMIS, ARIOBARZANES, LAIS 

ARIOBARZANES (la intrare). 

Salutare! Citor t 

LAS 

Ţie-asemeni salutare, Ariobarzanes. 

 ARIOBARZANES 

Ce-i? 
"Intrerup ca nechemaţii convorbirea ce-ați avut? 

LAIS 

Noi vorbeam nunai de Psamis. 

ARIOBARZANES 

o “ Dar urmaţi ca la “ace; 
Pe Hephaestos! | | 

| _ PSAMIS ' (curios). 

„Cum ai'zis tu? Pe Hephaestos? 

ARIOBARZANES 

Cum? Nu 
Că e zeul ce protege pe bărbaţii păcăliți? 

i 

„PSAMIS (se întoarce. A parte). 

Proasiă glumă. 

" ARIOBARZANES 

Ce te'mpunge? Ce le superi? Incă : 
O să scapi, de ai răbdare, de nevoe și necaz. 

- BOMILKAR (încci lui Psamis). 

Ai răbdare... el plăteşte pentru toate. 

RSA MIS (încel). 

Da. 
LAIS - 

"Și pleci? 

ARIOBARZANES 

şi cu bine să: qi 
Domni iubiţi, rămîneţi numai. Despărțirea dinte 

Se va face fără patos, fără Iacrimi și şiroi.



»LAIS 

LAS 

O! de sigur (a parte). Cit de tare mă mihnește-a lui 
, batjocuri! 

ARIOBARZANES 

In curînd, iubiţi prieteni, pirăsese aceste locuri. 

- (Desfuce lanțul dela ş git şi brățarele sale. Către Luis). 

Drept aducere aminte ia podoabele aceste. 
Şi în schimb tu dă ertare astei inime oneste, 
Pentru inulta supărare ce-n opt zile ţi-am  [ăcut-o. 

Și pe care cite-odată a ascunde n'ai pulut-o. 

LAIS 

Te. căeşii, deci ai ertare. Și ca semn de adevăr 

“Tu ai capsuia aceasta co şuviţ-a mea de păr 
Spre ailucere aminte. 

ARIOBARZANES . 

Mulţumesc prea mult. Ei bine 
lată, Domnii mei, ve iute am ajuns pină la fine. 

- Liniştea amândurora 'v'a lăsat fără de armă, 
Iată că ne despărțirăm fără lacrimi, fără armă. 

. 

. o. a LAIS (aparte). 

Ce neruşinat! 

Acuma, lu, amice Psuunis, spune, 
Ce eso. voeşti a face, ce doreşti tu a-mi propune? 

PSAMIS 

Innainlea unei Lais nu se cade... 

ARIOBARZANES 
Spune numa. 

Acest tirg se poate face. 

- LAIS 

Ce idei vă vin acuma? 

” ABIOBARZANES 

Are-un cîntăreț din ue care-i este de -prisos, 
Și vrea să mi-l treacă mic, eftin, fără de folos, 
Şi eu cred că prin urmare nenvoim numai decit; 

Cît ceri tu? A 

PSAMIS 

Faţă cu Lais..? 

- ARIOBARZANES 

Las sauză. Spune cîl? 

PSAMIS 

Trei talanţi. 

ARIOBARZANES 

E mult, 

PSAMIS 

Atita m-a costat el chiar pe mine. 

ARIOBARZANES 

Adevăr? 

<z
 

LE
I 

SY
 

 PSANMIS 

Adevărat... da! 

ARIOBARZANES 

Pica te lauzi. nai ruşine? | 

PSĂMIS  €sfeigind). 

Dar o jur! 

ARIOBARZANES | 

Atuncea nu cești lăudoros, cimșelălor, 
Si voiam faţă cu Lais prinirun fapt doveditor 
Să descoper şi noblesa sufletului tau. 

PSAM!5 

Faci glume, 
Nici ocara cea mai mare nu atinge al meu nume. 

ARIOBARZANES 

Selavul te-a costat pe line numai doi lalanți. Răspunde! 

a PSAMIS 

Tu Să-mi ştii trebile mele? Dar de unde pină unde? 

ARIOBARZANES, 

Dia izvorul cel mui sigur. 
Mie. 'Selavul sint eu însu-mi. 

PSAMIS 

Cum? Tu “chiar? Ia 

BOMILKAR 3 

N Destul! Ajungă - 
Gluma asta. 

ARIOBARZANES 

-Ba chiar eu sunt. 

LAIS ă 

- Dară te-ar fi cunoscut. 

“PSAMIS 

„Nu. Mi-l cumpără vătatul făr ca eu să-l fi văzut, 

ARIOBĂRZANES (învtrtitadu-se). 

Satură-le, dar, stăpine şi priveşte-nă mereu. 

(Pauză de lăcere generală. ipoi Lais și: Bomilkar Incep 
a ride .: lare). 

PSAMIS (a parte). 

Mă fripsei amar, Ce naiba am tăcut cu-aurul meu? 

BOMILKAR (către Psamis). 

De acum ți se nfundă toate planurile tale. 

„ LAIS (către Ariobarzanes).. 

EI voia din cheltuială-ți să acopere-ale sale. 

Aurul tău mi-a curs în pungă |
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CELALKIDIEAS 

Ei bine, dă-mi inelul înnapoi. | 

PSAMIS (ia înelul cu sila). 

O, nu, nu! pentru toţi zeii. 

CIIALKIDIAS 
Dar la ce mi-l luaţi voi? 

Nu mai e îalt chip de moarte decit cel socrai.2? 

"  PSAMIS 

Nu. 
0, Chalkidias amice, nu te supăra şi tu, 
Am glumit numai, ferească cerul, nu pun să te bată, 
Nici am să te pun pe tine la vreo treabă vreodată. 
Decit doar să cînţi din flaut... și să capeţi de mîncare 
Bună, multă; fără grije fi... 

CHALRIDIAS (apurte) 

- Nerodul! 

PSAMIS |. 

, 'Ți se pare . 
Că sînt rău şi w'spru, însă te înșeli, cu sînt în stare 

De-ai fi bun și blind. Fii Dun dar. N'avea frică,. 
. Iartă-mi gluma, 

Eu te-am sumuțal prin vorbe, însă n'o mai fae dacuma. 
Te conjur să nu-ți faci 'scamă, să nu 'cerci”a face rău. 

CUALRIDIAS 

AIă, Psamis, că un suflet mindru cum nu e al tău 
Sufere cu înlesnire orice pierdere, afară 
De aceca-a libertăţii; de-am vîndut-o, așa dară 
Pentru-a "destula o toană de nebun a fost cu plan, 

Cu acela, cum că moartea să. m'aștepte la liman. . 

PSAMIS Crugindu-se). 

Cu? Nu e nimic în lume ca să fie încă 'n stare 
Să te schimbe în voință, chiar în propric favoare? 

CHALKRIDIAS (zimbind). 

PSAMIS (afară de sine). * 
Insă, mişele, ai tu drept să te omori? 

N'ai jural pe Styx? - . 

Nu-i nimic. 

CHALKIDIAS . 

Aşa e. Pe-acel nume mgrozitor 
Mam jurat că peste șapte zile mă predau de viu. 
Dar nimic mai mult, i 

„PSAMIS 

Dar astfel ce-o 'nșelătorie, ştiu 
Că prin reaua ta purtare, ruinat rămin de lot; 
Incă şi copil mai capăt.- Voiu din pagubă să scot, 
Lasă-mă să le vind altui. 

BOMII.KAR 

Eu îl cumpăr... 

PSAMIS (a parte). 

- Poate are, * 
Vr'o comoară îngropată. „Lui Chalkidias): Eşti: cu tatul 

sigur oare 
Că nu ai 'nimic? 

MIHAIL EMINESCU 

CHALNIDIAS 

Dar “altfel mă vindecam? 

PSAMIS 

- , - Adevărat. 
(Lui Donuilkar). Iară tu ce scop aduineci de te pui pe 

cumpărat 

BOMILKAN 

Orişice. Fiindcă cauţi mușteriu pe vre-un prost 
Mă oler chiar cu, amice. 

“. PSAMIS (a parte). 

Nu cumva 'mtre ci a fost 
Vr'o înțelegere ca iarăşi să mă 'nşele? Ce să crez? 
(lui Chalkidias). Dă-mi cuvintul de onoare că tc-omori... 

CHALEIDIAS* 

Dar ai s'o vezi, (se pune la masă) 

*BOMILKAR (lui Psarnis). 

* 

Așa dar? 

a ) 

PSAMIS Ca purle). 

“ Sărmana'mi minte nu mai şlie ce s'o . face, 
hocarirca ci înclină cind încolo, cînd încoace. 

BOMILIKAR 

Uu talant ofer. . 

PSAMIS (după oarecare czitație). 

HMaidi! fie! Eu mă prind 

BOMILKAR 

Și. om. de nimica acela ce-ar călca cuvintul său, 
Vino să 'mcheiem înserisul şi lalantul să ţi-l iei. 

- 

Ma prind şi eu, 

PSAMIS (a parte). is 

Las” să piarză... 

N BOMILKAR 

Lis vine. Un cuvint să-i “spun şi ci. 
Imi dai voie. ” 

, 

SCENA Va, 

CHALKIDIAS şade, LAS, BOMILKAR, PSAMIS în fusd. 

_ LAîS _ 

Cer erlare. Yoi sunteţi încă aici? 

BOMILKAR 

Ba ne ducem (încet). Insă cearcă două vorbe ca sii-i zici 
Tinărului acestuia, care vrea să se omoare. » 

LAS 

Se omoară? Dar se poate?



i 
| 

| .. pe : i ar ” 
, ” ; pLAIS _- i . 421 
ţ . . | _ - 

| ” - BOMILRAR LAS ! 
i | | . 

| ” Nu vorbi aşa de tare. | In zadar ţi-ai bate joc 
ş. :prig, are însă cuget mindru şi măreț, ” Și de moarte, căci cu „Fisul nu se farmecă din loci | 

ulrobici jug voeşte a scăpa cu orice preţ; , A pe 
şi vrut să ia otravă. a | | | A CIIALEIDIAS . ! : 

i i | LAS Ia "Admirabil e tăiată piatra asta. 'Dela cine? 
ți i , | „_Alkibiades ţi-o dete? , _ A 

| Ă O sărmanul! . Ma i 
Să | LAIS, Ea i IN 

[i BOMILKAR 
| - __Nu. Megakles. Dar de tine 

Fii cu biue Să vorbim. De ce încunjuri? i | i” 

    

  

  

  
  

    

| Pe mine? Insă i 
Pentru ce? , e , i 

Îl „ca să aflu veste bună dela tine. | , CHALAIDIAS. ME | - ; . a i i 

| i DAS | , - - Epitatul să-l compunem? 
ţ: 

ă . - “ . | mai vedem cu bine. | “ LATS 

i | O! te rog... E N N 
SCENA VI-a. i i ' Da | i 

Bi Ă CHALEIDIAS Pa E 

CHALKIDIAS şade, LAS. - A a . EI 
” ÎN . E dar mai bine şi mai vesel să ne punem |, pn 

, LAIS (după o tăcere mai lungă). Să vorbim de-astă” brătară. Are numai un defect, „7 
| - RR Că ridică prez mult creţii hainci. Altfel stă pertect. 

' Aşa dar, tu vrei să mori? :E-o lucrare prea de seamă, strălucită şi frumoasă, 
, ! ui Lais, cu-a ta frumuseţe eşti “prea parcimonioasă. 

CIIALKIDIAS ă 
| N LAS 

ii-e teamă de podagră şi ca om prevăzător i 
o vindece înnainte şi natura s'o previn. şi respingi cu-aşa răceală pe-o amică 

(O ia de mină și-i priveşte inelul). : ! | 
1 fără pereche, ce frumos aquamariu! | CHALEIDIAS 7 

i|.şa? ” : - d EN E et 

TI , Nu pe ca,. a 
LAIS . | N Numai sfatul ci. 

|| Ba da. Dar spune-mi. | Sa pi „LAIS . E 

CHALRIDIAS O! ceruri... numai dacă s'ar putea Di 

A Ă | Ca să mă iubeşti o clipă, nu mai mult. ă | | „tai 

a Cina a “fost acea naiadă m 
:tăsat -această pialră la picioarele-ți să cadă? . e CHALEIDIAS . . . 

: stiti 

LAIS OI stai pe 1oc. pap 
Si . E i "Să ne mărginim la “glume . Şi să. nu: ne balem .joc : 

| ades De-o simţire, care-i sfintă. Dacă tu mă vei sili . . ; 
i IN S'ar putea ca rău să-ţi pară după cite-oi .desveli.. ia 

pe CHALIEIDIAS 
| ” LAIS 
i Așa e? Un frumos bărbat... ” , . 

[ , - “Fotuşi spune-mi... E 

i LAIS " CHALRIDIAS E 
ţi . - - , . 
3 O da. . De ce stărui? O sto fac 

” 1 1e cs te temi de mine, te fereşti a-mi arăta | A 

: : tenţii ai? i ” LAIS | 

: . N E Ci tă-o, dar, , 

CHALISIDIAS Crlgicindu. -sc). , , , 
: . „Nu înconjura atita, ci vorbeşte odată clar. i , 

Ce stărui? Oare viața unui sclav i a 
f1 Iuare-aminte? Oare e aşa grozav? -, ” - A CHALEIDIAS , - . au 
i ca ca, care pentru tine' e penibilă, temută, aaa ti e _ | ip N e a 
j-care sînt un trindav, mi se pare chiar plăculă. O voeşii? Ei, fic dară. Ze urăsc. Aa .. A RI 

LAIS | | LAIS Di 
4 
| . 

ih renunți la înlurnarea înfloritei primăveri 
isodoaba ci de roze? 

CHALRIDIAS! , | Pa OCHALRIDIAS 
o Aveam dorința să revărs durerea strinsă, 

zeizeci de ori avut-am în viață. Aș voi - Care inima-mi apasă, scînteind ca o furtună, 
vă altceva. Unica noutate dup'a fi | Cind pe ceruri our, negri se alungă şi sadună.. 
nu fi. Ce. rămîne? | e umai dorul libertăţii m'a gonit din ţara "mea 

Ei, asemenea plăceri
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Unde orice rădăcină mie-o piedicâ-mi părea. 
Floarea soarelui e astfel, e legată de pămint , 
Pe cind capul ci se'ndreaptă după soare, fără vint, 

„Existenţa ce-o dusesem îmi părea nesuferilă, 
Deci plecai in lumea largă fără țintă Lămurită, 
Și dispreţuind aproape tot ce oamenii, doresc 
Pe la margine de drumuri mă culcam să odihnesc, 
Litam ziua cea trecută şi la mini nu mă aiudeam. 
Pină cînd--o zi fatală'—te văzui nu mai Ştiam 
Pe ce lume sînt. Urmată de-o fanatică mulțime, 
Ce se grămădea în cale-ți bucuria să-ți exprime, 
Să te-admire... înlăuntrul astei inimi încă sterpe 
Toate poitele-şi iviră a lor capete. de șerpe. 
Strălucire răsărilă de prin lumi necunoscute 
lmbăta a mea vedere, şi cu minţile -perdute 
Imi părea cum că o mare de lumină, de miroase 
Și de dulce încântare varsă raze călduroase 
Imprejurul litierei. Frumusețea la cea mare 
Sixură de biruinţă, mindră, era orbitoare, 
Mistuind împotrivirea ca a soarelui lumină. 
De o patimă turbală a mea inimă fa plină 
Și atunci hotării tare să cîştig al tău: amor 
Fie-o zi, tie o oră, fie [ulger trecător 
De o clipă, iar pe scurta degustare-a . fericirii 
Să-mi arunce lot restul vieţii în noianul nimicirii 
Atunci mă 'ntilni vătaful dela Psamis. Ce-a urmat 
Ştii şi tu, iar din acele ce am spus, vei îi aflat 
De ce le urăsc. Pa 

  

LAIS | 

Dar singur îmi ziceai cu stăruință 
Cum că nu regreți nimica și nu ai nici o căinţă 

CIIALRIDIAS 
x 

- 
Da, vorbea mindria “n mine şi-ai crezut-o pe cuvint... 
Fericit de a mea soariă cu m'aș duce în mormiînt, 

„De te-aș îi găsit pe line, iar nu statua ta rece, 
Eu credeam că fericirea mea nimic n'o va întrece, Dar așa de scump plătită nu prin tine-o dobindii, 
Eu credeam că mă apropii chiar de soare, şi găsii 
O fiinţă ca de ghiață răspindind o strălucire 
Orbitoare, dar lipsită de căldură, Nălucite 
Ca din “munţii mei lesalici: cind din. zarea cea senină - 
Ese steaua dimineții vestitoare de lumină; 
Munţii-ncep pare c'a arde şi e semn “cum că i-a nins. 
U nălucă luminoasă, ceai pierit cind te-am atins, 
De pe stinca cea innaltă unde tu miai lut chemat 
Nu e chip de mintuire, -nici cărare de "nlurnat, 

   
Ci căderea 'm adineime,—deci m'arune şi te blestem 

7 

. LAIS 

O! durerea niciodală nu e dreaptă. Să vedem. 
- Înţeleg intreg necazul însii care dintre noi 
A “nşelat pe cel-lalt? Oare nai venit c'acei eroi 
Mueralici ce nau griji de ai. inimă în piept, 
Urmărind o frumusețe  numa'a scopul cel nedrept, 
De-a se lăuda în lume cu favoarea ce le-o faci? 
Oameni plini de vanitate și de inimă să raci, 
Intre ci amorul nu e decit goală jucărie, 
Ce se dă. precum se cere, de urit, ori de mindrie, 
Pentru trecere de vreme, uneori pentru ciștiguri, 
lar cînd patima s'arală o gonim ea nişte friguri, 
Căci ar fi o nerozie $-o pornire în zadar, 
De-a deschide unor oameni cum sînt ci, un sanctuar Ca al inimei. Simjirea ce-ar veni din adincime 
O înnăbușim cu sila, ca să nu ne lie nime. 
Dacă tu-mi ziceai; O, Luis, iată toate ce-am 
Ca să te ciştiy pe line, de iubire străbălut, 
Deci iubeşte-mă femee, căci al tău cu lotul „sint 
Si în line semplineşte fericiea-mi pe. pământ, Demi ziceai: cum eu ul Liu sînt, fii și tu a meu de tot 

CHALKIDIAS Cîncurcat). 

Amindoi ne înşelarăm... 

făcut, | 

MIHAIL EMINESCU i: 

LAIS 

a Ins ceca ce nu pot 
Ca să cert și ce mă umple dentristare şi miuie | 
: că ce a fost odală nu mai poale ca să fie, 

“IE că acea fericire, caren mină ai avut-o. 
Ai perdut-o pentru line, dar și mie mi-ai perdut-o. 

„Cine ştie dacă n urmă amoroasa tă văpae 
„N'ar fi deșteptal în urmă îar a inimei bătae, 
Aare fi încălzit de-a pururi învelișul ci de ghiață 
Pentru a schimba cu lotul amărita mea viață? 

- CHALKIDIAS 

De... Te-ai amăgit în mine... Ce păcat. 

LATS 
" Desamăgit 

Eşti” şi tu “m a mea privire... Așa dară s'a sfirşit 
Toate intre noi... 

CIIALRIDIAS 

Sfirşit, da... 

LAiS (după o pauză). 

. Insă fie ori şi cum, 
Totuș m'ai iubit şi asitel nu se cade nici decum 
Să plăteşti a ta iubire cu viaţa... 

CHALKIDIAS 

Aud bine? 

LAIS 

Da, mindria la oparte. N'o să vie dela mine Ă 
Libertatea la. Chiar Psamis o s'o.dea de voe bună. 

CHĂALRIDIAS 

Doar să dea ce nu mai are, căci negoțul merge strunâ..: 
Ma vîndut câtre străinul negustor cartaginez... 

LAIS 

Dar atuuci e şi mai lesne pentru tine să lucrez... 
Te răscumpăr.., E 

CHALRHIDIAS (supărat). - 

"Nu: vei face-o. 

LAIS 
mat e DIC) 

Dar cu aurul tiu, stăpîne. 

CHALRIDIAS. 
&.) : 
Niciodată! niciodată! Ce-am făcut! așa rămîne. 
Ce-am dăruit odată oo să iau iar îndărăt. | 
Căci oricît de mic și poale nesemnat să mă arăt 
Totuş nici un om nu are drepull de-a mă umili. 

  

Ei 

LAIS 

Da, Yoiu asculla, stiipine. 

CIHALKIDIAS 

Asculta? Stăpîn? Nu fii 
Supărală, Da, mindria mi-e vidiculă de tot. 
Sunt un cap aprins, în margini a mă ține nu mă pot 
Și apoj—pe lingă loate—cind e vorba ca să mori 
Nervii ne slăbese cu totul şi prin ci ne trec fiori... 
lartă dară...



  

' 
| 
i 

! 
i 

| 
4 

" E așa de-atrăgătoare și de dulce, 

  
Mă urăște fără margini şi mă 

Căci am 

LAIS 

Da, stăpine. | - 

CHALKIDIAS 

. | Tartă asprele cuvinte 
Şi-mi îngăduc, o Lais, cea din urmă rugăminte 
Şi-mi întinde mîna albă s'o sărut... O! cit de rece... 

LAS (apurle). 

Totuş nu ca sărularea... 

CH; ALKIDI AS 

Dar nimica n'o întrece, 
căi “mă pierd, 

C'aş dori viața 'mlreavă a' ta mînă s'o dezmierd... * 
Doar veriga asta-i strică... 

- LAIS 

Nu 'nţelege de ce. i 

CHALKIDIAS . 

Nu ştii? 
însă-i, semnul vr'unci mari licăloșii. 

(Furios). 
Căci cu văd mult mai departe șimnțeley c'acest odor 
[ţi trezește 'n amintire jurăminte de amor. 

Pentru mine 

- Cine ți la dat. 

LAIS 

Dar nimeni. 

CIIALKIDIAS | 

(scoale inclul repede șiil aruncd departe). 
Cum? tu plingi? (a parle). Ea plinge-acum? - 

SCENA Vila. 
ă aer 

CILALRIDIAS, LAIS, BONII. KRÂR. 

BOMILE AR in fund, încet către LAS | 

Cum stau lucrurile- aicea? 

LAIS 

Mai rău nu se poate cum. 
musiră cu dispreţ. 

BOMIIL.RANR cîncet). 

Aş! ce vorbă... 

LAIS (încet). 

Am să-ți spui ceva. | Pi 

BOMILKAR . 

Pi 

Chalkidias fii aşa de bun şi du-te. 
de vorbit cu Lais tainice citeva minute. 

CHALKIDIAS .- 

Eu mă mir cum iai ruşine de culezi a-mi da porunci. 
Nu sînt încă sclav la tine, mai așteaptă. pin'atunci, 

| Gândul 

Ca să-i 

(pentru sine) să respingă el atitea frumuseți. 

- LAIS - - 329 

. BOMILKAR 

Uite, i iar se întărită craterul să verse foc. 
Linişteşte-le, eu numai te-am rugat a-mi face loc, , 
Dacă nu preferi ca Lais să se ducă. 

CHALRIDIAS , 

| Asta nu. 
Mă duc cu (a parte), dar voiu să allu ce potteşti acuma tu, 
Căâmătarule nemernic, dela ca. Voiu asculta. 

(Se depărtează prin ușa laterală din dreapia). 

SCENA. VIII-a. | 

CHALRIDIAS (după o perdea), I.AIS,. BOMILKAR. 

BOMILKAR 

"... Foarte mindru acest tînăr. 

LAS 

Se şi cade-a fi aşa; , 
Cum şi trebue să fie un bărbat. Lui îi stă bine. 

BOMILKAR (pentra eine). 

ă ” *  LAIS 

” soartă-atit 
de crudă 

Şi e trist că cl de mine nici nu vrea ca să audă 
Și refuză să primească jertfa. Zeilor din stelel 
Am văzul oare atila de adinc, încît a mele 
Bincfaceri -să s'ascundă, libertatea ce-o dorește. 

Ce doresc? mă doare m. sullet de-a lui 

-Să se pară înfierată de acea cc-o dărueşte . 

BOMILKAR 

E mdărâtni€ ursul tînăr. Un astfel de caracter! 
S'a 'nsemuat c'o vorbă mare. Are inimă de fer. 

LAIS (pentru sine, dar tare). 

Totuş trebue să scape; dar aşa ca să nu șuie 
Care mină e aceea, care-l scapă de robie... 
Deci te rog... Tu vezi prea bine, cum că inima mi-e plină 

Şi-mi lipsesc cuvinte... 

BOMILKAR 

“Bine, înțeleg unde înclină 

tău. Doreşti, 
Că din pură bunătate” legăturile-i "desfac, 

pară cum că-i vine. libertatea” dela” mine.: 

LAIS Ii 

Va aceasta mi-e părerea, căci îl aperi de ruşiue, 

Va primi din a ta mînă libertatea... 

ci IALKIDIAS (ascuns). 

Suflet bun! 
. 

BOMILKAN (a parte privind pe Lais). 

Admirabilă făptură... “Nu. mai știu ce şă-i 
_Umerite ei sunt albe, orbitoare de: vederi” 
Şi mă tem că vom fi prada unei singure căderi - 
In mizerie. ” 

opun. 

LAYS 

Iți place dezlegarea ce-o ofer. 

"A! aşa? (Tare). De ce e vorba, ce doreşti tu dela mine? 

pi 

să-l cumperi tu, iar eusă mă prefac



BOMILKAR (a parte). 

Umerele aste albe (tare). Să 
pe palul de repaos). 

Da, însă cer ! 
Ca să-mi spui, ţii tu, frumoasa, serios atit de 
La sălbaticul acesta îndărătnic și incult? : 

şedem (se așează amindoi 

LAIS 

Totuș ţin la el atita ca să-l văd scăpat de rău. 
e. 

_BOMILKAR 

Atunci ia-l în toată voia. Ți-l oter şi e al tău. 
3. 

LATS | 

Cit vei cere pentru dînsul? - 

Ema ese 

BOMILKAR 

Eu mă bucur de ce fac, 
Că-ţi întimpin E dorință împlinind-o după plac. 
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LA!S 

insă nu voiu în tot cazul, 

BOMILKAR 

Imi dai voe să-ţi închin 
Ca dovadă de credință acest dar de preţ puţin?” - 
Și dacă a mea peţire ţi se pare serioasă, 
Voiu găsi pe-a tale buze o răsplată „preţioasii. 

LAIS (sc scoală). 

Tu ai fi putut cu şi mai “multă lipsă de purtare 
Să-mi faci astfel de propuneri şi să rizi. de-a mea 

” *ndignare. 
Cine-şi jă în dar favoarea, nu mai poate să se mire 
Cind vre-unul îi propune ca să cumpere iubire. _ 
Am perdut, se vede, dreplul să mă supăr de-o insultă. 
Voiu răspunde liniștită făr'a face vorbă multă: 
Nu. : ! 

BOMILKAR (după o scurtă ezitare, sculindu-se repede). 

Lovească-mă un trăznet dacă nu mă fericese. 
Bucuros de-a mea scăpare, mă culremur' cînd gîndesc 

„Cit de mult a .mea plăcere trecătoare ar fi costat 
Dacă tu rămineai mută, dacă nu te-ai îi 'mdignat. 

Dar nu ştii că. sclavu-acesta ce voiam -să-l lepăd cu 
Este tot ce am în lume, e unic avutul meu? .. 
Este farul cel din urmă, este ultimul meu: joc, i 
Ce-l cred de astădată la 'ntîmplare şi noroc. , 
Toal'averea mea perdută pot cu el s'o dobindesc, 
Și pentru o sărulare cu eram să-l dăruesc, — 
lată ce eram în stare. ! 

LAIS 

Cum? nu vrei să mi-l vinzi mic? 

" BOMILKAR . 

"Da. Chiar ceca ce-i mai vesel în această istorie | 
2, că-n scopul de-a ţi-l vinde, să mi-l cumpăr propusei. 

LAIS 

Cit vei cere pentru dinsul? Trei talanţi? 

BOMILKAR 
Nu... 

mult. 

- Spune. 

MIHAIL EMINESCU 

LA!S 

: Patru vrei? 

” BOMILKAR 
Nu. Atila de departe n'am ajuns, Mărturiseşte 
Că iubești pe acest tînăr. . « 

LAIS 

Chiar atit îmi mai lipseștei 
Ca să-l şi iubesc. Se poate. Dar nu-mi vine ca s'o cred. 
Căci n'o ştiu prin mine însă-mi. Insă ceea ce conced 
E că dinsul c-un amestec de erou și de marlir 
Şi că sufletul lui mare mă sileşte să-l admir. 

BOMILKAR 

Da, și cu a lui putere generoasă-am admirat, 
Iar în inima lui bate sînge liber şi curat. 

LA!S 

Nu-i aşa? Nu-i oare nobil, nu-i sublim de a muri 
Ca să scape de-o robie ce n'o poate suferi? 

BOMILKAR - 

insă mini, închipuește-ţi, încetează să existe. 

* Cum înfruntă cu'nălțimea goana ' sorții sale triste: 
Cu dispreţ el umple însuși discul cel întunecos 
Dela cumpăna vieţii care-l duce drept în jos, 
In infern... sclavul acesta mîndru şi „ne'nduplecat 

“Imi apare ca un rege de popor împresurat, 
„Prins şi detronat ridică capul sus, fără coroană, 
Şi co singură privire o mulțime ia la goană, 
Potoleşte o răscoală făr'a zice un cuvînt - 
lar privirile "ndrăznețe toţi le pleacă la pămînt. 

BOMILIKAR . 
A! un rege prins? Favoarea ta “îl  puue-atit de sus? 
Atunci văd că pot propune prețul care i-lam pus. 

S . 

LAIS 

BOMILKAR . 

Las'intii ca soarla mea cca aspră sto. deplor 
Şi să cer a la crtare, umilil şi rugător, - 
Pentru-acel tribut, pe care sînt silit să ţi-l impun. 

„Căci zgircit nu sînt, aceasta credilorii: mei o spun 
Ca dovadă strigătoare. Deci mă iartă, sînt silit 
Ca să cer, dintr'a lor cauză, chiar un preț ncauzii, : 
Monstruos pot zice. . 
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CIIALKIDIAS (a parte).. 

Masă, mizerabile! 

LAS „ 

Ce preţ? 
BOMILKAR 

Ah! o sută de talanţi. 

LAIS 

Cum? Tot ce am? 

BOMILKAR 

Sunt îndrăzneţ, 
Dar atita-mi trebueşte !



CHALRKIDIAS (a aparte). 

O, răbdare! 

LAIS 

! Dacă cl 
[Di măcar... i 

La Ia 

! BOMILKAR 

| Atita? Dară nu'mnţelegi de fel 
te îndumnezeeşte, că mîndria ce arată 
m: inimă răsare de durere 'sîngerată. 

| " LAIS 3 

zrezi! ii 

| BOMILKAR “ 

Dar cu sint sigur. O s'o afli și mai bine 
1» numai întreabă-l... Ei, Chalkidias... Nu vine? 

surd? Chalkidias! 

: SCENA IX-a. 

j 
3RIDIAS ridicind perdeaua, BOMILKANR, LAIS. 

“CHALKIDIAS 

Ce e? Cineva care mă chiamă?   
BOMILKAR 

CIHALKIDIAS 

Im auzit nimica. 

BOMILKAR 

Intră numai, 
rşit vorbirea noastră... 

fără teamă, 

“CHAL RIDIAS 

Nu mai ai Şalte poruncit 
! sclavul tiu? 

BOMILKAR   Cum? ce spui? ? 
' . soy 

cn ALRIDIAS 

Eu nam răzgîndit de-atunci. 
pun cu totul ţie. Da, sunt foarte hotărit 
desc tot înnainte, fie cit de amărit, 
| i , 

: BOMILRAR (a parle). 

prin minte? (fare). Tu glumești, 
precum se vede. 

-răzneşte-acum 

CIIALKIDIAS 

tăpine, nu's aşa de inimos precum sar crede 
mn. drept, mă tem de moarte. 

LAIS 

Oare: lu vorbeşti acum? 

“ CHALRIDIAS | 

i făcut, ce am vis vouă nu-mi iai place ntcidecuni, 
ost fapte ușurele de copil lăudăros, 

- Alergînd în brațul morţii ca aliar mîntuitor. 

LAIS ” - 331 
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N 

Con a hui deşertăciune se mîndrește cu prisos. 
Mam convins că umilința de acum mi se cuvine 
Şi- căintă de purtarea mea cea fără de Tușine. 

BOMILKAR 

Dacă ţii atit la viaţă, aşa scumpă o socoți 
Nu se cuvinea a face chiar cu moartea la negoț 
Căci c înșelătorie. - - 

CHALRIDIAS 

Dar e chipul cel firesc 
S4 posezi aşa de eftin un sclav scump. 

BOMILKAR 

, Iţi mulţumesc 
Foarte mult. Ce fac cu tine? 

CHALKIDIAS _ 
A ia 

O să-ti cînt frumos din flaut 
Pe cînd şezi la masă. 

BOMILKAR 

Fleacuril 

CIALKIDIAS 

In zadar atuncea caut! 
Sămţeleg a ta voinţă. Nu poţi cerc nici decum - 
Cu de dragul tău stăpine, singur cu să mă sugruim. 

" BOMILKAR 

Văd acuma ce m'așteaptă. Ruinat fără scăpare. 

LAJS Ţmergind călre Chalkidias). 

iu urechea mă înşală? Glasul tău ce acela care 
Răsuna atit de mîndruași-acum sună-atit de greu. 

CHĂALRIDIAS- 

Aș dori, frumoasă Lais, ca să fii în locul meu. 

- | LATS 

Eu, în locul tău, desigur că n'aș tremura de fel 
Ca să sculur a robiei lanţuri grele de oţel, 
Precum fuge osinditul dela locul de osîndă. 
Iărţuit de-o *plebe crudă, de peirea lui flămîndă, 
Şi abia ajunge'n templu, adăpostul de scăpare, 
Aş fugi şi cu de-a sorții prigonire-atit de mare, 

CHALRIDIAS 

Țic-ţi pare foarte lesne. A vorbi este uşor. 

LAS 

Insă cum e.cu putință să te,schimbi aşa deodată? 
Care zeu, cuprins în suflet de-o invidie ciudată, 
A putut să amorțească al tiiu cuget de erou? 
O! asculti-mă pe mine şi deşteaptă-te din nou, 
O pătrunde-te 'n adincul unci inimi turburate, 
Cum că cel.ce nu e liber este mort pe jumătate, 
Deci, arunc'a ta viață pin'ce nu e de ocară, 
Pînă “nu-i încă pătată de robia cea amară. 
Corpul tău, -făcindu-l jertfă. pulberii de pe pămint 
Vei trimite-un suflet mîndru zeilor din cerul: sfint. 
Mori mai bine şi, mormîntul deschizindu-l cu a ta mînă. 
O icoană luminoasă pe-a ta urmi-o să rămînă 
Despre nobila-ți fiinţă acelor ce te-au iubit. 

BOMILKAR (câlră Lais). 

A făcut. efect? (își roade barba). Ochiu-i strălucit!
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LAIS (lui Chalkidias). 

Am ştiut în totdeauna cum! că nu eşti un fricos. 

BOMILKAN (/recîndu-și miinele; a parle). 

Bun băiat... De-acum desigur moare, mic spre folos. 

CHALKIDIAS 

Totuşi... cînd gîndesc la moarte mă cuprinde un îngheţ. 

BOMILEAR , 

De păstrezi părerea asta w'o să ai decit dispreț | 

LAIS. | | 

Oare munţii țării tale cu prăpăstiile adinci, 
Ce ridieă pin' la nouri a lor capete de stinci, 
De ameninţă chiar cerul, uimitoare și măreţe, 
Au minunile acestea mau putut să te înveţe 
Ca să pui pe libertate preț mai mare, nu în silă 
Să 'supui a ta voință unui jug fără de milă? 

CIIALRKIDIAS 

O! senine nopţi de .vară,: mult frumoase erau ele, 
Dulce-a lor singurătate, .mîndru cerul plin de stele. 
Unde sunt acuma toate? Aşternuturile moi 
Numai lori mirositoare dela munte şi trifoi... 
Unde caprele ușoare?.... : 

BOMILKAR . - 

Uite, lacrimilo-i vin. 

LNS 

Lacrimile ușurează chinul inimei puţin. 

CHALKIDIAS 
; . 

Capre... Le cintam din fluer, toată. ziua numai lor... 
a - " (Schimbind tonul). , 
Dacă ele erau bune pentru cintece de "dor, 
Pot să fac acelaș lucru pentru domnul Bomilkar... 

LAIS 

Laşitate! 
. ie 

CIIALEIDIAS (a parte). 

ZI mai bine: ce curaj! (fare). Eu vâ declar 
Lămuril cum că robia imi convine. Să muncesc 
Nu se poate, fiind leneș. Să mă pun ca să cerșesc 
Nu e chip, dela o vreme m'am deprins a lrăi binc, 
Libertatea fără  pîne însemneazii * pentru mine 
Cit un idol imort... De aceca mi-am propus să.mă îngraş 
Din sudoarea adunată de stăpinul bogataș. 

LAS 

Este cu putință oare? 

CHALRIDIAS, 

Da, mărturisesc curat 
"Zum că eu nu sunt un rege prins.: 

LAIS 

Ce spune? 

. 
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BOMILRKAR 

S'a trădat 
Sivgur, „Rege prins“, 

CHALKIDIAS (a parte). 

Ce lipsă de prudenţă! 

LAIS 

- " Stind 
Toate cite le vorbirăm în auzu-i au ajuns 
Și ce zice el acuma este prefăcătorie 

ascuns 

BOMILKAR 

Da, se vede cum că iarăși a crezut de datorie 
Să uzeze de-o vicleană stralagemă, ce 'nici eu 
Nam pulul să o descoper. Prea frumos, tinărul meu 
Henegarea cca de sine dovedește-acea mărime - 
Hara sufletului, care a putut să te anime, 
Deci, ferice” de femeea, în a căreia favoare 
Ai adus această jertfă. 

LA!S 

Nobile amic! 

BONMILKAR 

.„. Imi pare 
Că s'a prins de astă dată. - 

, 9 

LAiS (către Bomilkar). 

| Spune-mi tot ce ai de zis; 
De vei cere cu suni gala a da toate prin înscris. 

(Ea s'așează la masă. Bomilkar slă în cealaltă parte). 

CIIALKIDIAS 

Dar eu nu voiu... Te rog, Doamnă... Lais judecă ce faci 
Cind. de'ntreaga ta avere pentru mine te dezbraci... 
Dar explică-ţi tu pornirea care vrei ca so "asculţi, 
Nu-i amor ce simţi' în line... nedeprinsă de aui mulți 
Co simţire mai adincă, tu în mine nu admiri 
Decit omul ce preferă moartea aprigei robiri. 
Că mă 'malj peste mulțime este numai. o părere... 
Lasă-mă în viaţă numai, strălucirea 'ndati piere, 
O să-ți piară turburarea de pe ochi ca să. vezi iar 
Cum că sînt ce-am fost de-apururi: un țăran, iar nu ce par 
Vrei ruina numai pentru ca un sînge-aşa * de : rînd 
Ca al meu, să nu se verse, și nu știi că numai cind 
L'oi vărsa se'nnobilează? 

LAIS (lui Lomilkar). . 

Aştept, spune. 

BOMILKAR (dicteaza). 

„Eu declar“ 

CHALKIDIAS 

Și nici încuviințarea mea n'o cereţi voi măcar... - 
Astfel vrei cu dinadinsul să mă faci ţie dator, 
Inpotriva înclinării astei inimi să dai zor? 

BOMILKAR 

„„Prin înserisul cel de față, cat de mine, eu declar 
„Că m'oblig de bună voe a plăti. lui  Bomilkar“...



  

LAIS 

CHALKIDIAS 

Şi cu toalămpotrivirea mea tu te lipsești de toate? 

LAIS (lui Bomilkar). 

Mai departe... 

- : BOMILEAR 

„Una sulă de talanţi“ 
. ) " 

CHALRIDIAS 
Dar nu se poale. 

BOMILRAR . 

„lar pentru acoperire“... , - 

CIHALIKIDIAS 

„Nu... Ol Lais, te conjur, 
“Pe toţi zeii cei din ceruri și pe lumea de'nprejur 
Să nu-ți fii vrăjmașşă ţie şi de-aceca nu lăsa 
Pe funtasma sărăciei palide în casa la... 
Tu nu știi ce faci, tu încă sărăcia n'o cunoșli 
Ce apasă nendurată pe spinarea celor proști, 
Tu nu ştii amărăciunea și mărimea, crudei lipse 
Caren umărul mulțimei a ci ghiară şi-o înfipse 
Și nici munca cea cumplită şi nici miile de chinuri 
Ce apasă mintea noastră. zdrobind inimilen sinuri. 
Viaţa ta ai pelrecul-om opulenţă. Ştii tu ce-i 
Sărăcia? Selea, foamea, frigul, tot alaiul ci? 
Munca aspră sub cumplila verii arşiţă de soare, 
Haine groase, ponosite de căldură, de. ninsoare, 
lar repaosul de noaple care poate fi domol 
Şi atunci cînd așternutul nu-i decit pămivtul gol? 
Crede-mă, «e un chin atita de-cumplit, alilea rele, 
C'o eroică viriule ni se cere pentru ele. 

LAYS (către Bomiltar). 

Mai” departe. Ce urmează... 

BOMILKAR 

par pentru acoperire.” 

CIIALKIDIAS | 

Nu vrei să m'auzi? O Lais... 

BOMILKAR — 

li cedez cu mulțumire 
Ce posed, și bani şi lucruri şi oricare giuvaere“. 

CHALKIDIAS 

Oare suiletul tău mindru îndrăzneşte să mai spere 
Să-mi cîştigi prin aceasta înclinarea? Să voesce ” 
Chiar a te iubi şi totuşi nu mai pot să te iubesc. 
Dar priveşte împreujru-ţi. Dacar spune-aceşti păreţi 
Ce văzură pe aicea în decursul unei vieţi, - 
„Ar striga la toată lumea şur vesti pe ori-şi- -cine 
De ruşinea la cea mare, de adinc'acea ruşine 
"A înimei tale sterpe şi lipsite” de amor. 
Aste pănuri purpurie, aste marmuri, ăst covor 
Toate gajuri ale gloriei tale-atita de deşerte, 

Nu sunt oare tot atitea mărturii“de sigur cerle 
Și dovezi umilitoare că ai. fost despreţuită? 
Au brățarea asia oare cine-o dete ca ispită? 
Ta archont? Un preot poate? (Lais scoate brățara) 

Cine salba dela git, 
îi numai decit 
însfirşit să o primesc, 

Cine mîndra diademă? Dac'ar 
„Să mămnduplec, a ta jertfă. 
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Mintuirea mea atuncea aş avea s'o mulțumesc 
Unui roi întreg de mutre de prădaţi inchinători 
Ce-ai avut pe rind. Mai bine mor de.zece mii de orl. 

- LAIS (lui Bomilkar).; 

lar acuma semnătura... 

BONILEAR (i-arată docul). 

Aici. 
CEL scrie asemenea un papirus din „parte: Și). 

- 

CHALEIDIAS 

“Stai, nu iscăli. 
O vrei? Bine iți voiu rupe inima, căci suferi 
Nu mai pot. Deci uit cruţarea... Eu iubesc pe alta... 

LAIS 

Ce? 

BOMILKAR ; 

Nu-l mai crede, ori şi cile să vorbeasscă i-ar plăcea. 
Glume. Din mărinimie vrea din' nou să te înșele. 

CHALKIDIAS 

Da. Ea .se chema Timandra. Chiar: în vremile acele - 
Ciud eram copii, prinsesem 'amîndoi a ne iubi 
Și părinții semnvoiră mai tîrziu .a ne uni. - 

. Fată plină de putere, prea frumoasă şi robustă, 
Dacă o vedeai cum merge pe cărarea cea îngustă 
Sprijinind pe cap cu braţul znopi de griu nesculurat 
Era chiar încintăloure şi lu umblet și la stat. 

LAI!S 

Ot destuli 

  

_CHALKIDIAS Da 

Plecai de-acasă, iară ea încet mi-a zis: 
„Nu uita cămn valea asta ca un rai rămas înclis, 
„Bale-o inimă zmerită,. credincioasă, pentru tine 

"Si orice greşeli ai face, cum le face orişicine, 
„Din zburdarea tinereţii să păstrezi în piept o vie 
„Și curată amintire despre mine. Pe vecie 
„Să-mi păstrezi a ta iubire mic, ca soția ta“. 

LAIS (se clalină .şi cade leşinată pe je(). 
. - 

CHALKIDIAS 

- Lais, cerule, o! 

BOMILKAR 

: Lais... nu te turbura, 
Nu-i adevărul ce spune, sunt curat poveşti, copilă, 
Ai să vezi curind lu însă-ţi. 

"LAIS Ceenindu-şi în fire, lui Chalkidias).. 
, = 

. Ol -tu eşti fără milă... 
Dar toi una mi-e la urma urmelor '(semnează). Con: 

du-o dar 
Innaintea unui preot şi fă nunta la altar, (Ea tntinde 
lui Bomilkar sulul, iar acesta îi dă în schimb. un 
papyrus scris de el), „7 i 

CHALRIDIAS 

Cum? PI



. 

»3t MINAIL 

LIS 

Te miri cum că nimica să mv'oprească n'a pulut 
Ca să-mi mintuesc iubitul, fie chiar pe veci perdut 
Pentru mine? Dacă alla e: femeca ce-a aprins 
A ta inimă, atuncea du-te dar la ca întins 
Rămti credincios uneia şi ferice fii cu ea. 

(Ea rupe sulul ce-l ţinea în mînă). ez 

CHALNIDIAS (înyenunehind înaintea ei). 

Ba cu tine, da cu tine, numai. (u, frumoasa mea, 
Eşti aceea ce-am «doril-o, ce-o iubesc şi am 
Pin'acuma din miîndrie, din “amor te-am amăgit 
Dacă m'a mișcat atita a ta mare îrumuscţe, 
Bunătalea ta mă mișcă mai adinc, şi-a ta blindețe, 
Lasă-mă să-ţi spun accea ce de mult mi-ardea pe limbă. 

"Imima ta nestricală; pură, care nu se schimbă, 
Inima, fermecătoare, așa bună; așa mare, 
Și pe care mi-ai jeritil-o cu atita abnegare 
Ma învins şi în genunche te ador și te ascult. 

d 

iubit. 

LAIS - 

Mă iubeşti. 

CHALKIDIAS 

Mai întrebi încă? (Ce iubesc... nespus de mult. 
Lais se aruncă în brațele: lui 

larlă-mi toate-acele crude impultări ce ţi-am făcut. 
Dind altuia pentru mine toate cite le-ai avut 
De viața ta întreagă pe deplin te-ai lepădat, 
Incit şters este trecutul... : ” 

EMINESCU 

LAS (la pieptul! lui). 

O! noroc neaşteptat. 
E un vis? Deşteaptă; oare sunt? Ah! nu jmai pot prie 
Insă haide. Iaide-afară, casa asta încă "cepe 
Ca să'mi facă silă.. Vino! Nu așa! (Ea sună 4, 

disc). Ei, Timas, Vi 
. TIMAS (vine pe ușa din slinga). 

Haina ta repede. Dă-mi-o (Ea dă haina ci sclan 
se învelește „în haina mohorilă a acesteia). 

BOMILKAR 

Unde-alergi, de ce 
Inima de nerăbdare, de ce graba asta vie? 
Este rindul meu acuma de-ai 

LAIS 

Imi e dor să'ncep o viață nouă. 

CIHALKIDIAS (cu Lais deodată). 

Rămii cu bine. 

- BOMILKAR 

Dea cerul să vă meargă astfel cum se cuvine, 
Cum doriţi ca să vă meargă (Singur luînd la 
giuvaerele de pe masă). 

„ară cu rămîn şi crez 
Că frumos ca fericirea altora s'o'mtemtezi. 

„(Perdeaua cade). 

ţi-e |. 

propune  ospeţie|!   

  

i 
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HISTRION 
DRAMĂ INTRUN ACT DE GUILOM IERWITZ 

+ 

PERSOANELE 

HISTRION - Un servitor de teatru 
FELICE, fiul seu adoptiv Un diletant 
ROSA MUNDA . , Un ofiţer 
LISETTA, o servitoare Un spectator. 

Da „Mai mulţi spectatori, 

  

” (Scena înfățișează o odaie, în caro totul arată o mi- 
serie adîncă. In fund o ușă, un Serin, dinainte în dreapta 
un cămin, în stînga o ferestră şi o “masă, pe care se 
văd risipite în desordine o mulțime de cărți vechi. Pe 
părete deasupra, inesei -atîrnă o cunună de lauri uscată, 
a cărei panglică învechită și-a perdut culoarea), 

. : ii i —_ i - 

| SCENA. * 

lîngă ușă, cugetă câtva și declamă ). 

»Cu plinsul meu ei nu pot nimic să aibă, 
„Nw's eu: regele însuşi?“ 

Sărmane Lear, teme-te de însăşi lacri-. 
mile tale, ele vor escita prepusuri, ele „se. 
vor explica rău; vrei tu Să-ţi: aperi lacri-. 
mile cu. coroana, care ai dat-o nu de mult . 

„fiicelor tale fățamnice? (Declamă iarăşi). - 

„Sint Regele, fiecare atom în mine un Rege : A FĂ > o. i >, „ŞI cînd fixez privirea, cum tremură Vasalul””.. 

„ (Vorbind) EL crede a fi încă ceea ce a 
a fost odată: o. credinţă smintităl De-ar 
fi fiecare atom din tine Rege, însă fără 

„Sceptru, şi coroană, poporul ție supus, tre- 
ce străin şi rece pe lingă tine şi nici un 
sclav nu-și pleacă genunchiul său. Da, dal 

„Sdrenţele fasonate pe moda nouă aruncă în 
pulbere miriade de idolatri. O cît de a- 
dînc' se înfige în inimă „cuțitul, cînd vezi 

'sa). Mergi 

"o jucărie de om mare. că a căzut, că s'a 
schimbât, că puterile îi leșină şi că cu toa- 

„te astea poartă mîndrie în privire și gesturi 
şi vrind să arăte cu fală din ruinele lui 
mindrul însă golul Eu. Ferice dacă dă de 
un amic, ce satisface onoarea lui, fericel 
Dar cînd grandoarea cade într'un cuib de 
noroi, a, ce mort: putrezeşte atuncia! (Sa- 
șează lingă masă, aruncă cartea pe ea şi-şi 
razimă capul în mâni). O, dacă n'ar fi 
reamintirea, dacă n'ar fi, atunci aș visa mai 

„puţin în felul acesta, și n'aș fi nimic alta 
„de cit aceea ce sînt; şi totuşi e o plăcere 
„deosebită 'de a privi la laurul vestejit şi 
după atitea vijelii de aplaude, de mult ui- Na i. „tate, a întreba pe martorul uscat însă mic Histrion :(în haine învechite “şi proaste dacă. merit a-l purta. (Ja cununa din pere- 
te). Din ce în ce mai gol, din ce în ce 
mai uscat; te rog mai' ţine încă puţin, prea 
puţin, căci în curînd sînt. gata, în curînd 
voi sfîrşi rolul, în “curind comediantul va 
părăsi scena vieţii (către cunună). -Mai ştii 
tu încă cum te-am căpătat pe tine? Sărma- 

„na mamă, era bolnavă; eu jucam, cîntam, 
rideam, săriam, pe cînd 'ea muria de foa- 
me şi de frig. In ziua aceea de multă glo- 
rie şi onoare, te purtam pe tine, ahl eram 
fericit şi cît .îmi bătea inima de fericire, 
cînd intram în casă la mama şi în casă în-. 
tuneric şi tăcere... O'ntrebaim,. ce, șade prin 
întuneric, ce nu-mi răspunde; îi pun cunu- 
na în mînă, voi s'aprind luminarea, luna 
aruncă o rază palidă în cămăruţa întune- 
coasă: O Doamne! mamă, ce eşti așă de 
palidă, mina ta înlemnită... rece... aşteap-: 
tă, îndată fac foc, aprind lumina... dar cu- 
nuna mea 0 ţinea—0 mînă moartă. (Stă pe 

- gînduri, apasă cununa' pe. buzele sale, tre- 
ce mâna peste .ochi, aruncă cununa pe ma- 

iergi, mergi! îmi faci inima -așă de 
posomorită, i
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MIHAIL 

SCENA II 

Histrion. Un servitor de teatru. 

Servitorul (îi-dă-o epistolă). Poftim de 
la d. director. 

Histrion. Pentru mine? o epistolă! 
Servitorul. Dec! Da pentru cine? Doar 

nu pentru mine! Mai e cineva aici, afară 
de noi doi? 

Histrion (citeşte) „Ni pare rău că tre- 
buie să însărcinăm pe altcineva cu prescrisul 
rolurilor, căci actorii se pling pe toată ziua | 
că nu pot să citească scrisoarea d-tale. 
Cred şi eu că ochii d-tale nu te vor mai fi 
servind bine la aşa treabă, dar fiindcă îmi 
pasă de a te ști cu totul fără pîine, ni-am 
vorbit eu și cu actorii de a- ţi veni din cînd 
în cînd cu cite ceva în ajutor”. (boțeşte 
hirtia şi-o aruncă pe masă). Și aceasta mic, 
care li-am fost idolul lor? 

Servitorul. Na, na, na! doar 
zînd că-ţi atacă cu asta onoarea! 
Histrion. Mie o pomană? O, cîtă milă 

„au ei; dame adevărat, sînt netrebuincios, 
„bătrîn, tîmpit. O, cîtă milă, cîtă milă! 

Servitorul. Ei drace! Ce mai poiţi și d-ta 
capul d-tale înălbit aşa de sus, aşa de mîn-! 
dru! Hehcei, vremea” mi te face mai cumin-. 
te, mi te mai unileşte, Mai binc, 
în "fire, ascultă una, să-ți spun una şi bună, 

n'o fi cre- 

fiecare trebușoară își are și ca biet chiver- | 
can fă-mi-te ca mine la toate cele, 
ba' clachiez, ba lampagiez; nu 

s'au 

"niseala ki; e 
ba afişez, 
prea întreba după mîndrie și onoare; 
dus vremile celea. (Bea). 

Histrion. Taci cu neghiobiile tale. Ține-le 
“pentru frații tăi de cîiciumă; ia cărţile as- 
tea şi caută-ţi de drum, salută ! pe. stăpi- 

nul tău. ŞI spune-i că nu mă TUȘINCZ de nici 
o muncă, dar.de pomană nu voi lua nici 0- 
'datii. Adieul 
„Servitorul... Vorba scurtă, pe şleau. Din 
parte-mi să 'rămii sănătos. (Vrea 'să iasă, 
însă se întoarce de la uşă ă). Incă una, ca 
să vezi că nu-ţi voesc rău, încă îl mai rog 
și pe Directorul ca să-ţi mai lase, secături- 
le astea de scris; da ia ascultă; iese şi pen- 
tru mine ceva, vre-o dobindă, ceva? 

Histrion (aparte) Ce mai suflet!.. Cemai 
tocmeală de creştini, în cât. mi se varsă 
“fierea de. turbare. (Tare) Bine, primesc, 
vrei” tu însă ca în fie-care zi Să. ţi scurg o 
picătură de sînge, ca să nu-mi mai cumpăr 
cerneală roşie! “Ce, nu vrei? Aida de! Nu'i 
şi asta creștineşte? Dragoste ' pentru drago- 
ste; hai dă mâna încoa, știu cu c'o să te 
îmbog ogățești. din sudoarea mea; nu vrei și 
tu să-mi faci atita. serviciu? . . 
"Servitorul. (aparte. speriat) Aulio! Asta 

face zapise cu dracu, aidi șterge-o la sănă- 
toasa, pină nu se deoache treaba 
să iasă). 

Vino-ți . 

(vrea . 

EMINESCU 

Histrion. (aparte) Unde ași iute? Nu 
e nimica cu sîngele? 

Servitorul (aparte). 
Şterge-o băiete (fuga). 

Flistrion. 
bilul. Pentru o picătură de sînge! Mai îmi 
venia a ride de cl. Rău mai stă cu cîștigul 
onest, pînă cînd vor mai fi mari și tari 
astfel de slugi fără suflet, „Puși în momen- 
tul în care dă din cap un om însemnat, 
Cit o să mai sufăr şi acum; de mult masa, 
mea 'a fost mai mult de cit frugală. 

Aulio,. l-a apucat. 

pe ori-cine, fie măcar ţărani! oare. cum 
io fi mergind lui Felice, oare o fi ieșit 
bine la căpătii? Eu-zău! nu aș fi povă- 
ţuit nici-odată de-aş cerca norocul în ţară 
Străină! Bietul băiat! Cât de mult îi pasă 
inimei 
de ani. 

lui, dar nu-i nimic după atît amar 

SCENA III 

(În timpul monologului Felice intră cu man- 
taua, vălăria şi sacul de voiagiu). 

Felice (in sine) Doamne sfinte! El mă 
* crede departe și-o fi zidind castele în Spania 

și acum trebue de-odată să-i risipesc toată. 
speranţa. Of! de abia am inimă pentru asta 
(tare) Tată! | 

Histrion. Felice! Tu eşti - copilul meu! 
Felice. Cum mă vezi.: 

“Histrion. Şi cum ţi-a mers? Spune cu- 
rînd, fiul meu! Pune lă o parte lucrurile, 
vino, încălzeşte- te... ba stai, mai uitasem..., 
focul azi n'a vrut să arză, lemnele erau 
rele... na mantaua, " învăleşte- te, nu te. mat 
împotrivi, mie nu mi-e frig, copilul meu. A- 
cuma spune-mi. cum. ți- a mers? Ce zicea 
amicul meu, te-a primit el bine? 

Felice. Dacă-i 1 vrea să-i zici bine, fie bine; 
cu zic de tot altfel. 

Histrion. -Cum 
lul. meu ? 

Felice. Ai : 
târziu: 

Histrion. Fiul meu, vorbeşte fără temere. 
fără cruţare, cu voi! Ti. ordon chiar. 

Felice. Am dus epistola ta :stăpinului tău, 
însă acesta era mindru și îngimfat și pur- 
tarea sa nu mă lăsa a presupune nimica 
bun, căci de “abia putea să-și aducă aminte 
de d-ta: în fine veni cu încetul şi memoria, 
însă cam în pasul unui melc și cum lasă 
melcul urme alunecoase şi lucii, astfel lasă 
și cl în urmă-i frase lucii ca acestea: II 
cunoșteam odată pe bunul Histrion, craun 
om prea de: ispravă, acuma abia mi-aduc 

asta? Cum altfel, copi 

răbdare! Ți-oi. spune eu mai 

„aminte. ” i Ă A 

Histrion. Nu-ţi. dete înainte de toate cel 
„puţin locuinţă? | 

Felice. Ba că chiar. In biurou îmi dădu- 
ră a'nţelege că „n'ar fi tocmai bine ca să 

Hahaha! Cum aleargă MiZera- , 

Dacă . 
anunțul mi-ar aduce ceva elevi? Aş primi



mă opresc prea mult, fiindcă şi aşa nu pu- 
tea să-mi dea vre-o ocupaţie. ” 

- Histrion. -E cu putinţă? Sărmane, bie- 
te copile? Cel întîi zbor şi l-a tăiat! Cine 
ar fi gâudit-o? Acestui amic i-am făcut multe 
Şi acum... (se întoarce şi-şi şterge ochii 
cu palma). 

Felice. Mai bine n'aș fi spus nimica din 
toate astea, 

Histrion. Nu, copilul meu, mai bine-i așă. 
Le mai vezi odată bătrân şi copt pentru 
mormiînt, ți se face şi calea mai singura- 
tică, mai pustie; mulţi amici te părăsesc, 
se despart de tinc, nu-i pling pe acei din 
căile negre, însă pe amicii necredincioşi tre- 
buie să-i plâng (se scutură). Mi se pare 
că s'a făcut prea frig, nu? 

Felice. Da, da. Na, ţine amindouă man: 
talele. 

Flistrion. 
îndărăt, 

„ Felice. Unde pleci? 
Histrion. S'aduc ceva lemne. 
Felice. Infăşoară-te bine, ce ger afără. 
Histrion. Pe dată sînt aci şi eu. Ei fi 

îngheţat, hai? Numai. nu fii trist, nu te 
mihni .de asta, găsim noi alți, amici, nu-j 
„aşa, copilul meu, că acela e mort pentru 
noi? mort! mort!.. (iese). 

Dă-mi numai una, Viu indată 

SCENA IV 

Petre (singur; (în urmă) Histrion N 

Felice. O Dumnezeule, el încă mă min: 
giie, pe cind el singur are atita trebu- , 
ință de mîngiliere. Oare cum aş începe-o 
ca să câştig ceva? Căci a-i cădea mai mult 
în spinare ar fi o. crimă; la scris într'ade- 
văr i-aş mai putea ajuta, dar asta nu prea 
dă spor pentru amindoi (se așează lîngă 

“masă şi dă de o epistolă) Ce e asta? Cum?: 
o epistolă şi aşa de mototolită, ca și cînd 
ar fi asvirlit-o cu furie aci. la să verde, 
(citeşte) Și asta încă, ultimul, unicul” său 
razim, Da! dal în timpul din urmă m'âm 
putut să-i ajut, căci nu eram aci, ochiul său 
slab, mîna lui e nesigură... acuma de-abia 
mi-ar trebui sfat, fie ce-o fi, chiar o şarlata- 
nie, tot ar merge. (Gindindu-se) Sint în- 
tr'adevăr acasă, dar prea puţin "mă cunosc... 
să-mi iau un nume străin dar sunător, să 
merg la directorul teatrului, dar chiar acum 
pe loc!... Par'că-i văz pe oameni dindu-și 

„în coate şi împingîndu-se, căci un așa nu- 
me sună a ceva mare şi de-ar suna numele 
meu cit de bine cît de curat, totuși cu un 
nume străin te introduci. mai uşor. (După 
o pauză Histrion c'o legătură de. lemne 
subsuoare şi o pune lingă cămin). 

Histrion. (lovind pe Felice pe umeri). 
Nu capumn jos, copilul meu; ne-om' lupta 
înainte, de-o vrea D-zeu, căci el'e cu noi. 

HISTEION | aut 

Astăzi m'am anunţat ca actor şi dramaturg, 
ia seama numai, că dacă mi-o işi la vre-un 
capăt şi de-oi pune odată mina pe mai 
mulţi elevi, atunci o să-mi ajuţi, cepilul 
meu, nu-i așa? Numai curajul să nu-l 
pierzi. 

Felice.: O scumpul, o bunul meu tată! 
Histrion. Aşteaptă numai, curind o să-ţi 

fie. comod, aici. Bune lemne mi-a dat astăzi 
femeia pe atiţia bani numai. 

Felice. Tată, şi eu am un plan. 
FHistrion. Şi-ar fi? 
Felice. Ştiu c'o să te miri, dar ascul- 

tă. Mă fac frumos cât oi putea şi mă an- 
gajez la teatru, . o 

Histrion. Unde? Aci? : . Ă 
Felice. Dar sub un nume streini 4 
Histrion.. O să te cunoască. 
Felice. Aş, nu mă cunoaşte nimenea. 
Histrion. Să dea D-zeu să-ţi iasă în bi- 

ne. Destul de rușinos de a întrebuința ast- 
fel de mijloace. -. i Aaaa 

Felice. (privindu-se ?n oglindă) Ce nu- 
me să-mi dau oare? n | 

Histrion. Dar dacă te-or cunoaşte? - 
Felice. Aş, o să fac toate ca străin. (se 

pregăteşte să iasă). - 
Histrion. Dar cum? Chiar acuma vrei 

să te duci?. Mai rămii...: -mai gindeşte-te. 
Felice. Te rog prea mult! Nu mă: mai 

face a mă răci... Să -vedem numai de-oi 
putea depune :proba bine şi dacă mi-o ieşi 
atunci. pot să-ți zic cu onoare că'm'ai în- 
văţat bine arta mimicei.  Rămii sănătos. 
(iese). a 

Histrion.. Bine să-ţi dea: Dumnezeu, bu- 
nul meu copil! Gândindu-mă în locul-bie- 
tului băiat mai-mai n'aș fi făcut-o nici eu 
altfel. Fără de a preţui prea sus, pot să 
mă laud, că de l'ar și lua drept ceva mare, 
nar avea de ce să se căiască, căci l-am! 
lăsat să studieze clasicii şi să memoreze. 
o mulţime de roluri frumoase. lar. a înce- 
put să-mi vijiie creerii și oasele mele nu 

nu vor să mă mai servească. (şade) Curios. 
„Ce nu.ţi se întâmplă. într'o singură zi! de 
multe. ori atitea, încît ţi se pare vis şi la 
sfîrșitul zilei îţi freci fruntea -spre reamin- 
tire, ca și cînd te-ai deștepta din somn. 
(Merge ?nspre fereastră). Să şed în pace 
nu pot! Acuma o fi la Director... Cum s'o 
fi purtind el! o, cum aş vrea să-l văd. 
Are multă finefe el, maniere la vorbă, la 
-intonaţie. Dă-i Doamne bine. (Merge - fa 
cămin). Bietul băiat era aşă de plin de 
ger... să-i fac o ceaşcă de cafea. Lem-: 
nele nu-s bunc,. ard prea iute.... de n-o 
veni în grabă, iar se răcește în casă (cu- 
“getînd ). Iarăşi pun pe un amic în numă- 
rul celor perduţi... da, da, ei se vestejesc 
ca cununa gloriei... puţin aer contrar şi 
haida! a zburat tot cuibul. Le-aşi puna 
prinzători acestor paseri, nu spre a-i în- 

e ; 
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temniţa,.. ci spre a-i -îmblinzi, le-aş cînta 
apoi un cîntec despre fidelitate, despre a. 
miciţie şi :cu asta i-aș trimite: în. lumea 
largă... A! iacă și apa fierbe, de-ar. veni 
numai mai curînd. (Saude bătind la ușă). 

. SCENA V. 

Histrion, Rosamuinda. (intră cu o carte ma- 
re plină, de desemne de costume. Costumul 

| „e, fantastic). ; | 
Rosam. (vorbind tot-:repede).. Profeso- 

rul meu. Primoquinto mi-a zis. că aţi fi-a- 
nunțat,: că vreţi a deschide în curind. un 
ciclu pentru amici tineri şi dramaturgi. Pro- 
fesorul meu Primoquinto mi-a „spus-o, cl 
mi-a fost-:pină acum profesor. de. muzică; 
însă astăzi crede..că am mai multă. încli- 
nare. pentru declamaţiunea înaltă, pentru că 
pot vorbi - întruna, fără..să. mă. împiedic, 
mai multe ore, lucru care.te mişcă în orice 
privință. Apoi mai înainte de toate trebue 
să-ţi spui, că'ţiu prea mult la garderobă, 
iacă vă aduc numai o probuliță; de marele 
mer “garderob de. haine:. Eu: cred. că. mai 
nici o ființă din. lume:n'a avut; fantaz (1) 
croitoresc mai cutezător de “Cât .mine, eu îl 
urmăresc pe bietul poet cu foarfecele și cu 
acul, cu. mare, fidelitate, încît nu-mi scapă 
nici o: ideie de' panglică sau materie; nu-i 
aşa,;. ce-ar mai; fi bieţii poeţi, dacă le-ar 
lipsi fluturii, aur, catifea, mătase și celelalte, 
şi: celelalte, (Ea. deschide cartea şi arată lui 
FHistrion).. . : Ii i, | 

Histrion; (necăjit) Vă rog Domnişoară... 
«Rosam. Vă:rog, nu-mi maj, spuneţi nimi- 

ca; 'ştiu că vreţi să începeţi a-mi face com- 
plimente; e de prisos. Eu ..v'arăt. cu mare 
plăcere, sînt mindră. de asta și.lui Primo- 
quinto;:le arăt pe. toată ziua de vre-o 10—- 
15 ori (i-arată un desemn).. la. cată numai 
aci; într'adevăr o să te miri.,Ce zici la cos- 
tumul  Jeanei. d'Arc?. Nu .e toimai după . 

. întenţia: poetului? Ce mai. quirassă, ce mai 
peptar, ș'apoi toate poleite -pe. de-a între: 
gul cu argint bun,:proba: 14; d'apoi Regina 

„ cea: frumoasă: de la cap pin' “la "picioare 
numai ermelin, apoi diadema cu pietre. a- 
devărate!! Ce zici d-ta, n'osă-mi şază Dbi- 
ne, de altfel îmi pot pune numai_un cere 
de aur în păr? :-: Ne 

Histrion. - (riecăjit) Domnișoară, 'pot să gti? a o 

"- RoSăâni: 
tea?...' Da slab mai gîndeşti... ia cată nu- 
mai: aci, frumoasă mireasă a: unui brigand 
Amalia, aici' Luisa în „Intrigă. şi amor“? 
Ei, apoi nu! Ophelia, de-abia-s'o' vezi... ș'a- 
poi părul meu cel lung; 0, roluri' de nebu: 
nie;îmi'plac de nebunie, căci atunci îmi pot 
arăta şi eu părul meu cel lung... - aa 
„Histrion. Clasicii i-ați studiat pînă a- 

CUMI e pr 

Dacă: am mai multe d'alde-as-. 

Rosam. Prea superticial,. numai pentru 
costume. Da la cată numai aci, ce fru- 
moasă, ce împestriţată e Recha, aci de si- 
gur c'or Să mă primească cu asalt. Numai 
turbanul nu-mi prea vine la socoteală Ce 
crezi d-ta, mar putea.el. oare să fie și mai 
pestriţ? | 

“ Histrion. -(Afari de sine). Domnişoară, 
o marsande-modă aţi căutat dv?. 
„Rosam. A, d-ta întrebi, dacă n'am nimic 

de modă? O da, de la cameriere și grisette 
pînă la dame și princese cu haine, şorţuri,. 
coafufere, miînuși, podoabe, mantilii şi al- 
teie tot. în duzine, duzine,: apoi şaluri tur- 
cești, apoi, cîte stofe toate, în scurt găseşti 
la .mie..tot;. tot, tot, tot. : _ 

Ilistrion. Aş vrea însă Să știu... 
„Rosam. Cum o să plătesc orele? Ol da 

de asta să nu aveţi nici o grijă, sînt unicul 
copil al unor părinţi bogaţi... D-ta n'ai vă- 
zut nici a treia parte din garderobă, am 
încă mai multe harte acasă, și apoi din fir 
în fir, cum arată .şi astea, bucată către 
bucată, așa făcută în cît nu lipseşte nici 
o:panglicuţă, nici o horboţică, nici o. încre- 
țitură, nimic, nimic, nimic, (vrînd. să mear- 
gă). Imi pare .rău din inimă, domnul meu 
că nu pot să: zăbovesc mai mult, căci azi 
lumina se croește otello şi dacă lipsesc eu, 
lipsesc toate, o să am însă mai des ferici- 

.rea?.. (iese). - - 
“Histrion. In sfirşit pînă la atîta a a- 

juns biata artă, ca să se măsoare cu cotul? 
o păpușerie în zdrențe pestrițe și străluci- 
toare înlocuește adesea ori spirit, geniu şi 
arte, o mască nici prea-prea, nici foarte- 
foarte, spoită în alb şi cu TOŞuU, aţiţă sim- 
țirile, amuză! (Merge. la cămin de ațiţii 
focul). De secăturile. ei de vorbe am lă- 
sat tocul ca să se stingă. (Pune-un ibric la 

iar. 
a SCENA.VI 

Histrion, Felice. 

„Felice (cu jața rudiantă). Triumf, triumi! 
Virtutea a învins! | 

jistrion. Bine că eşti: iarăşi ăci. copilul 
meu: . o 

Felice (leapiidă mantaua şi pălăria). Viu 
ca învingător, ca, învingător, mă înţelegi? 
Abia. am avut răbdare ca să viu pină.. la 
d-ta să-ţi spun ce s'a . întîmplat. 

fiistrion. Mă neliniştești într'un mod de 
mirat! Şezi aci și spune liniștit. 
“Felice. De linişte-nici vorbă astăzi, As- 

cultă. Directorul. după ce s'a mirat de mi- 
„ne, de numele meu, de vorba. mea de gen- 
tilom, îmi zise: îmi vii ca chemat domnule, 
primul meu crou' s'a îmbolnăvit. De vICi, 
să faceni de astăzi începutul, .Mă împo- . 
trivii la început. ca cum nu mi-ar fi venit 
la -:îndemină, ca: şi: cum m'aş simţi obosit 

foc). Ahaha! Acuma cred că s'o încălzi. 

 



de voiagiul meu; el îmi zise: trimbiţarea 
unui artist ca d-ta'cred că nu ce de trebuin- 
ță; cind cineva e aşa de renumit, atunci nu 

- mai de pe afiş umple teatrul și cununile de. 
aur -sc plătesc de „sine. În fine primesc 
şi joc în astă scară chiar fără repetiţie 
pe lHamlet: și pe Dumnezeu! Dacă pină a- 
atunci nu mi s'a întimpla nimic, apoi 
apoi o să caută să-ți făc onoare și cînd o 
să mă cheme pe numele străin» ce mi-am 
dat, 
nebunilor de spectatori. | 

Flistrion (ziipiicit de bucurie) IE cu pu- 
tință ? Incă astăzi? De-abia mi-o pot închi- 
pui... € tirziu... trebucesă te grăbești (A- 
leargă ză păcit încoace și încolo, dă upoi 
lui Felice un scaun, îl ia iar şi se pune. la 
guru sobei). Șezi aci, ți-aduc îndată'o cea: 
şci de cafea, căci ţi-o frig. 
ibricu la scrin și-l lasă pe scrin, ia o cu- 
tie de sertar şi-o pune înaintea. lui Felice): 
Ha, acuma bea copilul meu! 

“Felice. Dumnezeule! Bucuria cea mare 
l-a zăpăcit de tot. (Histrion ia ibricul şi-l 
aduce lui Felice). 

Histrion. Aci în cutie sînt ciorapi ne: 
eri, aşteaptă numai, o să vezi cum o. să 
te împodobesc de frumos. (Aleargă la scrin 
și scoate o cutioară cu ornamente vechi 
de teatru, pe care le freacă cu mineca). 
Priveşte numai ce strălucitoare sînt pie- 
trele astea. O, Doamne, de cite ori a tre- 
buit să mă impodobeascii pe mine astea, 
ţi le dăruesc să le porţi tu astăzi, ia cată 
numai cit de frumos lucesc, cum scinteie 
(sade). 
„Felice. [ţi mulţumesc, 

o mie de ori, bunul meu tată! Insă acum 
iartă-mă, că trebue să mă duc, trebue să 
mă îngrijesc de costum; lucrurile astealalte 
trimitemi-le la teatru.  Rămii cu bine și 
Doamne ajută! 

Histrion. Amin. (11 duce pe Felice până 
la uşă. Flistrion rămăsese pe gînduri). Cum 
se joacă soarta atît de schimbătoare cu noi 
de-a mingia! Cînd sboară mingea sus, sau 
în nouri, cînd repede ca fulgerul cade în 
noroi. Dacii nu te-ai putea: obişnui cu ni- 
mica, n'ai avea nimica de pierdut şi de 
nimica "n'ai putea să te plingi; dar. fie- 
care 'țţine la cite ceva. Cine nu ţine la 
nimica, cine n'are nimica,'e egal cu un 
vagabond... Cît de ingrat e omul, cît de 

„puţin ţine el cu originea sa, cu acest ni- 
mica, căci din nimica a ieşit şi el cu ori: 
ginea sa, cu acest, nimica, căci din nimica 
a ieșit și el, din nimica Jumea. (Pauză ). Insă 
acum să string lucrurile, da, ciorapii; pan- 
tofii şi hrana; 
vrea să-l văz. Doară mă simt prea slab 

“şi, trebuincioase de astăzi și acuş a fost 
prea mare, mare. (Strigă din ușă) Lisetto, 

vin pînă la minel... Fără să mă „Cuget mult 
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atunci o să privesc cu milă asupra 

(Alcargă cu: 

îţi mulțumesc de 

ah! pentru toată viața aş : 

MISTERIOS | 00 

pare că-l văd cum avansează cu sprincea: 
na Încruntată: „A fiisau a nu fi, asta-i 
întrebarea... dacă ce mai nobil a riibda în 
sufletul său toate -săgeţile, toate lovirile 'u: 
nui destin turbat, sau 'de a sc urma în con-. 
tra unui: ocean de suferinte, de'a le sfirşi: 
prin resistență... A muri înscamnă a dor- 
mi... a dormi. poate îusă șia 'visa? Da, 
da! asta e, asta ne face a ne opri în cale! 
Ce fel de visuri or fi în somnul acela, 
cind scuturăm de pe umeri greutatea exis. 
tenţii... (Lisetta. întră) Astaci consideraţia 
ce aduce mizeria la bătrineţe, căci cine: 
ar suferi hula şi biciul lumei;, mîndria- 'ce-" 
lui Putinte, maltratările “celui mare! 

"Lisetu (aparte) Ce-o fi vorbind cl sin- 
gur? 

Histriou Durerea amorului: disprețuit, a- 
mânarea dreptului, obrăznicia judecătorilor, : 
disprețul vil arătat meritului ce tace? Ci- 
ne ar mai purta greutăţi, “ar mai geme: 
sub sarcina vieţii, cînd ai putea să te “duci 
la repaus numai cu un ac? 

Lisetta (după 0 mică :pausă) D- le “His 
trion! 

Histrion. Cine mă chi: mă? A tu Liset- 
to; ai'tu vreme?  --i 

Lisetta. Nu prea, însă îți trebuie ” ceia? 
Histrion. Să-mi duci asta la teatru. 
"Lisetta. Din toată inima. Joci şi d-ta? 
Ilistrion. Nu, ci le . împrumut” unui a- 

mic ;- dă-o portarului şi Spune-i s'o. dea în 
mina artistului celui străin şi dacă-ţi face 
plăcere pentru asta să stai „câtva timp pe 
scenă, după aceea însă să vii de grab a- 
casă. şi spune-mi şi mie, dacă ţi-a plăcut 
şi dacă aplauda lumea. 

Lisetta; O, asta-i prea frumos. | 

„Ftistrion. Atunci grăboşte-te. (Lisetta ie; 
se). -S'a întunecat, - trebue să fic tîrziu. 
(Aprinde luminarea). Acuma însă trebuie 
să mă odihnesc puțin, de-abia mă poartă 
picioarele mele bătrîne... Aci stă încă bles-: 
temata scrisoare... de a-mi imputa mie așa. 
ceva... O! e scandalos! 

SCENA VIII 

Histrion. Un diletant Sai 

Diletant: Mă iertaţi, am bătut în uşă, 
dar nu m “aţi auzit. Bună seara. Nu vă, nu-. 
miţi Histrion? , | 

Histrion. Asa “ni zic. Cu ce vă. -pot 
servi. | 

Diletant. Aş vrea să'nvăţ de la d-ta arta 
dramatică. Cetii azi că căutaţi elevi.. 

Histriou., Așa: c, însă v'aş 'ruga de. a-mi 
spune cu cine. am. onoarea. oa 

„_ Diletant. . Sînt fiul. cel” mai mic al co- 
merciantului Howald. - 

Histrion. (aparte) N'o fi şi ăsta vre-un
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care vrea să măsoare cu cotul biata artă, 
ca aceea? 

Diletant. Al'am încercat pin'acum în ro- 
luri mici şi am studiat cu diligenţă du- 
pă felul meu, însă sistema mea este șu- 
bredă; eu aș vrea să învăţ așa fundamen- 
tal. | _ 

Histrion. Va să zică vrei să studiezi ar- 
ta cu seriozitate şi nu s'o profesezi ca o pe- 
trecere. Dacă o vrei asta, atunci ai nime- 
rit tocmai bine, însă atunci trebuie să nu 
te sfieşti, de nici o muncă, trebue să'nveţi 
estetica, mimica, rețorica;. alegeţi un ideal 
caută a i te asemăna și calea la arte ţi-o 
voi arăta-o bucuros, | 

;: Diletant. 1 mulţumesc de-o mie de ori 
pentru bunăvoința d-tale. Voi împlini, nu- 
mai de voi putea, ceea-ce „dorești. ' Cind 
aș putea să încep cursul meu? PN 

Histrion. Vin, cînd vrei, îmi eşti tot- 
deauna bine venit. | i 

. Diletant. (merge spre. uşă.) Adieu. 
Histrion. La revedere, junele meu.. 
Diletant. (se întoarce). Stai... am uitat 

ceva. e a 
Histrion. Ce? | i 
Diletant. Lertaţi-mă, voi să zic onorariul. 
Histrion. Ne învoim noi, să te învăţ mai 

întîi ceva... să vezi. a 
Diletant. Am căpătat azi bani de-acasă, 

dă-mi voie dar să-ţi plătesc ceva înainte. 
Histrion. Nu, nu. Nu primesc nimica, 

în nici un caz. -- a 
Diletant. M'am obișnuit: asta de la cei- 

lalți profesori, ia deocamdată cel puţin. trei 
galbeni, căci într'altfel ţi-o mărturisesc că 
deși îmi vine așa de greu, dar aș renunța 
chiar la lecţiunile d-tale: 

Histrion. Miroase a mindru, domnișoa- 
rul! In fine, dacă nu vrei altfel, fie! 

Diletant.  (Dîndu-i bani). Aşa e bine! 
Mi-ar fi venit greu ca șă pierd din cauza 
banilor (aparte) Bietul bătrân cum se bu- 
curăl (fare) Adio, adio, la revedere! (ie- 
se repede]. . 

Histrion (| aleargă Ia lampă) 

Aşteaptă, aşteaptă, vroi să te conduc cu 
lampa. Aș! s'a dus, nu-l mai găsesc! (Se. 
'ntoarce şi pune lampa pe masă). Oare e - 
realitate? De-abia pot pricepe... nu visez?.. 
nu, nul Sînt deștept, sînt deștept! (se pi- 
păie). Ce amar şi rău s'a început ziua as- 
ta şi acuma... O, îţi mulţumesc, îţi mul- 
țumesc Dumnezeul meu, bunul, iubitul meu 
părinte! Ai depărtat așa de curînd de la 
mine durerea (îngenunche). O Doamne, pri- 
veghează faptele mele, ca să nu cază. corpul 
acest înveliş bătrân și șubred a unui suflet 
tare încă, să nu cază în păcatele bătrâne- 
ței mîndre și seci, ci să ție cu tărie la 
la credinţa ta, ori cum ar merge, sau ar 
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veni întimplările, să se supună dispuneri- 
rilor tale, stind ca o stîncă tare şi singură. . 
Și dacă ei mi-ar lua toată averea lumească, 
dacă din toate: părțile mi-ar rînji peirea,- 
disprețul, batjocura, 'lasă-mi credinţa în tine, 
să meargă cu mine în morimint! cu mine 
la. tine, Dumnezeul meu -cel bun... Dum- 
nezeul cel milostivl.. (se scoală) Bietul Fe- 
lice! Cum s'o bucura el, când i-oi: spune 
cum s'au schimbat lucrurile. Ce-ar fi dacă 
i-aş face o mică surpriză, da, da, o să-i fac 
o glumă. Bani am, dar oare-ce i-aş lua? 
O coroană, asta ar fi mai nimerit de cît 
ori-ce, Dar e prea tirziu, n'o mai pot face 
Hm, hm, hm, ce-i.fac acuma? Ce-mi fo- 
loseşte mulțimea de: bani acumal.. nu e 
păcat? nici cea mai mică glumă, nici cea 
mai mică surpriză! Acuma poţi 'vedea. bi- 
ne cît de fără 'preţ sînt banii, cînd cad 
în mînă la ne-vreme. Câ-ar fi oare dacă 
m'aș întrema, şi m'aș duce la teatru, să-l 
aștept afară? Aș lua această cunună ve- 
che cu mine... ec şi ca o cunună de şi nu 
e așa de frumoasă dar el o ştie, îi știe pre- 
țul ei... Da, da, așa ar merge... asta-l va: 
surprinde, ăşti trei galbeni îi pun într'o... 
şi mă fac că nu vin de la mine, ci-1 spun 
că un servitor misi-ar fi adus, drept re- 
compensă, că şi-a jucat aşa de bine ro: 
lul. Dar nul nu 'merge!.. asta l-ar umili... 
Mai bine dăruesc numai cununa. (/a cunu: 
na). vezi tu? asta n'ai fi crezut-oy ca aşa 
așa de veche, să mai-fie bună la ceva (ia 
pălăria şi mantaua şi în ieşire vorbeşte cu- 
nunei). Mai zică lumea că orice e vechiu 
c netrebnic, pentru că ne cunoaște numai 
ca vechi, ca bătrîni; cite-odată se mai o- 
nora și bătrineța, dacă odată a plătit ce- 

"va (iese șovăind). 

Schimbare 

(Teatrul înfăţişează o stradă. In dreap- 
“ta spectatorilor o casă mare, scări la în- 
trarea ei. Deasupra ușei o lampă aprinsă; 
într'o parte a ușei o tablă neagră pe care 
e lipit un ațiş de teatru. In partea stingă 
cam în avanscenă, stă sub lampa aprinsă 
o bancă de piatră. Decorația de iarnă. Mai 
mulți domni vin din dărătul casei din 
dreapta şi trec scena, acestora le urmează 
un ofițer, cu un om. în vorbă): 

SCENA IX 

Ojițerul. Pax excelencel Parole d'honeur! 
de nebunie, asta înseamnă a juca comedie! 

Domnul. Ei frate, mai e vorbă păcate. - 
le mele, joacă grozav de bine... apoi glăs- 
ciorul, apoi fețele ce mi le tăia. 

Ofițerul. Haha! mon ani. Să s'ascundă 
păpușerii noştri. Ce greoi și înțepeniţi sînt 
ei pe lingă el. Da, da, aci o distincţie, 
vezi foc în vorhă, foc oriental. Al D'apoi
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costumul! Ce croială străină și "plină de fi- 
neţe; „apoi accentul... -asta-i limbă, așa de 
bine n'am mai auzit'o vorbind nici-odată: 

Domnul. Ce fel frate! Mai e vorbă. D'a- 
poi ce bine zicea el (declamă ridicol): E 
putred aci în Danemarca. Asta nu'i-o spu- 
ne nici unul de-ai noştri ca el. 

"Ofițerul. En fin! mon ani... se 'cunoa- 
şte că nu e de-ai noştri, se cunoaşte: « că e 
străin. 

SCENA X 

Precedenţii. Histrion. (Vine infăşurat în 
manta şi şade pe banca.de peatră). 

Flistriou. -Nici-odată nu mi-a părut - dru- 
imul aşa de lung pină aici... și pe cînd 
bietele mele picioare se muncesc așa de rău, 
mintea mea aprinsă aleargă înaintea lor, 
ceea ce mă face să simt și mai mult ne: 
putinţa mea. Aşa ne schimbăm noi oame- 
nii; Cit sîntem juni, picioarele aleargă în- 
naintea capului şi multe pasuri neprecuge- 
tate trebue să le căim. Dar cînd îmbătri- 
nim, atunci fiecare pas e „precugetat, capul 
umblă iute şi picioarele urmează şovăind. 

Domnul. Aide poate . s 'a început actul din 
urmă, 

„Ofițerul. Se poate.. Allons, mon Cher 
Histrion. Aş vrea să ştiu ' dacă ăștia au 

fost în Teatru. 
- Ofițerul (Depărtindu-se amindoi). : 

mai văzut şi pe altcineva jucând pe iam 
let, mon ami? 
“Domnul. Ba. . n 
Histrion. Domnilor, 

re, a | 
| Ofițerul. Parbleu, ăsta-i spiritul lui Ham- 
et. 

„= Domnul. Mai, mai, frate dragă. Numai 
vezi, îi lipsește "„drenţosului demnitatea. 

Histrion. Da! Dacă o cătaţi în sdrenţe. 
Ofițerul, Parole d'honeurl Ştii că are 

spirit, mon ani! 
Domnul. Găsi şi el gluma, ca dobitocu 

ghinda. 
Hlistrion. Pentru dobitoc e ghinda bu- 

nă, dar n'a căzut de la voi. . 
Ofițerul. Allons,' mon cher, vorba mul- 

tă mă ambetează. 
Domnul. Dacă nu mă mşel, ăsta e His- 

"riol 
Ofiţerul. A, comediantul concediat. Da, 

dal 
Domnul. (arătându-i teatru); Intră aco- 

lo! Acolo poţi învăţa .încă ceva, secule. 
'/listrion. Sînt prea . bătrin, sînt prea 

timpit pentru ca să mai învăţ ceva. Oda- 
tă... am învăţat și eu mult, prea mult încă. 

Domnul. Nu se întreabă .ce ai avut, ci 
ce ai. Pentru ce ai avut, ovreiul nu dă o 
para chioară. 

- rătăceşte,.. 

„noastră. . Astăzi 

iertați-mi o întreba-. 

Ojițerul. Ca o carte. Fameuse, fameusel . 
Domnul. Cum pustiul dete ăsta de. mine, 

ştii pe negindite, hai? vezi cum “le potri: 
vii cu? "Pentru ce-ai avut, ovreiul nu dă... 

Ofițerul... para chioară. ' Fameusel 'Tre- 
buie s'o spui și Laure mele. „(Rizând ies 
amândoi). 

SCENA XI 

FHistrion - (singur) Rideţi, rideţi pînă 
v'or ieşi ochii. Strimbaţi-vă cît v'o plă- 
cea, căci vă: şade bine, prea bine încă... 
Pentru aceea ce ţi-am fost: ţie,'.iubită şi 
sfîntă muză, eu nu cer nici răsplată, nici 
răsbunare, însă dă-mi din sufletul tău a- 
părare şi mingiliere,. ca -să sufăr. cu bucu- 
rie orice batjocură, orice insultă. Astfel 

„spre a servi: numai de petrecere la toată 
lumea mergem din . țără în ţară, din loc 
în loc, cu moartea: în inimă, cu. zimbetul 
pe buze, asta-i viaţa comediantului, ăsta e 
felul de a trăi... etern rătăcitor, pasul luf 

capul îi vijiie... urechea sună: 
de-un cintec monstru- și etern: mergi, mer- 
gil De-ai vrea să rămii. într'un Joc, curind 
pierzi 'şi puţina glorie şi puţina: favoare ce 
o capeţi în sudorile frunţii tale şi inima ta 
“se umflă. de durere, sufletul tău te mînă 
„în depărtare în alte țări, la alți. oameni, 
care s'amuză, răcesc.şi apoi rid de .arta 

încă te 'neacă iîn -admira- 
țiunea lor, astăzi încă cască gura și ure- 
chile la fiecare gest al tău, la. fiecare notă 
a sufletului tău, mine pare a te uri, poi: 
miine ate uita. Cine te întreabă ce simţi 
tu, :tu care ţi-ai pus. inima în zîmbetul lor 
pe buze,, asta-i viața comediantului, ăsta 
diafan şi viața ta în privirile lor. O, nebun 
ce sint! Aplaudă ci arta, nu aplaudă nu- 
-mai zdrențele strălucite şi împestsițate, nu- 
mai spoiala albă şi roşie, numai lumina 
orbitoare a lămpilor.. „„'asta aplaudă ei, as- 
ta le "'ntăriîtă simţirile, asta . duce. favoa- 
rea: într'o - vijelie. sălbatecă... . într'o turba- 

„re sălbatecă. Şi dacă, unul din. noi prin 
gloria sa, prin favoarea. sa ajunge în „cer- 
curi mai nalte şi aci trebuie să se obișnu-. 
iască de. a. le fi spre petrecere, de a .le fi 
păpuşa lor. Şi cînd a eşit din modă, apoi 
îi merge ca unei hajne vechi, arta împreu- 
nă umblă după piine şi sdrenţa care a 
purtat-o trăeşte mai mult de cit renumele: 
său, adică mai mult de cit el însuşi; ast;, 
fel fără statornicie ne mină. dintr'o ţară 
într'alta, dintr'un loc într'altul * şi chiar de 
acei cari ne iubesc, cari-ne onoră, chiar de 
acei puţini soartea. ne desparte, soartea ne 
impune a-i uita, a-i blestema chiar, pentru 
că ni-a făcut a " crede că: sintem ceva. Nu- 
mai mari Să nu cutezăm a ne crede, aci ah! 

„_atuncia şi .tocmaj atuncia ne Ioveşte. palma 
Satanei, disprețul, batjocura şi odată ut 
taţi, din noianul uitărei nici un Dumnezeu 

7
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Valoarea . intemă : rămîne a- 
„verea. noastră. unică. și. dacă ne-a luat lu- 
mea gloria. și strălucirea, însă ceea-ce am 
fost ducem cu noi în mormânt, de și ceri- 

„vățul: aspru suflă. frunzele cununci noastre. 
Lăsaţi-mă gînduri nici:odată mulțumite, lu- 
mea. vrea să vadă fețe rizătoare; la ser- 
bări vesele, la banchete senine găsești con- 
soţi „și nepoftiţi, cînd vrei însă numai la 
puţini să te plingi de durerile talc, fie- 

“care ușă ți sc închide... „(sede pe bancă). 
“Capul mi-e âşa de pustiu, fierbinte, ame- 

ţit... frigurile sc strecoară prin vinele “mele... 
brrr Li mi-e frig, mai bine /'aş fi aşteptat a- 
casă. (Se. ridică, însă recade de slăbiciu- 

ne). Nu vreţi să mă duceți voi mai de- 
parte picioarele mele, v'am încărcat astăzi 

“prea mult. Și aş: aştepta, nu l'aş astep- 
ta “aci... simt'ceva straniu în ființa mea.. 

„da, da, edificiul se clatină, edificiul e să 
cază, „de și fundamentul e tot acelaș. Tu 
fundament a toate “îţi rămii. în cternitate 
“asemenea și neschimbat; de tine se sparge 
capriţioasa putere a transformării, tu mergi 
în veci pe căile tale puternice în nemăsu- 
rătul şi' largul imperiu al lumilor. Ce-a 
"ieșit din tine; om și atom, tu-l reprimeşti 
“în sînul tău: "cel. sfint, după cursul tim- 
pului său. Cursul timpului. .* cuvînt “greu, 
partea timpului - „cerşctorul.., 

“Regele... şi într'o mînă de: țarină ardea :0- 
odată un geniu... (Se înfăşoară în: manta): 

” Azi mi se pare că se tîrîie timpul încet, Doa- 
imne* Dumnezeule, pe cînd eu hrănesc fără 

"nu ne scapă. 

măsură melancolia mea, asupra bietului Fe- - 
ice planează încă: a fi sau a nu fi... ei, 
ar “fi. trebuit, să întreb chiar pînă ae 

“Ctim i-a mers, cum a fost primit de public... 
"de-ar veni numai mai curînd... sînt așa de 
dnerijit. 

  

a Pi SCENA XII. 

” “Histrioii: i iseia. (lose din Teâtrui Cu un COȘ 
plin de' lucruri, de dindărătul casei ies 
„persoane. "multe și traverseazii sce- 
na. ca după. finele. unei reprezentații ). 

„Lisertd “Eu ași fi xrut mai bine să rid... 
„Păcat. ză în astă-scară m'a fost nimica, 
“de! Tis. . ochii mi s'a rosit plingînd, plingeam 
“pare. că era“să mă omoare „pe mine! O Doa- 
„nec, frumos a mai fost. zău frumos. (Vrea. 
“să treacă. pe lingă Histrion Î, 

„ Flistrion. Ce văd? Lisetto! | 
Liselta.. (speriată). A! D-ta? ești. „Dram 

. speriat. 
„Histrion. De mine? . A 
Lisetta.. „Ba nu. Da credeam că-i iar vr-o 

„umbră, ca de-alea ce-am văzut în astă-seară 
ae .. brrr! 

| Histrion. Cum văd tie ti-a plăcut, ai ai 
„Zăbovit. Cam mult?;. 

2 

prada timpului. 
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„__Lisetta. O, da, mi-a plăcut prea mult, de 
şi nu înțelegeam,, toate celea. Lumea bătea 
în palme, toţi, ziceau că străinul joacă prea 
frumos... din; toate părţile auziam plingînd, 
suspinînd, atunci mă apucă şi pe: mine de 
inimă şi începu a plinge... par'că nu ştiu 
cum, zău... şi cînd mi-aduc aminte, îmi vine 
să 'ncep iar de la început. 

“Flistrion. “Tu zici că străinul a plăcut? da? 
Lisetta. Da, da, Va chemat la sfîrșit. 
Histrion. Iţi mulţumesc, îți mulţumesc, 

Dumnezeul micu. 
Lisetta. Dar ce faci aci așa de tirziu? 

Eşti îmbrăcat ușor, ai să răcești. 
Flistrion. (Scoate cununa de sub manta 

și se ridică cu anevoință). Acuma ci, mo- 
mentul e aproape. 
-Liselta. (Aparte). Ce vrea cl să facă? 
Mie mi-e teamă de cl... galben par că e 
mort, dacă l-aș putea momi ca să vie cu 
mine . 

Flistrion. Lisetto, fica banii ăștia şi aleargă 
„cît îi “putea de cumpără o sticlă de vin 
vechiu și ce-o trebui pentru cină, însă tre- 
buie să te grăbești, fiindcă în curind venini 
cu şi cu străinul. Te prinde mirare, hai? 
(Lume multă se adună linngă casa: din 
dreapta). a N 

Unul. Să strigăm într'una: urra! Să tră- 
iască. 

__ Toți. Urra, să trăiască Dallma, urra Dal 
Ima!, - 

Flistrion. O Dumnezeul mieu! Auz eu bi- 
ne? Nu este asta numai o fantazie: sălba- 
tecă de friguri,. un delir? Doamne Dumne- 
zeule! Capul și inima mi-se sparg de hbu- 
curic. - 

Toţi. Să trăiască Dalma, ura! 
Histrion. Lisctto, du-mă la banca accea. 
Lisetta. Doamne, te-ai făcut ca păretele, 

nu ţi-e bine? 
„iistrion, Du-te, dute şi du „acasă ce ţi- am 

Nu mi-e nimica... o amețeală, cred.... 
| "sata, De ce nu vrei să vii, nu vezi cit 

e de frig? 
Histrion. 

Du-te, du-te, 
ţi-am spus. 

Liserta, Mă duc, 

Am să aștept pe cine-va aici! 
le rog de îngrijește de ce 

dar mi-e griță mult de 
d-ta. Dacă n'ei veni curînd acasă, vin îndă- | 
răt. (iesă). 7 

, 
4 

Ă „SCENA XIII. 
? 

Hristiou. Felice. Popor. (Felice vine în a- 
clamațiunile poporului). 

Poporul.» (înt”una): Urra, trăiască Dal- 
“Ima! Urra! Urra! 

Felice. Vă mulţumesc... vă mulţumesc... 
e prea mult asta... atita onoare n'am meri- 
tat... deghizarea... costumul... numele stră- 
in, spuneţi singuri, nu ce asta ce via sur- 
prins? : ”
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Unul, Auziţi, Domnilor, cît e de mo- 
“dest Pe asta se cunosc adevăratele suflete 

- de artiştil 
Toţi. Urra, Dallma, urral 
Felice. Vă rog, destul pentru astăzi. Asta 

'mi va: fi o încurajare pentru viitor. . 
“Unul. E adevărat că te-ai angajat la tea- 

"trul nostru? | 
Felice. Aşa Domnilor! Cred dar c'o să 

am și de-aci înainte onoarea... 
Toţi. Dallma al nostru? Urra, să trăiască. 
Felice. O, de-ar putea auzi şi el! 
Histrion. (Aruncă coroana, dar nu sen- 

naîntează ). . 
Felice. Ce e asta, un laur veştejit? Ce 

însemnează asta? 
Histrion. Fiul mieu, laurul veșted să-ți 

fie un exemplu, o povoaţă pentru toată via- 
ţa ta. Ca şi coloarea cea verde plină de via: 
ță piere şi gloria şi favoarea. Un moment 
de trai poartă lumea de funia nebuniei sale, 
un moment... pînă începi a crede în mărimea 
ta... atunci îţi întoarce spatele... rămiîi sin- 
gur. 

Felice (îşi face loc şi se repede la el). 
Tatăl mieu! 

Toţi. Tatăl tău! 
Felice. Da, e tatăl meu, nu cunoașteţi 

“pe bătrânul Eistrio? 
Toți. Cum! Histrio? 
Histrion. Încă mă cunoaşteţi? Mă mir. 

Credeam că m'aţi uitat toți. Felice al mieu, 
ascultă, îmi pare rău, dar trebuie să te sfă- 
tuesc, să te fereşti de strigătorii ăştia, să 
nu-i asculți nici-odată prea mult. Ceea ce 
vorbește vocea ta internă şi adevărată, a- 
ceea crede, for nu le crede nici-odată. Mul- 
țimea urlă pentru tot ce-i nou,.fie un mon- 
stru, numai nou să fie. Le trebuia un lucru 
al modei, o caricatură cărpită din mii de 
sdrenţe, ca ceia ce adorau cri să zacă în 
noianul:de toate zilele, de-ar fi avut preţ, sau 
de n'ar fi avut. Multora, lise va face onoarea : 
după moarte, după ce i-a necunoscut în via- 
ță. O marmură frumoasă c'o inscripție stră- 
lucindă în aur stă falnic, mîndră peste gran- 
doarea căzută. O! De-ar putea. vorbi mar- 
mura cea frumoasă despre cel ce zace sub 
ea, s'ar vedea cite rele i-a făcut, ar cădea 

s'ar sfârima atitea iluziuni 
falșe, rătăcite, deşi nobile, de şi mari. 

Unul. Ce îndrugă ăla, oameni.buni? 
Altul. Lăsaţi-l pe bictul bătriîn să zică. 

Bine zice! , 
Felice. Onoare şi respect bătrinului, el 

a fost care m'a învăţat arta, lui gloria, luj 
coroanele, voastre, el e  maieştrul, eu sînt 
elevul lui. - 

tre ei.. 

"cindă, 

„ce te-a purtat, e ca și tine, numai.. 

Histrion. (Cade în brațele lui Felice). 
Felice al mieul 

Felice Dumnezeule! Ce-ţi este, tată? A- 
jutaţi- mi fraților. Intrămează-te “tată şi hai 
să mergem, aerul e rece, poate să vă facă 
rău... prea multe vi s'au întîmplat -azi. | 

Unul. l-am făcut “nedreptate, nu-i aşa 
Domnilor? Să-l asigurăm dar de simpatia - 
noastră. 

Altul. Să strigăm un vivat!. bătrinului 
Histrio și după aceea să-l escortăm cu toţii. 
pînă acasă. 

Altul. Da, i se cuvinel Hai cu toţii! 
Toţi. Urra Histriol Să trăiască Histriol 
Histrion. (Trece cu minile peste faţă). 
Felice. Tată, adu-ţi aminte unde ești, nu, 

vezi cum urează Domnia-lor. - 
Histrion (în delir). Am văzut mulţi an- 

geli, frumoși şi albi, ei purtau dafini şi ra- 
muri de cipru, un angel mai vezi încă, era 
îmbrăcat în negru, el suna un clopoțel de 
tot. deosebit, sunetul său , argintiu pătrunse 
în sufletul mieu.... 

Felice. Tată, vină-ţi în simţire. Aide să 
mergem. 
__ Histrion. Şi cum sună clopoţelul ange- 
lului, se face din ce în ce mai lumină; co- 
ruri de angeli veniau sburînd... în sufletul 
lor multe feţe palide... și maica mea era în- 

ea întindea braţele spre mine și o 
lacrimă pică din ochii săi, ca o stea strălu- 

senină, curată. Ea plingea mult... 
nu putea vorbi... dar clopoțelul suna me: 
reu: ding! ding! ding! și din imperiul stins 
ȘI luminos al norilor văzui ridicîndu-se mul: 
te feţe cunoscute... N'auzi tu clopoţelul?... 
Nu-l auzi. tu copilul mieu! 

Felice. Tată. 
- Histrion. E clopoţelul morţii. Ascultă, as- 

cultă! (Se desface din brațele lui Felice). 
Vezi... Ei vin. Lasă-mă: Lasă-mă, Da, da, 
ei vin, ei vin. Ascultă, ascultă, clopoţelul! 
Pentru mine, pentru mine. Sunetul...! din 
urmă... Aieve. a pierit? Eu vin.. (la ulti- 
mele cuvinte iade jos). | 

Felice. Tată, tată! O Dumnezeul mieu! E 
mort (Se pidică dup'o pauză lungă). Repausă 
din calea ta. Dormi dulce! Somnul cel dulce 
al morții nu te lasă a simţi ce rece, ce aspru 
ţi-ai. âșternut! Ast-fel rătăcim toţi pe calea 
vieţii..— căutînd aceea ce nu găsim decit în 
mormânt... pacea! (ia cununa, rupe vro cîte- 
va frunze, le mprăştie deasupra lui Histrio, 
restul îl lasă să' cază deasupra cadavrului). 
Pierde-te cu desăvirșire, cunună uscată, cel 

. pulbere. 

"(Cortina cade). : 
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„Este o maximă falşă de-a pedepsi o ori-ce 
crimă l'antăia dată cu ceva mai puţină as- 
prime. Pedepsiţi-o aspru pentru ca repre- 
zentarea pedepsei să fie mai puternică de 
cit cea a plăcerei produse prin “comiterea; 
crimei. Vicii, 
de stîrpit. Pedeapsa tirzie e ca doftoria 
tirzie. ai 

ie 

Cine face prea multe intrigi nu face nici- 
„una. Prea bat la ochi şi rizi de urzitorul lor. 

Oamenii învăţaţi. se 'nwmlă mai ades cu 
judecata. lor asupra. oamenilor. Ocupaţi: cu 
nemurirea, nu-şi dau osteneala de-a cerceta 
interiorul omului. 

sg - 

Caracterul oamenilor. e tipărit iu a fâța lor. 
Toate „pasiunele causează trăsuri .deosebite 
pe față. De durată lungă fiind, trăsurile ră- 

- mîn neşterse. - 
ze . E , 

: Tot ce-i cu putinţă sc și 'ntîmplă în cursul 
vremii în lume. De aceea sc:nasc. schimbări 
cterne în imperii, obiceiuri, arte, naţiuni. 
Dacă din mulțimea infinită, ni sunt numai 

„acele putine istorii cunoscute pe care vre- 
mea ni le-a: păstrat şi cine indeşte la.mul- 
țimea posibilului, aceluia nu i se va, mai 

„părea nici o. întîmplare nouă ori: cît de ciu- 
dată ar fi.. | 

Fie-căruia-i dată de natură măsura de 
minte, pe care a fost s'o aibă. Educaţia poa- 
te să "desolte puterile minţii existente, nu 
„poate. însă pune ceea-ce nu-i, 

. Du 

| După. bucurie nemăsurată vine neaparat-— 
urmă a făpturei firei omeneşti. întristarea. 
Bucuria face singele să fiarbă şi aceasta 
produce o simţire neplăcută” şi dureroasă, 
care trebuie să nască întristarea. Cine-i 'ac- 
cesibil de patimi puternice: știe că'n mijlocul 

„bucuriei mari se amestecă un fel de rea dis: 

cari au devenit obicei nu sînt . 

nicră, de 
mai disprcțiiți de, cît de: sine însuşi, 

:MIŞcări . 

punere. Acelaş lucru semtimplă la toate 'pa- 
siunile.: vehemente. Leacul: moderaţia—cine 
poate. 

sa 

Amiciţia se "'ntemeiază pe stimă, prin ur- 
mare pe; calităţi ale .sufletului. Amorul pe 
calități ale corpului. Pentru o persoană cu 
„suflet frumos putem avea multă amiciţie-—-a- 
mor nu. Sărutarea pe. care regina Marga- - 
reta de Scoţia a dat-o învățatului însă urî- 

tului Alain Chartier *) a „fost numai o gTi- 
massă. 

se . 

, ÎN : i DE) EI 

Nu există oameni mai neînduplecaţi ș Și mal 
duri de „cît .cei preocupati i într” una de ne- 
fericirea lor. : i Mat: 

. E E ÎN Ei . . 

Și oamenii cei mai mari sînt nevoiţi a su- 
feri batjocură și dispreţ mai ales de la oa- 
meni ce nu sînt în starea li recunoaște înc- 
ritele și cari au alte închipuiri și altă, _ma- 

a. gîndi. Dar de nimeni” nu sînt 

Mulţi scriitori nu stimează pe nimeni și 
nu”] cred pe 'nimede geniu, de cît ce-a do- 
vedit î în-o sută de cale că-i ui nebun. La 

' Mi IN IN Ra Sie 
NE 
e 

  

Po - 

Un om cu temperament fericit și fără 
vehemente --a :sufletului -trebuie să 

rămiie numa: pașiv,;: pentru a fi fericit., Pen- 
tru cel cu patimi frumusețea: creaţiunei C 

moartă. | 
PR 

Oamenii veseli comit mai mul/fe nerozii 
= d cît cei trişti; dar aceştia comit mai rave. 

E 

“TE o mare mîngiiere lă: contrarietăți, "dacă 
ne "nchipuim a fi cu ciți-va ani mai bă- 
trîni. Cine cunoaște, lumea ştie . ce „multă 
schimbare aduce cîţi- va âni. 

*) Scriitor francez, păseut la 1386, mort la 1445.
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Nenorocirea este cel mai bun dascăl; îşi 
are metoda ei proprie, dar de greș nu dă. 

Contra ori-ce dușmănie există mijloace, 
contra invidiei nu. 

a 

Oamenii se 'mpart- în două: unii caută 
şi nu găsesc, alţii găsesc și nu-s mulțămiţi. | 

Li 
N 

Un om deștept cunoaşte pe un nerod, căci 
nerod a fost fie-care'n viaţă-i; dar un nerod 
nu cunoaște pe-un înţelept, căci n'a fost nici- 
odată înţelept. 

: 
„Hărnicia lumei e un fel de lene, onoarea-i 

nimicnicie, mărirea-i injosire. 

a 
Mulţi lucrează, dar puţini gindesc. 

| , | 

N'ai crede cit de şiret e amorul cu toată 
desocotinţa ce-i se impută; cunoaște foloa- 
sele lui ca “un vaimeș sau ca un ovreu—arată-i 

"de departe prospectul și plănuește'n infinit. 

e 

E un bold nefericit: în om care-l revoltă 
contra superiorității altora.. 'Tămiiază mai! 
bine pe un Apis desgustător, fără spirit, 
nedemn spre a umili pe un Apoll, care me- 
rită tămiie. Merit şi calități sînt pentru lume , 
o provocare la duel. | 

„Pasiunea .are casuistica ei proprie. 
| i 

„Un om în nevoie, care-şi ușurează inima 
către un amic, poate fără multă osteneală . 4 

„să lungească vorba fără s'o prea bage de 

+ 

seamă. 

i Un amor adormit nu-şi dovedeşte tăria 
cu mai multă vehemenţă;y de cit cînd despăr- 
ţirea sau fun asemenea eveniment îl amenință 
cu moarte. . 

., | E 

Cele mai înțelepte planuri ne 'ncununate 
de succes se numesc nerozii.. 

, E 

Viaţa noastră e o corvadă perpetuă. 

- a ” „ | 

Doliul este umbra ce-o aruncă cei duşi 
în altă lume asupra chipurilor celor rămaşi 
pe pămînt. 

e „. 

Paloarea este lumina cea albă a morţii. 

=% 

MIHAIL EMINESCU 

Intre caractere și inteligenţă n'ar trebui 
să existe alegere. Inteligenţele se găsesc 
foarte adesea,—caractere foarte arare. 

E” _ 

Cînd vei auzi o femeie dind bărbatului ei 
porecle favorite dintr'o tinereţe depărtată, 
să ştii că-l înșală. 

E 
Proștii se'nsoară totdeauna; nebunii. cîtes 

odată; înțeleptul nici cînd. Dacă aceasta o 
face, s'o facă incai de comoditate şi în de- 
plină siguranţă că va fi înşelat de femeea. 
lui. . ” .. 

:% . 
Care femeie n'a 'nşelat.pe bărbatul ei, n'a 

făcut-o pentru că n'ar fi voit:o, ci pentru 
că i-au lipsit ocazia sau curajul. 

Ed 

Amorul nu alege, ci culege. El e ceva cu 
totul elementar, ca și setea şi foamea. 

îi 
e 

Om de spirit e acela care'n fundul inimei 
lui ride de toţi şi de toate. Om de geniu e 
acela ce ride de el însuşi. De aceea un ge- 
niu nu poate fi rău, pe cînd un om de spirit 
e totdeauna rău. 

. BA 

A iubit-—a avea vreme de pierdut. Cine 
p'are vreme, nu iubeşte. - 

Pentru a'și închipui cine-va' metaforic lu- 
mea, ar putea să iee o bucată de lut și să-i . 
dea diferite forme, cînd una, cînd alta. Dacă 
acum mai iei, că acest lut este răul, nedrep- 
tul pozitiv, se'nţelege că tot binele și toată 
dreptatea va consista numai în forme, și 
nu în cuprinsul lor, adică în relaţiunea uneia 

“faţă cu cealaltă. 

. .. . * 

„In genere bunătatea. sau răutatea fapte- 
lor omeneşti se judecă după potriveala. lor 

- cu interesele plănuite. Dacă cel căruia-i faci 
nedreptate, o dorește, atunci de și din punc-.. 
tul de vedere absolut eşti culpabil, totuși 
fapta ta e bună. Aşa dacă iei unui om mu- 
ierea de care el nu doria decit să scape. - 

— - a 

Femeea, e ca umbra, ca gloria, ca massele 
omeneşti; nu le cauţi, te caută; o urmezi fu- 
ge de tine; fugi de ce s'apropie de tine. 

„Femeile. au totdeauna virsta ce par a o 
avea, Și nu par a avea nici cînd pe aceea pe 
Care o au. 

, ” , % -



CUGETARI 

O cufemisml Fericirea nerozlor şi sca- 
parea viclenilor, cine te-a inventat, a inven- 
tat forma în care se'mbracă lașitatea ome- 
nească, lipsa de convingeri limpezi, felonia. 

Adevărul aur? După aur aleargă toți, 
de adevăr fug toți. - 

se 

SA 
3 

“Un amor care se sfirşeşte cu amiciţie— 
nu a fost amor. 

d i 

Numai cine e nevrednic de moarte se 
teme de «ea. . 

% 

Pasiunile înjosesc, pasiunea înalţă. 

, 

“CUGETARI FILOSOFICE 

1. Natura şi Statul 

Schema cursului naturii este un cerc de 
forme, prin care materia trece ca prin punc- 
te de transițiune. Ast-fel ființele privite în 
sine sînt asemenea unui rîu curgător pe su- 
prafaţa căruia sînt suspendate umbre. Aceste! 

- umbre stau pe loc ca o urzeală, ca ideea unei 
fiinţe supt care undele rîului etern altele 
formează o bătătură, singură ce dă consis- 
tență acestor umbre și totuși ea însăși într'o 
eternă 'transițic, într'un pelerinaj din ființă 
în ființă, un Ahasver a(1) formelor lumii. A- 
cumă căutînd la organele acestei fiinţe, gă-' 
Sim asemenea că ele sînt ca părți constitu- 
tive ale întregului, forme mai mici de tran- 
siție —prin urmare esenţa ființelor este for- 
ma, esenţa vieţii trecerea, mișcarea mate- 
riei prin ele. După care principiu însă se 
construesc aceste forme — care-i sensul tele- 
ologiei lor, care-i sensul teleogiei în miş- - 
carea și secreţiunile materiei? 

. . - | . | „e. Lă E . 3 > > 

De altă parte vedem, cum că stat și so: 
cietate sînt departe de-a fi opuri a(le) mult 
lăudatei minţi omenești... elesînt fapte a(le) 
naturii, Ast-fel vedem că statele omenşti 
“au felul statelor de albine, că generaţiile 
tinere au soarta roiurilor ş. a., pe de altă 
varte vedem în state tendinţa de-a se osifica 
în. forme, în umbre de legi — cum le-ar'numi 
Mweşeanu — și de-a deveni proprii de for- 
me, stabile, vecinic aceleași, prin care gene-. 
rațiile consecutive trec asemenea materiei 
fără de voință prin formele existenţii. S'ar 
putea spune prin analogie, că precum în 

_corp 'este conţinut(ă) idealiter forma sa in 
embrio... 1) tocmai așa (sînt) conţinut(e) în 
societatea privită din ori-ce punct al. desvo!- 
tării sale -fasele ei viitoare, legile, dreptul, 
religiunea,care nu sînt decit tocmai organele 
de viaţă a(le) societăţii, cu energia lor. res- 
pectivă, cu modul lor de secreţiune. In com- 
„plex ele formează statul. Haina instituţiuni- 

-1) Urmează un cuvînt indeseifrabil, 

lor născute instinctiv sint părerile, ce le au 
oamenii despre ele — spiritul public, opiniu- 
nea publică, organismul conţinut  idealiter 
în stat ca posibilitate de existență şi des- 
voltare, este religiunea şi simţămîntul apar- 
ţinerii laolaltă. 

2. Echilibrul în Stat. 

Basarea virtuţii pe legi naturale. 
Virtutea e dreptul nespus în discuţiune — 

dreptul e echilibrul — echilibrul e lumea. 
Căci ce e dreptul? Oare sacrificiul chiar 

nu se numeşte o datorie. Dar datoria ce «e 
-deciît dreptul unui subiect, care implică da- 
toria obiectului, ce datorează. 
"Și cînd proverbul zice: blestemul ce vi-l 

faceţi va cădea (asupra) nepoților pîn'în- 
tr'al șaptelea neam —asta nu-i de cit echi- 
librul care pentru restituirea lui cere ca pre 
cit s'a ruinat, pre atita să se şi rezidească. 

Cum veţi stirpi un deficit material? Tră- 
ind cu el pe spate, lăsîndu-l să se mărească? 
Sigur. că nu. Trăind chiar simplu cu el? Iar 
nu — căci el rămîne. Nu altfel de cît econo- 
misind din veniţurile statului pe-atita, încît 
să-l plăteşti ori de odată ori încet încet. Una 
din două. Cind bancrotul e la ușă, cind -mă- 
sura deficitului e aşa de plină, încît el trebue 

“Scuturat și scuturat cu orice preţ, atunci 
statul se sguduie din fundamentul lui şi de- 
ficitul se stîrpește de odată, asemenea cum 
răzbunarea stirpește vicii seculare — și redă 
lumii echilibrul, bilanţul: Dreptatea. . 

Ce faci c'un deficit moral? O revoluţiune 
de idei, în care se naturalisează generaţiunea 
cea nouă —iată cum deficitul se stirpeşte, 
şi se știe cum că revoluţiunea nu e decit o 
răzbunare marel O răzbunare în care dispuţi 
tot trecutului, numai pentru c'a: fost trecut. 
Asta înseamnă a răsturna lucrurile cu susu'm 
jos. Ce-a fost sus e jos, ce-a fost jos e sus. 

Mintea dreaptă, simplă, senină însă a fă- 
cut din dreptate o cumpănă. Cumpăna drep- 
tăţiil Şi ce e dreptatea de cit mănţinerea 
dreptului? Şi ce e dreptul de cît. echilibrul? 
Cumpănă şi drept, amîndouă echilibre — una 
a materiei, alta a spiritului.
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Dreptul e adevăr — virtutea ce adevăr, nu 
cel relativ care constată cum este, ci cel ab- 
solut, care este. Adevăr, drept, virtute, toate 
trei sînt aşa de gemene încit ai crede că-s 
una. . 

Pe cit de adinc a căzut diamantul în 
mare, pe atita trebue şi scos —șşi virtutea 
e un diamant ce trebue să-l scoţi. 

Dar afară de echilibru mai trebue ceva. 
Drept și datorie sint așa de naturale și așa 
de sine înţelese, încît ele sirit „egale cu ni- 
mica, sînt ctice(şte) imposibile. —a.şi--a 
sînt nula, — de nu nularobsolută, “dar. nula 
termometrului, cînd nu e nici un grad de 
trig, nici unul de căldură, şi cu toate acestea 
—— acest negrad totuşi c un grad al fempera- 
mentului ca atare.: Ce e dar av erea noastră 
care trece asupra bilanţului, 
averi, cu care avem să ne, plătim creditul? 
Care-i decit virtutea. 

A răsturna susul în jos e tot așa de ne- 
drept ca şi a pune josul în sus, ca şi a legi- 
tima nedreptatea, trecutului, „repetind- o—nu- 
mai (cît) în direcțiunea opusă. Pentru-că'di- 

lege de sine că nici (în: 

asupra acelei - 

EMINESCU 

recţiunca, opusă unui rău poate să fie: prea 
bine iar an rău, cum o corabie ce se' ferește 
de  Scylla, luind direcțiunea opusă, se 'm- 
neacă n Charybde. Care e binele? Se 'mţe-: 

una nici în alta, 
ci între ele amindouă mereind, scapi de 
ele amiîndouă. , | a 

Echilibrul în stat, e ca sănătatea în corp. 
„De ce Christos e așa de mare? Pentru-că 

prin iubire: cl a făcut cearta între voințe 
imposibilă. Cind iubirea esfe, şi ea este nu- 
mai „cînd e reciprocă şi reciprocă absolut, 
va să zică universală; cind iubirea e, cearta 
e cu neputinţă şi de e cu putinţă, ca nu e 
de cit cauza.unci iubiri preinnoite şi mai a- 
diînci încă de cum fuse nainte. - : 

Omul ca atare e al omenirii; însă în ară- 
tarea lui definită, mărginită, el aparţine u- 
nei părți a omenirii, care vrind să-şi înde- 
plinească misiunea în “lume, el e îndatorat 
de a-și pune puterile sale, pentru îndeplini- 
rea acelei imisiuni. Omenirea considerată ca 
un corp... (aici se 'ntrerupe fragmentul). | 

  

„CUGETARI SOCIALE 
7 Despre Creștinism. 

Creştinism religiune. a săracilor şi a nc-. 
„norociţilor, a femeilor. pierdute (fiindcă a- 
atitea ademeniri le -încunjură din partea ce- 
lor. bogaţi), tu eşti floarea răsărită din să- 
răcimea imperiului roman, răsărită din scla- 
vii, Ge existau spre. batjocura. stăpinilor lor, 
din oamenii fără „drept, din oamenii cari si- 
liți erau să-şi năimească braţele cu orice 
preţ spre a nu muri de foame. E atita mar- 
tiriu în căderea fiecărei femei sărace, a- 
tîta martiriu în furtul celor ce-l comit de 
nevoic. și atita orbire-sacrilegiu. în cei ce-i 
condamnă. Nu invoc slăbiciunea de inimă, 
nici mila nimănui! Ceea ce invoc, este drep- 
tatea din însăși. împrejurările acestea, este 
dreptul. ce-l au-aceşti. oameni la existență 
un drept normal prin aceea că exiști, şi im- 
posibilitatea de-a'l esersa (altmintrelea) de 
cît în modul în care-l esersă. .O, judecători 
orbi a(i) slăbiciunilor omeneşti, de. ce și 
voi nu reprezintaţi decit o clasă de oameni! 

Fie-care clasă omenească îşi are logica sa, 
o logică esclusivă, teribilă, cumplită. Acești 
dandy avuţi,. cari împart banii lor. la chel- 
neri Şi curve, cu greu și-ar întinde mîna 
spre a da ceva celui sărac. Ar chema. ser- 
gentul de uliţă ca să-l pue să-l închidă. mo» 
rali —- ei cer de la alţii moralitate, leneși, ei 

* NCzZeu, 

pretind de la alții să lucre, stupizi, ei pretind 
de la alţii ca să fie cuminţi. Cum să numim 
acea mină ironică, cu care aceşti oameni își 
rid de morală, de catonism, de autorii, cari 
predică imperativul categoric? Și cu toate 
astea, cine-i mai gelos de-a se îngrădi faţă 
cu clasele de jos? ei cari nu cred. în Dum- 

în” 'religiune, în. ordine divină, Or- 
dinea divină este cuvîntul, pe care lau in- 
ventat spre a 'nvăli: interesele lor personale, 
interesul de-a rămîne bogaţi, influenţi faţă 
cu oameni, mai inteligenţi poate, din clasa 
de jos, care ar merita să stee mai sus ca ci. 
Titlul «dle principe de ex. îi procură sinecure 
însoţiri bogate, viitor splendid; cu cît e nai 
departe de” singurul om cum se cade din tot 
neamul, cu atit e mai nobil. Şi chiar acel 
unul — cine ştie cum a fost şi cărei întîn- 
plări a ăvut a mulţumi înnălțarea sa. Cum 
zic, ordinea divină este vorba, care.să facă a 
părea un lucru deosebit, ales de Dumnezeu 
(mai aproape de tronul dumnezeesc), a pă- 
rea, Că sint aceea, ce ei singuri nu cred că 
sint. 

Cînd am citit istoria acelei sărmane fete, 
care şedea într'o mansardă, lucra ziua şi 
noapțea spre a se hrăni cu pine goală cu 
dejunul ei, cum zicea ea), care m frig, la 
lumina de petroleu î îşi rănia degetele lucrînd, 
care era silită ca din 45 de franci să mai um: 

N



CUGETARI SOCIALE | si 

ble şi curat îmbrăcată, atunci întreb, cine dă 
dreptul în lume burghezului a-i cumpăra 
lucrul, ca s'o silească” pe această copilă să 
moară de frig şi foame pentru ca cl să se 
îmbogăţească. Sărmana faţă palidă de Mla- 
donă! cite lacrimi te-or fi brăzdat, pînă ce 
te-a cuprins sicriul, pînă ce-ai murit şi te-ai 
înturnat în pacea nesfirșită, din care ieşi- 
seși. Și cine-ţi va plăti ţie, mattiră a capita- 
lului, degetele tale rănite, plăminii tăi asfi- 
xiaţi, foamea, frigul, mizeria, cine o şti În 
lume, că tu ai suferit, că ai existat măcar. 
Naştere şi moarte au trecut fără de urmă, 
puteai trăi bine sau rău, tot atita amintire, 

- adecă nici una. Ai fost virtuoasă — cine ţi-a 
“ajutat, de-ai fi fost coruptă, cine ar fi avut 
dreptul să te condamne, cei, ce au făcut 
ca să mori de foame și frig 

Egoismul este 
care se acopăr deșărtăciunile omenești - —toa- 
te fraze — dar lui i-s'a asociat. pînă și eter: 
nitatea. Nu e destul că egoisnul :determi- 
nează toată viața individului, ci trebue ca 
cl să (se) perpetueze și 'n fiii lui, în numele 
lui, în neamul lui. O familie de o mie .de 
ani, e o familie în care egoismul străbunu- 
lui s'a perpetuat o mie de ani. Lăsaţi-i «& 
goismul individului, dar: „pentru Dumnezeu, 
nu lăsaţi ca el să dureze încă o mie de ani 
după moartea lui... 

„2. Superfluența populației. 

E foarte adevărat că oraşele, cele mari 
împedică superfluenţa populaţiunii, “dar în 
care nod? Care e țesătura aceea de viaţă so- 
cială, care consumă puterile, şi face pe oa- 
meni incapabili ide reproducere? 

Bordelele și căsătoria selbatecă consiună 
femeea, .un lucru . rău plătit și nopţi petre- 
cute în orgie consumă pe bărbatul din po- 
por —pe cel avut și mai mult, căci el are 
mijloacele de a-și procura cea mai rafinată 
deboşerie.. Nenorocire. şi durere familiară 
e în început foarte multă în această stare 
de lucruri, dar în urmă aceste simţiri se 
tîmpesc, indivizii încep a privi cu indife- 
rență ideile morale, moralitâtea decade şi 
această. decadenţă a spiritului e cauza ac- 
celerării procesului de consumare a popula- 
ţiunii. Spiritul literar al acestei epoci e co- 
rupt şi: ni se pare nouă atit de fad, pe cit 
de fade. le par şi lor scrierile clasicilor şi 
a(le) moraliștilor mai vechi. Călcindu-se din 
principiu cele ce pentru noi treceau de bune 
şi frumoase, și nepunîndu-se nimic în locul 
ior, căci nu se poate numi o. restituţiune a- 
cele plăceri ce esauriază sucul vieţii — din 
acest (fapt) se naște desgust şi greață, — 
greață ascunsă , în sufletul omenesc, care 
se ivește abia atunci după ce-ai gustat plă- 
ceri ce ţi se păreau frumoase şi invidiabile. 
Frenesie şi desgust, desgust şi frenesie — 

PI 

ne Și înig! fraselor, cu 

_cîte.un fluviu, 

iată schimbările perpetuc | din sufletul _ome- 
nesc modern. 
“Procesul “acesta a(l) consumării l-a acce- 

lerat prin politica sa internă — Napoleon III, 
nu fiindcă voia, ci: fiindcă trebuia, şi (el) 
a avut și geniul de a recunoaşte că. trepue 
să facă ast-fel. L'empereur de. cocottes — 
imperatorul consumării superiluenții popu- 
taționiste — l'empereur des ouvriers, a ace- 
lui plus al populaţiunii destinat de a se stin- 
ge fără de urmă de pe faţa acestui pămînt. 
Acest laisser .vivre al împăratului era dictat 
de înţelepciunea Senatului Roman — care că- 
uta diferite mijloace pentru a distruge acel 
plus al populaţiunii. 

Cel mai mare păcat al oamenilor e frica; 
spaima de a privi în faţă şi-a recunoaște a- 
devărul. El ce. crud, acest adevăr — dar nu- 
mai el folosește. “Thiers, Gambetta, Faure 
-au frică de-a recunoaşte îndreptăţirea ches+ 
tiunilor sociale. Victor [Hugo ştia prea binc 
că acea mină a-părinţilor “întinsă din mor- 
mint către fii—e o frasă. Impăratul a ştiut, 
(a) recunoscut, nu -s'a speriat şi fără să con: . 
feseze profundele adevăruri ce treceau ca 
niște umbre prin sufletul său —a lucrat Şi 
a lucrat bine. 

E o idee profundă în expresia: Beschrăn- 
kter Unterthanenverstand 1 ). Ochii -mulţimii 
nu se deschid, pentru ca să nu se sperie de 
abisul,: de nimicirea către: care merge, ci 
capul ei se' îmbată cu "umbre, cu “plăceri. 
Laissez vivre! 

Dacă e destulă tărie în sufletul: unei fe- 
mei prădate (?) de un 'simţ primordial, ast- 
fel cum leagănul :a sădit în sufletul: ei: sim- 
ţirea„ — fiecare din aceste oraşe mari, ma- 
șini uriaşe “ale, distrugerii generațiunii, are 

care înneacă în undele sale 
adinci şi fără . răspuns simţirea “adevărată, 
şi neputința de a fi realizată 'în: asemenea 
stări” de lucruri — disperarea! m 
Inmuiţirea — sau mai bine numărul popu- 

laţiunii și raportul dintre acesta, și suma mij- 
loacelor de hrană, iată isvorul tuturor. cer- 
turilor din viaţa publică. 
“In mic: înmulțirea unei clase și suma 

de mijloace materiale destinate subsisten- 
ţei lor. (Rominia Şi amploiaţii ). 

3, Despre Eul nostru. social: î 

Eul nostru social a mers pe o cale streiriă 
nouă înşine —streină. Rominismului — și a 
făcut pas — însă acela a călcat întrun, ma- 
terialism cras — ast-fel încît acuma e posibil , 
de a merge numai în două moduri: sau să 
păşim pe vastă cale. străină — şi drept mîn- 
tuire să nc aruncăm în, oceanul idealismului 
filosofic .a(1) lui Yichte — poetic. a(l) lui 
Klopstock — pentru ce să putem cădea a- 

1) Mărginită. minte a supușilor (cetăţeni), (Ediţia 
Scurtu),



+ 
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poi în justemilieu-l rațiunei și. a(1) adevăra- 
tei simetrii — căci nu cred c'ar exista intre 
Romiîni un geniu atît de putinte care să vră- 
jească nava romînă cu cîntecul ideilor sale 
pe calea .de mijloc, cind tocmai. materialis- 
mul are pretenţiunea de a trece de cale de 
mijloc.. Cine ar căuta, (ar face-o) în zadar 
-—noi nam merge, — Dar fiind-că extremele 
s'ating, ar fi mult mai lesne să ne asvirlint 
în idealism — căci, ca ceva de tot nou, ar 
avea şi mai multă. atracțiune pentru com- 
plexul unor suflete. care nici mirosul nu i-l 
ştiu și apoi cunoscîndu-l de rău; trecerea la 
juste-milieu ar fi lesne. 

EMINESCU. 

1. d:risticu Orientului. 

„scist-fel se vede cum FZristica Orientului, 
corupţiunca logicei şi cugetării grece în cea 
alexandrină, a trecut la Romini în toată uri- 
ciunca ființei sale. Să nu creadă nimenea, 
că numai noi sîntem de. vină la căderea 
noastră.. E un lanţ întreg de cauze. Cioco- 
iul turc a fost cristic, cel grec asemenea, 
cel. romîn asemenea, însă de zece ori ma! 
rău de cît cei precedenţi”. 

„ CUGETARI ISTORICE . 
1. O problemă a istoricului. 

„Cine va. vrea să facă istoria unci epoce 
sau a unui 7ișcămînt oare-care, înainte de 
toate va trebui să facă a se simţi-legea con- 
tinuităţii acestui mișcămînt. EI va trebui să | 
arate punctul de purcedere, de ajungere, 
și apoi seria ferminelor intermediare prin 
care. se. află unite aceste două termine ex- 
lreme 1). PE NE , , 

Istoricul se va atașa de-o idee și această 
idee cl o va urma.dela originea sa pînă la 
ultimul termin al desvoltării sale, cum s'ar 
zice prin mijlocul .aventurelor ci celor mai 
diverse; ea va fi personajul și eroul cărții. 
Sistemele, la care va fi fost basa și funda- 
mentul, vor fi ca învelitorile esterioare, ca 
fazele diverse a(le) desvoltării sale; oame- 
nii mari ce vor fi exprimat'o, nu vor fi decit 
organe; personalitatea lor se va nimici în 
personalitatea ideei. Ast-fel vom avea în: 
tr'adevăr istoria 'cugetării cutărui sau 'cutărui 
mișcămînt, nu a cutărei și cutărei fapte 
izolate, care nu sînt decît pe-atitea episoade. 

Ș'apoi, dacă aceasta nu va fi numai cu- 
tare sau cutare idee, al cărei curs istoricul 
îl va cerceta în modul acesta, dacă asta va 
fi ideca în ea însăși, se va.putea vedea în 
germenele său, tot atit ca și în succesiuea, 
în simultaneitatea, tot (atit ca și) în vremea 
continuității sale, toată dezvoltarea istorică. 
Vom citi c'o singură aruncătură de ochi, 
toătă opera istoriei. - 

2. „Cugetări sintetice asupra istoriei 
Romiînilor”. | 

; „Inceputul Regenerării””. 
» ? > 

Organele conștiinţii naţionale puţine fiind 
la număr, silite a deveni universaliste. 

lipsa de continuitate în desvoltare, de 

1) Aici urmează următoarea frază, ştearsă ulterior; 
„EL va trebui încă să se silească a arăta duplul meca- 
nism de repulsiune şi asimilaţiune, pe care lam indi- 
cat şi prin mijlocul căruia el s'a efectuati, (Ed, Scurtu). 

aceea fragmentarism în producere. E 
Politica rusă cu clasa nepositivă de se- 

midocţi. | - 
Starea politică actuală, consecinţa aces- 

tei politice şi a lipsei de clase pozitive. 
Cauza sărăciei şi decadenţii poporului de 

jos, prea marea productivitate naturală şi 
lipsa de export (începutul secolului) care-i 
silia a-l preface în alcohol. . 

Lipsa de credinţe pozitive și inteligenţa, 
ce disolvă nu sînt neapărat bunuri naţionale. 

Influenţa ideilor lui: Rousseau asupra spi- 
ritului public. “Tot. boierii domnesc și astăzi 
cu dorința de-a răsturna Domnii, fiindcă nu 
este un organizm social, care să facă pre- 
Siune asupră-le şi să ţină întunerecul lor - 
oarbele şi copilăreștele ambiţiuni personale. 

Regalitatea absolută impune egalitatea şi . 
prin sta impune individului conștiința, tcum- 

“că e o verigă "din înlănţuirea societăţii şi 
că n'o poate părăsi voluntar fără do-a-şi 
punem pericol existenţa. 

9, Despre luptele naționale. 

Și cînd strănepoţii vor citi odată despre 
luptele naţionale, reflectate nu în lumina 
nouă a teoriei, care o preface într'o luptă 
de interese, ci în lumina viorie a simţimîn- 
tului, cu toată bogăţia de colori, de pasiune, 
de 'înamorare specifică în fetişurile naţio- 
nalismului, —- citirea acestor fapte va face 

„asupra lor impresia romantică, care asupra 
noastră o face rezbelul Cruciaţilor și cava- 
lerismul de atuncea. Cum că în fond este 
simburele vecinic al tuturor acţiunilor ome- 
neşti — egoismul, care vivifică aceste forme, 
asta nu va interesa pe nime — acest simbure 
îl vor avea şi strănepoţii noștri cine ştie supt 
ce formă, — dar bogăţia de forme esterioare: 
ale vieţei noastre, mulţimea de colori pris- 
matice, de limbi varii și multe, de poesie şi 
arte care de care mai originală în felul ei, 
de apăsare cu animositate asupra unor teo- .



rii- și puncte, necrezute în fond de cei ce le - 
susțin (d. es. drept, istorie, religiune ş. a.), 
această minciună în aparenţă atit de fru- . 
moasă, in fond țesătura durerilor noastre— 
atit de strălucită în arătare, atit de cum- 
plită în esenţa ci—va procura, ca fenomen, 
se înțelege, căci nu mai implică voinţă şi 
eșofare, multe ore de “petrecere strănepo- 
ilor noștri. Am putea zice că adevărul.....1) 
Ce seacă şi neplăcută ar fi o istorie, care. 

„. CUGETARI 

tuturor acestor nerozii: egoismul. , 

"Baa 

ar arăta pur și simplu. pe om desbrăcat, de 
închipuirile, cu care-și îmbracă voința, un 
motor orb şi surd, care zdrobeşte sau'e zdro- 
bit, în fine această dinamică a puterilor na- 
ţionale, dezbrăcată de filosofie şi. politică, 
—de formele, „vorbele, pompele exterioare 
strălucite.. Prin urmare chiar în istorie na 
"interesează paradele ei, pompa, haina — min- 
ciuna — însă nu acea rădăcină întunecoasă a 

PRE ate 

_CUGETĂRI 
rr 

LITERARE 
v. 

1. Rolul literaturii naționale în spiritul | 
E public. 

__ Alăturăm 2) observarea cum că limba, a- 
legerea şi cursivitatea expresiunii în. expu- 
nerea vorbită Sau scrisă e un element esen- 
ţial ba chiar un criteriu al culturii. Din vor-. - 
birea, (sau fiindcă aceasta atîrnă adesea. de 
predare întîmplătoare) din scrierea unui om 
se poate cunoaște gradul său de cultură; 
stilul e omul, se'nţelege deaceca, fiindcă 
nu c numai forma limbistică și fiindcă nu 
consistă numai, în cunoștința limbii, ci fiind- 
că exprimă tot-odată maniera de: cugetare 
şi percepţiune a omului. Cum descrie cine-va 
un lucru, aşa l-a văzut și l-a priceput. 

De-a: se exprima bine şi corect asupra: 
ori-cărui lucru e posibil numai la o univer- 
salitate a culturii, aşa dar la o claritate şi 
idealitate a intuiţiunii tuturor lucrurilor, a- 
supra cărora el vorbeşte. Maturitatea cultu- 
rii publice a spiritului poporal se manifestă 

„cu deosebire în limba sa, şi între culţii unui 
popor se numără numai aceia, cari au suit 
înălțimea şi domină terenul întreg. 

Comoara şi puterea limbistică, felul sti- 
lului şi a(l) expresiunii la un popor-se re- 
flectă și se manifestează în fiferatura sa 
națională; ea este isvorul, din care are să 
iee fie-care. | 
“Cu acest nume se înseamnă foarte co- 

rect toate ramurile acelea ale literaturii, care - 
nu aparţin unei specialități anumite, adică 
exclusiv numai unci clase de oameni, ci care 
sînt comune tuturor, naţiunii întregi. 

E vădit cum:că elementul moral și estetic 
al culturii îşi are izvorul său cel principal 
în literatura naţională. Libertatea şi univer- 

1) Trei cuvinte indescifrabile. 
2) Adaoaul face parte dintr'o serie de. note (acolaș 

Ms. ff. 182—185) care par a: fi fost menite pentru stu- 
diul „Cultură și Știință“ (Ma. 2255, ît. 209—241) ceea 
ce ne îndeamnă să credem atît cuprinsul lor, cât și 
scrisul și ortografia, identice en m-serisul studiului po- 
menit, (Ed, Scurta). Da . 

salitatea scopului, deplină licenţă a mate- 
riei, nelimitarea pe un teren deosebit, după 
aceea complecta generalitate a mijlocului de 
comunicaţiune, a limbei. | 

Fie-care literatură naţională. formează. fo- 
carul spiritul (ui) naţional, unde concurgitoa- 
te raze(le) din toate direcţiunile vieţii spi- “” 
rituale, ca arată nivelul vieţii publice spi- 
rituale.. i i 

. . - - - ţ : .* 

2. Producțiunea ncastră literară față cu cea 
străină. 

" Ceca-ce producem noi nu place, pentru-că 
e prea slab faţă cu: experienţele de arte şi 

- Viteratură ce le avem în alte limbi—va să 
zică noi înșii(ne) sîntem prea :Slabi .și prea 
neculți pentru de-a produce în calitate ceea: 

:ce produc streinii atît în calitate cît și în 
“cantitate, - DI a 

3. Literatura romînă înainte de Eminescu. 

” Cînd mă aflu faţă cu cei bătrîni, cu. lite- 
ratura din deceniile trecute, par'că sînt în- 
tr'o- cameră încălzită... simţi, că aceşti oa- 
meni erau într'un contact ntmijlocit cu un 
public oare-care, mic or(i) mare, dar în 
sfîrşit era un public. Faţă cu cei moderni 
par'că mă simt într'o cameră rece, şi într'o 
"cameră rece,. va fi observat ori-cine asta,— 
pare-că lipsește ceva, nu căldura însăşi, ci 
ceva pipăit, par'că pe peretele curat fu- 
sese ceva şi nu mai este, sau sinițimîntul 
familiei, cînd a murit cineva în casă. E un 
fel de deșert atit de simţit de fiecare —un 
fel de suflare, care cuprinde toate obiectele; 
nu mai este—par'că lipsesc din casă lu- 

“cruri, nu numai corpul unui om. Vine un 
alt om acolo, dar simţirea pentru tine nu se 
schimbă. Pare-că eşti obicinuit a vedea pri- 
vazul cu alt portret, şi portretul cu alt pri- 
vaz. Faţă cu cea.mai mare parte din .scrii- 
torii noștri moderni ţi se impune simţimîntul 
că ei nu sînt pentru public, nici publicul pen: 
tru ei, în fine că ei nu sînt inele în lanţul 
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* continuității istorice .a culturii noastre, ci 
cum S'ar zice extra muros. — Și asta. soarta 
dri-cărei culturi importate atît de nefirește 
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„«.. Noembrie: biuroul său prin aclamaţiune 
unanimă. Supt pretext că unul din biurou 

- (subsemnatul) se ţine de direcţia literară a “ca a noastră. Ele n'a(u) făcut drumul lung 
al. condensării' ideilor în -craniile poporu- 

» “lui, sînt prin -urmare: ceva, ce nu poate fi 
"*: priceput" ci concepult;:sînt inele din dezvol- 
 tarea unui cap strein,:o' ramură de nuc din 

societăţii ' Junimea” (Maiorescu), dl. Pre- 
zident ales declară că nu va putea şedea a- 

- lături cu mine, din cauză de divergință a 
principiilor. Repet că asta a fost pretextul, 
"cauza adevărată a declaraţiunii d-sale ni 

care, crescut- pe jumătate, ai 'vrea să: cultivi ! 
un trunchiu de' stejar; pe cînd numai din di-: 
soluțiunea acelei ramure în pămînt se pot 

merită de'a fi adusă înaintea publicului. 
In :urma acestei ' declarări prezidenţiale 

patru din membrii biuroului îşi dau demi- 
"siunea, nu doar fiind-că ar aparţinea susnuy- 
mitei direcţii literare, ci fiind-că, conform: 
„Ștatutelor, trebue să fii contra exclusivis- 

„îi mului.de idei. Societatea nu primeşte demi- 
siunile celor patru membri, validează prin- 
tr'asta de-a doua oară alegerea lor și prin- 
tr'asta incidentul odios s'a părut închis, ră- . 
minînd ca la a doua ședință să se aleagă 
Prezidentul. - 

Intervalul dintre şedinţa primă și a doua 
a fost acuma spaţiul în care s'a desvoltat o 
activitate admirabilă în felul ei. Toate ele- 
mentele pasive a(le) junimii romine din Vie- 
na, care cu anii nu se interesa (u) de socie- 
tate; apoi' contingentul proaspăt a(1) studen- 
ților care vin din provincie, cari nu cunosc 
de cit 'imaginea cehii ce s'apropie de ei ca 
să-i influențeze, amîndouă aceste părţi inte- 

"resante a(le) junimei romine din Viena au 
„„lea celor duse, fără ca chiar. Dumnealor să . fost puse în mişcare de un anume Comitet „le pară rău după ele. Am fi cam temerari format pe tăcute, să vie să voteze contra lui „de-a susţinea cum că limba noastră și-a sfîr. ', Slavici, ș'a lui Eminescu, cari sc ţin de şcoa- 
„-şit deja curățirea sa, că e organizată, că a la lui Maiorescu. A | — 
:- ajuns stadiul ultim al desyoltării sale, şi că Pentru sara şedinţei a doua Comitetul la- 

«„. acum n'ar trebui de cit constatarea formală tent şi-a procurat din Rominia jurnale :uma- 

trage atome constitutive și pentru stejar, --- 

4. Purițicarea limbii... 

Celor cari vor o purificare absolută a 
limbii, li vom răspunde „că acele vorbe pe 

„care vor'ei să le alunge sînt așa de concrete, . 
„„ “aşa (de) încrescute în țesătura limbii romî- 
„ne, încît, trebue să rupi țesătura toată ca să 
„le scoţi — şi cumcă. limba 'se deşiră alungînd 
„vorbe de-o ilusorie origine slavă, € dovadă; 
„În latiniştii noştri. . 
„Celor cari: nu vor acea curăţire de fel, li 

-.;vom-:răspunde, că: ei singuri sînt neconsec- 
'venţi, căci ei au lepădat o mulțime de vorbe 
grece şi ruse, pe care le întrebuințeau încă 

„părinţii lor —şi multe din, vorbele pe care 
le scriu d-nii Florentin, Negruzzi ş. a., au- 
tori îndealtfel cu mult talent, s'or duce ca- 

. 

z acestei desvoltări prin etimologie şi sin- 
taxă. Limba noastră, placă-ne-o a crede — 

„-are.un trai lung și de-aceea-i și trebue o des- - 
voltare lungă. Purificarea ei merge 'nnainte, 

- deşi e. mai bine ca:să meargă.prea încet de: 
cît. prea :iute. Noi —generaţiunea de : față, 

“nu împlem de cît șanțurile — noi avem să 
dăm noțiuni poporului nostru, ca să cugete, - 
limba clasică e. sarcina -generaţiunilor vii= 
toare. .. .: AR: 

;Un fenomen rar e acela: că cultura și li- 
teratura la Romîni nu merg de fel în. ace- 

„laș pas, ba sînt eterogene chiar.. Cultura cla- . 
selor privilegiate cel puţin e cu mult asupra 

_* Literaturii ţării lor, dar e streină; literatura, 
e națională, dar e în urna culturii. Popar de. 

“contraste e o frasă. 

5. Despre naționalism și cosmopolitism. 
"Din şedinţele societăţii (studenţeşti) „România Jană“ 

. 
| (din Viena), 

"Reuniunea: academică din Viena ,Romit- 
ss “-nia Jună”,:care are de scop:: 1) Perfecţio- 

.. narea reciprocă a membrilor săi pe terenul 
„.. terar-naţional, 2) dezvoltarea şi alimenta; 
Tea spiritului social, îşi alese în şedinţa din 

ristice și serioase, unde Maiorescu cra stig- 
matizat ca persoană publică și privată; pen- 
tru sara -alegerii au fost inventate mici ca- 
lomnii ad-hoc, așa de ex. că Maiorescu ar 
fi delapidat averea ,„Junimei”, că a.abuzat 
de încrederea ei şi că în urmă ar fi fugit din 
Rominia cu familie cu tot; —toate aceste 
mijloace foarte -oneste, cum se vede, de a 
influenţa părţile interesante ale junimii, pe. 
care le-am caracterizat. mai sus. 
„Şedinţa se deschide și alegerea biuroului 

din şedinţa trecută e contestată de partea, 
interesantă, fără ca în ședința trecută să 

„se fi dat vr'un protest contra legalităţii ei.. 
Biuroul, ştiind elementele cu care îare a face, 
işi dă demisiunea, desvoltînd prin membri! 
săi ideile pe care le credea raţionale în cazul 
de faţă. Iată-le grupate: 

]. Societatea. „Romănia-jună” fiind în- 
temciată pe elementul obiectiv a(1) diferi- 
ților săi membri, pe acele atribuite comune 
tuturor junilor romîni—mnu ar fi oportun 
de-a ridica chestiunea, divergiriţelor. d (intr )e 
ei, fiindcă pe diverginţe nu se întemeiază; 
nici-odată o societate omenească. Divergin- 

„țele sînt atît de multiple între individ şi 
individ, în cît o 'ntemeiare pe ele l'ar sili
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„pe fie-care dea forma o societate! pentru 
'sine însuşi, ceea ce-i o contradicţiune. 

2. Societâtea iavind de scop perfecţionarea 
„Yeciprocă pe terenul literar-naţional, aceas:- 

ta pri expresiunile statutelor presupune o: 

” litate nu se” îndocsc despre legalitatea ci. 
D. Ioniţă Bumbac, ales. în ședința primă! 
de Preşedinte, îiu prin vot secret ci- prin a- 

 clamaţiune, a primit condiţionat. preșidenția, 

divergință intre individe, căci dacă am a- 
vea fie-care din noi acelaşi cuprins sufletesc, 
viața noastră ar fi repetârea aceleiaşi in- 
dividualităţi în mai multe exemplare, iar nu 
o perfecţionare reciprocă, o adiţiune a ace- 
luiaș număr simplu, iar nu un complex. A- 

"poi spiritul social nu se desvoltă nici se ali- 
„ mentează prin exclusivism față cu 'ideile al- 

tuia, ci din contră ideile ce le-aduce fie 
care de-a casă intră prin socialitate într'un: 
"compromis organic, devin o unitate de or-: 
dine superioară. Ast-fel ar. fi cu putinţă să 
se facă cuncesiuni reciproce şi 'ca 'să'se' gă- 

„„sească 'acea cale medie, care fără: exclusi- 
vism ar da fie-cărui 'acrul cuviincios pentru 
desvoltarea sa pe terenul mai sus amintit. 

3. Ideile'şi principiile a(1) căror proces se, 
propunea Societăţii a'l face (antitesa .no- 

___ minală Naiorescu şi Rărnuţiu) nefiind cu- 
““ noscute părții celei mai mari din tinerime, 
„a blama pe unele şi a aplauda pe'altele ră- 

mine un fapt nesocotit. Afară de accea, so-: 
cietatea neavînd îndreptăţirea de-a decide 
între vre-una -din setiile de idei profesate 
în viața publică a Rominilor, prin asta e 
exclus şi dreptul de-a determina măsura ro- 
minităţii şi a:patriotismului, după cum indi- 
vidul profesează una sau altă din ele. Fiind 
înșii(ȘI) în virsta ideilor, măsura patriotis- 
mului nostru-va' fi dată de faptele, pe cari 
vom avea ocaziunea de-a le împlini în viitor, 
iar nu de profesarea nimic-costisitoare a : 
unor idei, pe care individul 'şi le alege du- 
pă plac. 

4. Chiar în cazul cînd cei-ce pun în discu- 
țiunc această chestie, s'ar fi informat din - 
scrierile numiţilor autori şi ar fi în stare de: 
a-şi forma și da opiniunea fără preocupare, 
totuşi scopul societăţii nu este acela de-a se 
amesteca în luptele imilitante ale publicului, 
ci acel scop, determinat pregnant şi cu acu- 

-vateţe de $.2 al statutelor, cuprinde în sine 
„interese obiective comune tuturor -membri- 
„lor, care-i unesc fără privire la ceea-ce cre: 

de fie-care subiectiv. 
3. Că alegerea din şedinţa primă nu se 

poate contesta legal, “fiind . confirmată. de 
societate de două “ori. Intenţiunea. reală a 

= 

statutelor a fost împlinită prin o duplă a-. 
 clamaţiune mai unanimă, nici un protest n'a 
fost ridicat contra alegerii. Alegerea secretă 
«fiind un drept, iar nu o datorie, nimenea n'a 
"putut fi Silit de-al exersa, mai ales fiindcă: 
nici n'a contestat nimenea în şedinţă, sau 
nemijlocit după ea, aclamaţiunea. -- - 

6. Cei-ce contestă alegerea din ședința. 
primă n'o fac din bună-credinţă, căci în- rea- 

pe care azi el și cu ai săi o contestă. Toată 
acăţarea de formalitatea votului secret este 

“mumai o circunivenţiine' conștie şi” inten- 
țioasă a legii, căci alegerea hu poate de- 
veni ilegală prin aceea că societatea în' una: 

„imitate renunţă la un drept'al său. 
"7. Unitatea societăţii €ste periclitată prin 

"sulevareă unor asemenea "chestiuni, și s'a 
adus de exemplu cazul analog al 'desfa- 

” cerii socictăţii academice romine din Viena 
“prin despărţirea în două. castre, 'din' care 

, 

pot rezuma într'aceca că: / 

alta pe „Saguna“. 
[ , 

una rădicase peestindardul ei pe „Bariţ', iar” 

Biuroul: a desfășurat prin membrii săi 
această apărare, a cerut susținerea princi- 
piului de: nesulevare a diverginţii spirituale 

„dintre 'junimea romină şi, pentru a evita 
pînă și prepusul, că ambiția personală ar 
putea fi motivul susţinerii cu consecvență 
a ideilor emise, ş'a dat demisiunea, de şi ar 
fi avut dreptul de a nu recunoaşte contesta- 
rea şi puterea de a închide şedinţa. . 

; Motivele ce s'au'adus contra noastră, se 

a) nu sîntem romîni buni, ci răi; aseine- 
nea chiar cum trădătorii de patrie şi de. 
națiune pot fi roniîni de origine.  -*: 
"b) că trebue să fim sau proști; sau plătiţi 

de străini, pentru 'a susţine principiile ce le 
“susţinem, 

“verbal âle d-lui Ioniţă Bumbac). --- 

c) că direcţiunea' literară a :,Junimei” 
(şcoala Maiorescu) nu merită 'de' cît' ch să 
scuipe cineva în ca şi Societatea să decidă 
că scuipă în şcoala lui Maiorescu (ipsissima 

Abstrăgiînd de la chestiunea dacă idei e- 
mise cu bună-credinţă ipot fi tratate într'un 
mod brutal de "oameni, cari pînă azi: nu 
pot să sc fălească: cu vr'un merit pentru a 
avea dreptul ca să se exprime atît de vehe- 
ment, să cercetăm numai cazul, dacă sub- 
semnatul, contra căruia au fost îndreptate 
loviturile, este într'adevăr cosmopolit, - plă- 
fit de streini, prost, şi dacă direcțiunea lite- 
rară, de care se ţine cl, merită a fi scuipată, - 
etc. etc. i 

Am Sustinut în totdeauna, că chestiunea 
cosmopolitismului e una ce nu există. Să 
nu fim inventivi în chestiuni, a(1) căror în- 

- eles ar fi greu de definit pentru fie:care din 
noi. Poate că ar exista cosmopolitism, — 
dacă el ar fi posibil. Dar el e împosibil. In- 
dividul care: are într'adevăr dorința -de a 
lucra. pentru societate, nu poate lucra pen- 
tru o omenire, care nu există de cît în păr- 
ţile ci concrete — în naţionalităţi. . .-.. 

Individul 'e osîndit prin timp şi spaţiu de 
"a lucra pentru acea singură. parte, căreia
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„el îi aparţine. In zadar ar incerca chiar de 
a lucra deodată pentrutoată omenirea — el 
e legat prin lanţuri nedesfăcute de grupa de 
„oameni, în care s'a născut. Nimic nu e mai 

„cosmopolit de cît matematica pură d. ex., 
Şi cu .toate astea omul'de știință va fi silit 

„să o scrie într'o limbă oare-care, și prin a 
„cest mediu de comunicare ea devine întîi şi 
întîi proprietatea unui grup de oameni, a 
„unei naţionalităţi şi acea, naţionalitate pri- 
veşte pe omul de știință de al său, ori cit, 
teoriile lui ar putea să aparțină omenirii 
întregi. a Ia 

Cosmopolitismul e o simulațiune şi nimic 
„alta—el n'a fost niciodată un adevăr. Străi- 
«nii, cari au interese personale în ţara romi- 
nească de es. vor simulă totdeauna cosmo- 
politismul, pentru că declarîndu-și adevăra- 
tele lor simţiri ar putea să pericliteze inte- . 
resele lor individuale.—State slabe cum era 

_ Germania în secolul al XVIII, vor simula 
cosmopolitismul, pentru a denigra tendin- 
țele naţionaliste a(le) inamicilor lor tari.: Cu. 
un cuvînt: Cosmopolitismui nu există de cît 
ca simulaţiune, ca făţărnicie. El.mai e pre- 
textul pentru lenea și indiferentismul celor. 

„cari nu cunosc un alt scop în lume de cît: 
acela de-a trăi bine. A acusa însă de cos- 
inopolitism: oameni cari se interesează de 
toate .cestiunile vitale ale naţiunii noastre, 

„oameni cari lucrează, pe cînd alții numai 
_Yorbesc,:este sau un semn de rea-credinţă, 
sau unul de primitivitate, 

Maiorescu este încă tînăr și fructul unei 
însemnate vieţi interne se coace încet, tîrziu 
la lumină. | | | 

Dacă direcţia literară, către care am o- 
noare a mă alătura, ar profesa cosmopo- 
litismul, far trebui ca tot ce am scris şi vorbit! 
eu să fie scris și vorbit în sens cosmopolit. 
Am scris puţin şi tocmai de aceia rog de er- 

- tare pe cititor, dacă-i dau osteneala de a 
se familiariza cu scrierile a(1) căror cuprins 
mi-au adus numirea de cosmopolit. 

In articolul „Ecuilibrul” publicat în „Fe- 
deraţiunea” (No. 38 și 39 Maiu 1870) âm 
susținut autonomia “Transilvaniei, fărîmarea 
dualismului, a unei forme ce contrazice na- 

„tura obiectivă a monarchiei, dreptul ce-l : 
are fie-ce popor de a-şi determina voința 
prin legi şi de a avea un propriu organ pen- 
tru formularea, acestor voințe, o legislativă. 
Acest articol a dat ansă procurorului public 
din Pesta de a mă cita la judecătoria de in- 
strucţiune. „o. 
“Tot în acea lună am publicat un articol 

asupra. conchemării unui congres, care se 
sfirşește în modul următor: „In caz dacă o- 

“ pinia. publică şi popoarele Austriei ar cere 
schimbarea sistemii constituționale de azi 
(a dualismului), Romiînii spre a, fi factori 
eminamente activi întru formarea imperiului 
să provoace chemarea unui congres general 

al lor, care să decidă atitudinea naţiunii ro- 
mîneşti față cu situaţiunea cea nouă, ce îm- 
prejurările par a i-o impune imperiului. 2) 
Congresul să se declare solidar cu naţiunile 
ce urmăresc aceleași interese ca şi cea ro- 
mînă. 3) Congresul să-şi aleagă reprezen- 
tanța sa, care va comunica tronului voinţa 
naţiunii romiîneşti, cerînd a ei satisfacere. 
Aparițiunea acestui articol a fost anunţată 
printr'un telegram din Pesta în „Noua Pre- 
să liberă”. Ş 

Cînd am scris primele linii în privința ser- 
bării de la Putna (v. „Convorbiri” an. IV. 
No. 14), am spus că frecările din viaţa po- 
litică şi spirituală la Romiîni nu-şi au causa 
lor pe atita în interese personale (precum 
o susțin unii), ci mai mult în profunda sci- 
siune dintre direcţiunile pe care au apucaţ 
unii de-o parte, alții pe de alta; că, pentru 
a nu se perpetua, moşteni și mări acest rău, 
generaţiunea tînără are trebuință de. o sin- 

„gură direcțiune .spirituală, şi.că încercarea 
de-a organiza viaţa viitorului va putea fi 
făcută de către junimea romînă cu ocasiu- 
nea foarte 'nimerită a serbării de la Putna. 

In epistola deschisă către dl. Dumitru 
Brătianu (vezi „Romînul”" din August 1871) 
„ce-am trimis-o împreună cu fratele Dan în 
numele comitetului-central, am spus cumcă 
în munca igeneraţiunilor trecute, care-au pus 
fundamentele largi şi nobil intenţionate a (le) 

- edificiului național—în acea muncă este deja 
cuprinsă toată ideea activităţii noastre din 
generaţiunea jună, că numai în continuitate 
cu lucrările trecutului, în prourmarea con- 
secventă a celor bine începute consistă mi- 
Siunea generaţiunii viitoare. Oamenii cari au 
început regenerarea naţională, ni-au -dat i- 
deea întregului, ce noi avem a o.realisa. 

6.Despre Titu Maiorescu (Criticele şi per- 
sonalitatea sa;. 

Principiul fundamental al tuturor lucră- 
rilor d-lui Maiorescu este, după cît ştim 
noi, naționalitatea în marginele adevărului, 
Mai concret: Ceea ce-i neadevărat, nu de-. 
vine adevărat prin împrejurarea că-i naţio- 
nal, ceea ce-i injust, nu devine just prin a- 
ceea că-i naţional, ceea ce-i urit, nu devine 
frumos. prin aceea că-i naţional; ceea ce-i 
rău, nu devine bun prin aceea că-i naţional, 

LExemple. 1) Norma limbii scrise, trebue 
să fie cea care există obiectiv şi în realitate 
în gura poporului de jos şi a societăţii mai 
fine, iară nu fantasiile mai mult sau mai 
puţin ingenioase ale filologilor noștri. Așa 
dar adevăr obiectiv și nu arbitraritate su- 
biectivă. In acest proces de a stabili o nor- 
mă pentru limba scrisă trebue luate în con- 
siderare şi acele influenţe istorice, care au: 
resistat tendinței de espulsiune și s'au con- 
servat în limba vie,  
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2) Principii fundamentale din dreptul pu- 
blic al lui Barnuţiu sînt injuste din punctul 
de vedere al jurisdicţiunii moderne. Ele nu 
devin juste, prin aceea că au fost profesate 
de un naţionalist mare, ale cărui merite. pe 
alt teren nu i-a venit nimănui în minte de-a 
le contesta . Ri 

3) Poesii urite (Dorjescu(?),; Bota, Gră- 
dişteanu, Macedonski, Costiescu, Adrianu, 
ș. a.) nu devin frumoase prin aceea că-s 
naționale. Avem atitea modele nobile în po- 
eţii mai vechi şi mai ales în neîntrecuta 
poesie poporală, încît suficiența cu. care 
sînt privite asemenea anomalii literare te 
împlu de o spaimă lesne de justificat, 

4) In fine fapta rea ori greşită nu de. 
vine bună prin aceea că a fost comisă de 
un naţionalist sau în numele naţiunii, ci 
este şi rămâne. Limba noastră, cum ea e- 
xistă obiectiv, toată lumea o va recunoaşte 
de frumoasă şi dulce (V. Scherr, Allg. Litte- 
raturgeschichte). 

Dreptul, întru cît e scris la noi în con: - 
sonanţă cu adevăruri recunoscute, este va- 
labil pentru toată lumea, poesia noastră po- 

P . . . yu A ? pe _P porală și artistică, întru cît e frumoasă, e 
frumoasă petru toată lumea, în fine binele 
obiectiv din noi ni-l recunoaştem asemenea 
ori-care om de bună-credinţă. 

Cumcă din acest .principiu fundamental 
s'au tras apoi cu intențiune conclusiuni fal- 
şe, nu trebue s'o mai pomenim, căci alt-fel 
publicul n'ar fi pînă azi în eroare în privința 
adevărului. Tocmai în conclusiuni falşe şi 
imposibile, în răsuciri a(le) vorbelor, — în 
mistificare, cun cuvînt în rea-credință con- 
sistă goria cellor mai mulți dintre contrarii 
lui Maiorescu, căci într'astă privință sîn- 
tem în genere foarte inventivi. Așa s'a zis, 
că cere egala îndreptăţire a jidanilor (fiind 
justă). Dar nu-i.adevărat c'a cerut'o, cum 
nu-i adevărat că o asemenea faptă e justă. 

„Nu poate fi just de-a lăsa mînă liberă asupra 
populaţiunii întregi unor oameni cărora reli- 
giunea -lor (Talmudul) li ordonă de-a uri 
şi înşela pe creştini. Invoit n'a fost nimeni 
cu modurile de deslegare _a(le) chestiunii 
israelite, 

S'a zis că e francmason şi prin. asta cos: - 
mopolit. De este, noi nu ştim, dat posito 
că este: nu este adevărat, că massonismul 
exclude naționalismul. Unii din cei mai in- 
fluenţi membri 'ai partidei roşii (care trece 
de eminamente naționalistă), au tost şi sînt 
francmasoni. In Ungaria de ex, vom găsi 
un "mare naţionalist în marele maistru a] 
francmasonilor (D. Pulszky). 
„Cele-lalte nimicuri cite se susțin despre 

viața sa ca om privat, sînt meschine şi 
demne numai de cei ce le. lățesc. E acusat, 
că nu-şi vizitează prelegirile în. curs de trei 
luni, cînd cei ce-l acusă nu .le vizitează cu 
anii. Regula este: că tot ce e permis gene: 
ralităţii oamenilor din Rominia-liberă, toa- 

te ce ei fac nepedepsiţi şi necontrolaţi, toate 
comise de Maiorescu) 'iau dimensiuni  gi- 
gantice şi sînt taxate de crime. . . 

Cumcă în Rominia liberă există episcopi 
atei, cari ](și) ţin metrese, e un fapt ce nu 
uimeşte pe nimeni, dar că d, Maiorescu 
în locul lipsei. absolute de religiune .posi: 
tivă cearcă a pune principii filosofice mo- | 
rale pentru 'a .aşeza stavilă unei necredinţe 
oarbe 'şi a imoralităţii născute din ea, asta | 
este o crimă, e | 

7. Despre presă în genere. . . 

„Nu zicem, că presa este tot-deauna de 
rea credință, mai mult însă, că aceşti oa- 
meni nu știu în faptă ce vor, sau nu vor 
ce ştiu, Viaţa internă a istoriei în comparaţie 
cu exteriorul ei s'ar putea compara cu.o 
femee, a(1) cărei corp e plin de bube gre. 
țoase şi adinci, îmbrăcată cu.o manta albă, 
care face cei mai frumoşi falduri şi dă în- 
tregii staturi o rază: de demnitate, ca, toga. 
Toate mişcările unui corp bolnav se reflectă 
foarte infidel, dar foarte frumos în aceste 
falduri; (pentru) cine însă s'a uitat supt 
haină, această bpărenţă înşală, mișcările cor- 
pului sint fofo genere diferite de creţii ce-i 
aruncă mantia,—astfel sînt frasele -mari şi 
pompoase, criticile fine . şi ingenioase '(?) 
a căror reflecţie e literatura publică şi pre: . 
sa față cu cele ce ele ascund, supt ele. Se 
ştie că forma supt care se anunţă șarlatanii 
este în genere cea mai atrăgătoare, prin 
urmare e acolo mai frumoasă unde corpul . 
e mai urit, şi nimenea nu se înfrumuseţează 
mai mult—şi fireşte că şi era trebuință— 
de cit tocmai răul, miriciuna, decadenţa, şi 
nu e nici o causă atit de rea, care să nu 
găsească apărătorii ei fireşti. Ce rol joacă . 
în această privință națiunea, nu mai e tre- 
“buinţă s'*o spunem. 

8. Despre presa rominească. - 

Fie-care, lucru poartă în sine însuşi mă» 
sura sa. De aceea e o caracteristică a omu- 
lui inteligent şi de bună-credinţă, că formu-. 
lînd lucruri sau raporturi în scris. sau vor- 

" bire va 'cerca s'o facă în măsura dictată de 
firea lucrurilor, în scurt: expresia celor cu- 
getate va.-fi adecvată cu materialul cugetat. 
Asta e &pecific uman. Pe cînd omul neinte- ! 
ligent face din sine însuşi măsura lucruri- 
lor şi mestecă subiectul său în. cele ce sînt 
şi se 'ntîmplă,—cel inteligent și de -bună- 
credință va cerca să se desbere: de tot ce-ar! 
putea să-i întunece judecata, Inteligența e 
putința—buna-credinţă e voinţa de-a vedea . 
şi reproduce obiectiv cele ce există și se 
'ntîmplă, | 2, it] 

Acum sint la noi 4' specii de jurnale: 
Neinteligente, dar de bună credinţă—aceste



358... - 

nu posed. posibilitatea de a vedea obiectiv: 
Telegraful. | Sa E 

Inteligente dar de rea credinţă, , aceste 
nu posed voința de-a vedea obiectiv, 

Neinteligente şi de rea-credinţă.— Aceste 
sînt gunoiul presei noastre: Trompeta, Po- 
porul, Aa | 

Inteligente şi de. bună-credință ' în fine. 
In astă privinţă nu ne temem că aceste or-. 
gane ar fi batjocorite în felul...1) Asta-i, ca- 
racterul mai multor jurnale din Austria: - 
Albina, Federaţiunea, Telegraful. . 

9. Despre sentiment şi fantasie. 

„Dal ori-ce cugetare “generoasă, .ori-ce 
descoperire mare, purcede de la inimă și 
apelează la inimă. Este ciudat, cînd cineva 
a pătruns'odată pe Kant, cind e:pus pe a- 
celași punct -de vedere atît de înstrăinat : 
acestei lumi și voinţelor ci efemere,—min- * 
tea: nu mai e de cit o fereastră prin care 
pătrunde soarele unei: lumini nouă, şi pă: 
trunde în inimă. Și cînd ridici :ochii te afli 
într'adevăr în... 2). Timpul a dispărut și e- 
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ternitatea cu. faţa ci cea serioasă te.priveşte 
"din fie-ce lucru, se .pare că te-ai. trezit în-. 

tr'o lume încremenită cu toate frumuseţile 
ci şi cumcă itrecere,și naştere, cumcă ivi-. 
rea şi pcirea ta înșile sinţ. numai o părere. 

- Şi inima numai e în stare a te transpune 
în- această stare. Ea se cutremură încet din 
sus în jos, asemenea unei arfe, coliane, ca, 
este singură ce se mișcă în această lume c- 
„ternă,,... ca este orologiul ei.. 

Şi astfel fantasia nu mai este. reflecţia: 
lumii astfel cum ea:se arată ochilor într'o 
reală trezvic,. ci ea- în fantasia poetului și a . 
artistului sc ridică în jur. în petrificaţiunea . 
ideilor 'eterne, ce reprezintă. De jur în prejur 
sînt pînze atirnate la care perspectiva “este 
aparentă, asupra căror timpul trece fără. 
urmă, toate avind un ce necunoscut de a- 
ranjor şi toate închipuiri ale unui suflet 
mare; Ceca-ce numesc capete ordinare fan- 
tasie, nu este fantasic ci slăbiciune a cree- 

“rului, fantastarie. Pe cînd celor chemaţi 3). 
li vorbește în jargonul lor propriu-—celui, * 

“ales ea-i vorbeşte în limba ei—și limba ei-e 
armonia lui Plate“. 

E PPUAEE 

" ADAOS 
__CUGETĂRI POLITICE, SOCIALE, LITERARE | 

1. Despre partidele politice din Rominia. 

IL | 

Luptele de. partide în Rominia (sînt) ca 
or-ce: luptă pentru esistența și pentru pîinea 
de toate zilele; şi acea pine de toate zilele : 
e condeiul biuroului de cancelarie şi biciul 
suprefectului, după care îmblă masele atit 
a(le) unor partide cit şi a(le) celorlalte. 
Burgesia cîtă e se dă după păr—azi cu Ro-. 
șii, mîne cu Albii, ea care singură ar putea 
să. fie independentă, poporul. plugar se dă 
după biciu, care nu'l /asă să fie independent. 

IER IL... 

Părerea mea individuală, în care nu oblig 
pe nimeni: de-a crede, e:că politica ce se 
face azi în Rominia şi dintr'o parte și din- 
tralta e o politică necoaptă, căci pentru 
adevărata şi deplina înțălegere a instituţiu- 
nilor noastre de azi ni trebue o generaţiuie 
ce-avem de-a'o crește de-acu nainte. Eu, 
las lumea ce merge deja câ să meargă cum 

1) Incomplect în text, . | 
2) Un cuvînt indeseifrabil în tezt. 
3) Cuvînt indescifrabil, 

, . “4 pa. , . i . 

i place Dumisale--niisiunea oamenilor ce 
vor din adincul. lor. .binele ţării, e creşterea 
morală a generaţiunii tinere şi a gencraţiunii 
ce va veni.“Nu caut adepţi la -ideca cea 

“(d întîi, dar la cea de a doua sufletul. meu 
ține cum ţine la el însuși, 

2. Despre presa din Ro/mînia. * 

In caracteristica: limbei ziarelor din Ro- 
minia putem număra și aceca că oamenii fac 
capital politic, bat monedă politică pînă şi 
din cele mai inocente și mai desinteresate. 
încercări ale: junimei studioase. Nu numai 
atita, ci adesea. această junime c pusă de 
pîrghie a unor fapte, care ele însele nu s'ar 
putea scusa nici-odată, ci c'o adresă din par-. 
tea junimei i se dă faptei vot de încredere 
şi lustru pe care prin fiinţa ci nu-l are. 

3. Adevăratul naționalism. 

Dar D-lor; mi-e rușine să fiu Romini - 
Dar ce fel de Romin! Romîn care vrea 

a-și fi însuşit monopolul, privilegiul patrio- 
tismului și-a (1) naţionalităţii—așa Romiîn de 
paradă mi-e rușine să fiu. Naţionalitatea; 
trebue să fie simțită cu inima şi nu vorbită 
numai cu gura, Ceea-ce se simte şi se res- . 

Z 

,
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pectă 'adinc, se pronunţă arareori! Hebreii 
cei vechi n'aveau voe să pronunțe numele 
D-zeului lor! Iubesc poporul romînesc fără 
a iubi pe semidocţii şi superficialităţile sale. 

4. Naţionalii şi Cosmopoliții. 

Cu tot principiul vechiu și venerabil, cum- 
că ceea ce-i ajută fierarului îl omoară pe 
croitor, totuşi fondatorii păcii acomodează ' 
tesele lor ciştigate prin rabstracţiune . ori; 
cărei comunități naționale, ignorează reli- 
gie, istorie, şi obiceiuri şi cugetă de-a topi 
la un loc Nord şi Sud, Ost şi Vest, Gog şi 
Magog cu o singură formulă de fraternitate. 

Daţi-'mi voe, astea nu merg astfel. 
D. Emilio Castelar de es. este un om 

foarte onorabil, care dă sărutarea frăţească 
lumii întregi, care are cele mai umane cu- 
getări asupra unei republici universale in- 
clusiv cea spaniolă, şi care a ţinut asupra 
acestui obiect vorbiri, care în vremea lor 
făceau fericirea tuturor călătorilor în Indigo 
pănă la 560 al lățimii de Nord—însă toate 
acestea n'a avut mai departe nici un scop. 

Națiunea spaniolă merge spre peirea ei, 
cu toate aceste vorbiri frumoase. Introdu- 
cerea republicei și a sistemului de înfră- 
ţire european sau universal ar însemna în 
Spania începutul sfirșitului, căci fără asal: 
turi de palat, fără dărimare de statui şi îm- 
pușcături pe uliţi, libertatea, egalitatea şi 
fraternitatea nu pot dura acolo șase săptă- 

-mîni. a 
In-Francia vedem de un secol tendinţa în 

totdeauna vană de-a funda şi întări o stare 

de libertate. Acuma a venit atît de departe, 
că un regim nu se mai susţine decit prin in- 
timidarea cu o stare de asediu permanentă. 
Partidele aşteaptă prima ocasie de a se rupe 
reciproc şi de a ridica drept lege supremă 
voința unei minorităţi, care ar învinge în 
lupta de stradă. 

Duc acestea toate la o pace universală? 

“Dacă Domnii: Internaţionali, în loc de a 
se lăsa purtaţi fle gpiritul timpului, ar ave(a.) 
bunătatea de-a atinge pămîntul cu picioarele 
şi ar.ajuta pionirilor germani ai progresu- 
lui de a duce mai departe panerul cu cele 
cîştigate de ei, poate că în cursul acestei 
lucrări cam rare ar reveni de la ideia lor, 
la a cărei realisare nu servă înfrăţirea. ilu- 
sorie a unor naţiuni egal-indreptăţite (aşa 
ceva nici există, ci domnia unei națiuni cu 
civilitatea (sic) şi limba ei). 

Dar numai acea naţiune va realisa a- 
ceastă operă care, fără de a-şi îndrepta 

anume intenția într'acolo, va şti să cultive 
progresul pe toate terenurile şi să le asigu: 
reze resultatele lor. Conștiinţa morală. și 
puterea spirituală şi fisică, care numai în 
alianță cu această conștiință sînt puternice, 
îi garantează. succesul. Insă pe această cale 
nu s'a făcut de cit cite-va scări şi ţinta este 

departe, abia văzută. Nimeni nu pune a- 
ceastă ţintă, ea se ajunge prin puterea fap- 
telor complinite. Acesta-i caracterul unei 

desvoltări sănătoase şi numai sistematicii îşi 

pun ţinte și vor să ajungă la ceva şi fac 

întotde (a )una faliment—însă cu toate astea 
—arta (aceasta )-nu moare nici-odată. 
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“Teatrul romiînesc. şi repertoriul lui. 
2 

Fiind că ideea creării unui teatru naţional 
dincoace de Carpaţi prinde din ce în ce mai 
mult aripi şi dimensiune, fiind-că capacităţi 
tinere însemnate s'au simţit îndemnate de 
a spune şi ele cîte-o vorbă în această pri: 
vință, cred că-mi va fi permis şi mie să mă 
intind la vorbă asupra acestei “chestiuni tot 
atit (de) frumoase, pe cît şi de folositoare, 

Frumoasă, da..., dar folositoare? la ce?... 
îmi va replica poate o minte mai riguroasă 
întru dejudecarea aparenţei acestei nstitu- 
țiuni omenești, care 'n partea ci cea mai 
mare c aşa de; decăzută şi de cuprinsă de. 
gangrenă. .. 

Și într'adevăr cum că omul nostru, jude- 
când după cele mai multe zidiri, ce pretind 
a fi teatre, va avea dreptate să 'întrebe, 
cum pot fi folositoare locale și “Societăţi, 
care propagă fără conştiinţă libertinagiul 
în idei, în. simţiri şi 'n fapte ?-— Pentru ca să 
feresc “pe onorabilii cetitori ai acestor şire 
de confundarea teatrului-arte și teatrului: 

„mi-am luat libertatea de a usa de - meserie, 
coloanele. ziarului D-voastră, d-le redactor, 
se 'nțelege, că fără pretenţiunea, cum că 
vorbele mele vor! avea tăria aceea, care în- 
vinge şi convinge. N 

Care din cotro, cum am mai spus, a dat ex- 
presiune părerilor sale în .privinţa aceasta, 

Un domn colaborator al ,, Familiei“ a 
spus d. e. cum că lucrul, ce ni trebue înna- 
intea tuturora, este un loc, din care să ni 
şoptească geniul național. Să ni şoptească, 
geniul naţionial! Bine!... Dar ce? Pentru 
ca “să şoptească, trebue -înnainte de toate, 
să aibă ce şopti. 01 îmi va răspunde unul 
încrezut în literatura noastră dramatică, nu 
cumva noi n'avem repertoriu 2—Ba reperto- 
riu avem, cine zice-că nu? numai ce fel de 
vepertoriu? Usez de paciența publicului, pen- 
tru de a-i înşira aicea o listă. a averii noastre 
dramatice. 

"" romînesc, de cît „Lipitorile“, 
“iul vorbeşte: ovreieşte, Grecul, grecește—ast- 

„pline de 'fraseologie. francesă, 

1. Comediile d-lui V. Alexandri—pline 
de spirit, însă pline partea cea mai mare şi 
de imoralitate, cele mai, multe, apoi prea . 
local scrise, amestecate cu' grecește, cu ar- 
meneşte, cu ovreeşte, cu nemţeşte, cu ruseş- 
te, în, fine adeseori un galimatias peste pu- 
tinţă de a fi înţăles de Rominii de dincoace 
de Carpaţi. — Cu asta să nu creadă cineva, 
cum că di.. Alexandri .n'a avut talentul de 
a scrie. O, talentul l'a avut şi încă într'o 
măsură foarte mare, însă. modelele şi ţintele, 
pe care pare a le fi urmărit, sînt foarte tur-" 
buri. Cum că talent, care putea. „să se mani- 
festeze în curăţenie şi frumuseţă, a fost în: 
dl. ' Alexandri, dovedesc piese ca: ,,Cinel- 
cinel“, „Craiu-nou'“, „Arvinte şi Pepelea“; 
ba Chiar , „Satul lui Cremene“.al d-sale cu tot 
„Trifonius "Petrinzelus“, e mai: curată şi mai 
frumoasă, în fine: mai oglindă a poporului 

în care Ovre- 

fel în cît te miri, de ce Sirbul nu vorebşte 
sirbeşte? - - 

2. Comediile cele 'mari şi pline de spiritul 
cel mai firesc.al d-lui: M. Milo, care însă. 
în frivolitate întrec încă Și pe ale d- lui A- 
lexandri. 

3. Comediile fără de spirit și mai cu samă 
fără. de legătură ale 'd-lui Pantazi Ghica, 

la vederea: 
cărora te 'ndoeşti, - “de: vezi caractere orj . 
numai păpuși,—căci vorba: în. comediile d- 
sâle nu e mediu, prin 'care se exprintă cu- 
getări, ci un caos de frase, care pentru pro: 
funditatea înţălesului din :ele, merită a . fi 
puse alături cu vorbele ţiganului pentr” o lu: 
lea de tutun. 

4. În fine piesele cele sporadice, dar ex- 
"celente ale d-lui Urechia, a(1) căror păcat 
mare e acela, că nu sînt” mai multe, că nu - 
sînt cit de multe. Afară de asta e „Răsvan- 
Vodă“ a d-lui Hasdeu — dramă în "cele mai . 
imulte privinți bună;—apoi mai sînt: vr'o 
două-trei încercări ofticoase ale. unui domn .
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Dimitrescu, care totuşi se pot juca din causa 
unor merite adese-ori îndoioase. La urma 
urmelor se 'nţelege, că vom trece la piesele, 
ce nu merită a fi jucate—şi care sînt: 

5. Incercările dramatice — miserabile . şi 
seci ale d-lui A. Lăzărescu. Acest domn Lă- 
zărescu a scris 2 volume de poesii şi apoi 
drame ca: „Lanuto'“, „Massim pitorele'““, co- 
medii ca: „Un amor romiînesc“, „,Boerii și 
țerânii“ — și'n toate aceste volume de poesie 
și prosă nici o idee, o limbă ce numai romi. 
nească nu e, în fine o secăciune cumplită, . care dacă a scăpat de flagelul criticei, asta 
a fost numai din causa obscurităţii autorului 
or,—obscuritate care lar fi „cruțat şi . de 
şirurile acestea, dacă n'aş fi cetit cum că a 
avut cutezarea de a pune în. repetițiune u- 
nul. din miserabilele sale producte: „Boierii 
şi țeranii“.— Ca în treacăt şi alături cu dl. 
Lăzărescu cităm dramaturgi ca: Halepliu, 
Mavrodol, St. Mihăilean, Carada etc. etc. 
în infinitum! și. din ce în ce mai ad âbsur- 
dum.— De piese originale tot de categoria 
asta, foiește apoi provincia. Acolo-și duc 
strălucita lor existență .coronate cu hirtie 
aurită umbrele trecutului: Mihaii V iteji, Ște- 
fanii-cei-Mari, Bogdanii-cei-chiori — apoi un 
repertoriu comic minunat d. e.: „Lumea ca 
nclumea sau domnia asupra stelelor“, „Ba 
lamucul sau înțălepții şi nebunii“, „Contra- 
banda de la. Giurgiu“ (respective Galaţi, 
Brăila,  Turnu)—apoi drame ca „Tudor cu 
caucul de doi coți“, „Manole Sîrbul“ etc. 

6. Venim cu părere de rău la creaturile: 
dramatice ale d-lui Bolintineanu. O repe-: 
tăm: cu părere de rău, căci națiunea aștepta 
cu mult mai:mult:de la poetul cel mare şi 
iubit, dela copilul ei cel desmierdat, decît 
acele drame: fă ă caractere, fără scop, fără 
legătură; imposibile prin nimicnicia. lor, ast- 
fel că.autorul lor. se pare a fi. uitat că e 
compunătorul plin de geniu și inimă a(1) 
„Cîntecelor și a plingerilor' —a: „„Balade- 
lor“, ——sînte . oglinzi de aur :ale trecutului 
romînesc. Dacă am fi să alegem între co- 
mediile lui Alexandii și dramele lui Bolin- - 
tineanu —'sigur că am trebui să alegem 
comediile, care cu toată frivolitatea -lor, res- 
piră pe fie-care: pagină o mulţime de spirit, 
de caracteristică și de viață palpitîndă; pc 
cînd dramele d-lui Bolintineanu nu au nizi 
un fond de viaţă, ba încă adese respiră un” 
fel. de “imoralitate crasă şi greţoasă (Vezi 
d. ex. „Ștefan-Vodă cel. Berbant“).. Causa, 
căderii celei adinci a d-lui Bolintineanu în 
aceste creaţiuni, pare a fi împrejurarea cum 
că a aruncat ochii pe geniala acvilă a Nor- -dului: pe Shakespeare. Intr'adevăr, cînd 
iei, în mînă. opurile: sale, care se par așa de 
rupte, așa de fără: legătură în sine, fi se 
pare. că nu e nimica mai ușor, decit a scrie 
ca el, ba' poate a'l și întrece' chiar prin re- 

_gularitate, Insă poate că n'a existat autor 
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tragic, care să fi domnit cu mai multă si 
ritate asupra materiei sale, care să fi țe 
sut cu mai multă conștiință toate firele o- 
perei sale, ca tocmai Shakespeare; căci rup- 
tura sa e numai părută, şi unui ochiu mai 
clar i Se arată îndată unitatea cea plină de 
simbolism și de profunditate, care domneşte 
în toate creaţiunile acestui geniu puternic, 
Goethe—un geniu—a declarat cum că un 
dramaturg, care ceteşte pe an mai mult de | 
una piesă a lui Shakespeare, e un drama- 
turg ruinat pentru eternitate. Shakespeare 
nu trebuie cetit, ci studiat, şi încă astfel, ca! 
să poţi cunoaşte ceea ce-ţi -permit puterile 

ca să imiţi după el,—căci după părerea mea, 
terenul Shakespearian, pe care d. Bolinti: 
ncanu ar fi putut să-l calce mai cu succes, 
ar fi fost acela al abstracţiunii abolute, cum 
sint d. e. Visul unei nopţi de vară, Basmul 
de iarnă, Ceea ce vreţi etc.,—iar nu terenul 
cel grav şi teribil cu materia lui cea exactă 
şi cu pretențiunea cea mare de a fi înain' 
de toate adevărat. | 

Supt 6 voiu cita piese, care merită într'a- 
devăr să se reprezinte, pentru că au poesie, 
sînt lucrate cu conştiinţă multă şi cu talent 
mult, deşi adevărul nu e tocmai păzit pre- 
tutindenea. Acestea's: drama „Rienzi“ a lui 
Bodnărescu, dramatisare destul de nimeri- 
tă a romanului lui Bulwer cu aceeași numire, 
și drama: „Grigore-Vodă“ a lui Depărățianu 
—0 genială aruncătură pe hirtie, ruptă în 
țesătura ei, neadevărată şi neverisimilă pe 
alocurea; însă, în ori ce cas, mai bună de- 
cît multe traduceri! din francesă, care au a- 
vut onoare de a batjocori scena romînă. 

Va să zică, de vom face o socoteală con: 
” jtiincioasă a averii noastre proprii drama: 
"tice, vom vedea, că-s puţine piesele acelea, 
care prin existența lor nu prostituă Teatrul 
Naţional—și adese-ori întrun mod precit 
de corupt pe atit şi de barbar şi de necult 
(Vezi comedii _originale ale d-lui 7. Cara- 
gialy). aa N 

„De aceea eu găsesc, că cea mai bună i- 
Ddee de a începe un teatru național, e a- 
ceea. ce a pus-o pe tapet dl. Lăpedatut). 
Un almanah pe fie-care an, care să conţie 
numai lucrări dramatice, se "nţelege că bune, 
DI. Lăpedatu și junimea romînă din Paris 

În gehere au ocasiunea de a vedea jucînd 
artiştii cei mai mari ai Europei şi jucîndu- 
se piesele cele mai bune, care astăzi cel 
puţin dau tact și ton întregei Europe dra- 
matice. Theatre francais,” Odeon, Gymnase 
— iată nume a(l) căror sgomot trece de- 
parte afară din marginile Franciei, însoțit 
de prejudiciul frumos al unei valori atîţ 
estetice, cît şi etice. Subsemnatul nu are în-. 

  

1) Poetul ardelean Joan Lepădatu, născut la 1844. 
“inort la 1818, care studia pe atunci literile la Paris, 
Articolul de care face pomenire E. s'a tipărit în Za- 
?nilia, V. 1869, No. 42, p. 49, (Ediţia 1. Scurtu).



„.. naintea,, ochilor săi, decit teatrul de curte 
al Vienei, care şi ci, de cînd cu demisiunea 

„lui Laube, e într'o “decadenţă. vădită, şi cu 
toate aceste aerul cel curat, „poetic, plin de 
minte şi inimă care-l respiri într'o institu- 
țiune clasică, 

inimă, care înflorește întrio uriciune crasă și 
nespovedită pe toate celelalte teatre. 

Se 'nţelege, că înjghebind repertoriul cît 
îl avem, culegînd actori de categoria ace- 
lora, cati i- am văzut rizînd și la lumina zi- 
lei de tot ce-i frumos Şi bun; se înţelege că | 
ast-fel am putea să deschidem un teatru 
chiar de azi, fără ca națiunea să contribue 

“ca atare un ban măcar, pentru că masa po- 
porului aleargă cu banul din urmă chiar, 
pentru, a vedea representîndu-se” înaintea sa 
necuviinţi, pe care eu, să am.o putere, le-aş 
pune supt privigherea tribunalului corecţio- 
na]..., dar oare dacă națiunea ca atare se 
simte dispusă, ca să contribue pentru înfiin- 
țarea unui teatru naţional, ea să cadă în. 
aceleaşi greşeli, în care a căzut lumea toată? 
Oare noi să nu învă ăţăm din greşelile altora? | 
Să nu ne folosim de împrejurarea cea în. 
sine, favorabilă, cum că simţul poporului 
nostru e încă vergin şi necorupt de veninul 
farselor. şi a operelor francese Şi nemțești ? 
Din contra... să ne folosim de î împrejurarea 
asta aşa de favorabilă într'un timp, în care 
atmosfera Europei întregi e infectată de co- 
rupţiune şi de îrivolitate, ca tocmai într'un 
asemenea timp noi să dedăm publicul nos- 
tru, folosindu-ne de. „neexperienţa lui, “cu 
creaţiunile geniilor poterice, cu simţeminte 
mari, 
şi morale, | 

Dar îmi va replica cineva, cum că publi- 
cul nu va înţelege acele creaţiuni ale geniilor 
poterice. Intro privinţă va avea dreptate; 
pentru că drept vorbind, direcţiunea asta 
nobilă a scenii. inaugurate în Rominia cu 
succes de dl. Pascali prin piese de Scribe: 
şi Sardou, această direcţiune pentru Romi. 
nii din Austria va rămîne timp.mai îndelun- 

„gat poâte neințeleasă. Causa e foarte sim- 
plă. Intăiu piesele acelea sînt expunerea u- 
„nor obiceiuri şi a unei vieţi publice foarta! 
desvoltate, pe care la Rominii din Austria, 
în genere “mai nu le găseşti, a doua e: cum: 

- că autorii representaţi, înnainte de toate nu 
sînt naţionali. Prin aceasta nu voiu să zic, 
cum că naţionali romineşti, ci naţionlali în 
genere, autori adecă de aceia cari înţelegînd; 
“spiritul naţiunii lor, să ridice prin și cu a: 
cest spirit public la înnălţimea nivelului lor 
propriu. În ori ce caz autorul trebue să scrie 
pentru publicul, ce-'l are;—deşi nu zic, şi 

„încă cu tot dinadinsul nu voiu să zic, ca el 
„să se coboare pină, la publicul lui... - Această 
manoperă minunată de-a ridica pe public la 
sine si de-a fi cu toate aceste înțăles în 
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îți insuflă desgustul cel mai - 
mare pentru “tot libertinasiul “de spirit Şi de. 

nobile, frumoase, cu idei sănătoase! 
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toate de el, au priceput'o întradevăr prea; 
puţini—ci Germanii - şi Francezii n'a înță- 
les'o. de fel. Modăle în astă privinţă sînt 
dramaturgii spanioli, Shakespeare, și un au- 
tor norvegian, Rominilor. poate prea :pu- 
țin . cunoscut, dramaturgul Bjornstjerne 
Bjornson. Dai un dramaturg e, care întru- 
nind mărime şi frumuseţă, curăţenie şi pie: 
tate adevărat „creştină, se. ridică cu. totul 
din cercurile, cele exclusive numai ale, unor 
clase sociale societăţii pînă la abstracţiunea .- 
cea mare şi poterică a poporului. Pe: popor 
în luptele sale, în simţirea sa, „pe popor în 
puterea sa demonică şi uriaşă, în înţelepciu- 
nea sa, în sufletul său 'cel: profund. ştie a'l 
pune. pe scenă Victor Hugo şi numai el. 
Adorator al poporului şi a libertăţii, el le 
„eflectă pe amîndouă în contururi mari, gi: 
gantice, pe. care adesea:ori puterile: numai 

„omeneşti a(le) unui actor nici că le pot ur- 
mări cu espresiune. Pe acest:bard 'al liber- 
tăţii îl recomandăm'cu multă. seriositate! ju- 
nimii, ce va vrea să se: încerce în drame na- 
ţionale- -romîne, - i 

Dar: se prea poate, cum că junimea , noas- 
tră să se. escuse. cu lipsa şi sărăcia. . Cine 
vrea să se scuze cu lipsa şi cu sărăcia, a- 
cela în mine cel-puţin nu şi-a dat peste o: 
mul său, dacă cunoaște limba germană, sc 
înţelege. Operele, d. e., fie-care în parte 
costă 10 cr. (Philipp Reclam jun. Univer: 
sal-Bibliotek), cine însă va vrea să studieze 
piese teatrale clasice în cohesiunea lor cea 
organică, acela va. face măi bine să cumpere 
broşurile, din: “ Classische  Theater-Biblio- 
thek aller Nationen (Stuttgart, „Expedition 
der Freya). Adevărat cum că aceste bro- 
şuri costă cite 18 cr.; însă „prezintă. folo+ 
sul acela, cum că fie-care din piese e pre- 
cesă de O întroducere în genere bine scrisă, 
„care expune clar cohesiunea internă şi va. 
loarea estetică şi etică a piesei. In genera 
noi nu sîntem pentru traduceri ci pentru 
compuneri originale; numai aceea voim, ca 
piesele, de nu vor 'avea valoare estetică, 
mare, cea etică însă să fie absolută. Ni 
„place şi nouă şi gluma mai bruscă, numai 
ca să fie morală, să nu fie croită pe spatele 
a ce e bun. Ne place nouă și' caracterul 

"vulgar, numai corupt să nu fie; onest, drept, 
Şi bun” ca litera evangheliei, eată cum voim 

„noi să fie caracterul vulgar din drame naţio- 
nale. Dacă cineva se simte anume dispus 

_să trateze materii tragice, ori comice din 

poporul ţăran, îi recomandăm de model pen- 
tru cea (dJintăiu sublima dramă a lui Fri- 
deric Hebbel: „Maria Magdalena“, pentru 
cea de a doua "comediile cele poporale ale 
poetului danez .Holberg. Nu să le imiteze, 

- nu să le traducă, ci numai să le aibă de, mă. 
surariu, 
Sint bine veniți auortii. aceia 
cu talent mai însemnat şi-a(u) 

“pentru 'ce va scrie în : „acest . gen. 
cari . chiar, 
dat silință 

2



"366 "MIHAIL" EMINESCU 

onestă 'de a scrie solid şi sănătos fără jigni- 
rea moralei și a cuviinței,—adese-ori încă; 
“autori de aceștia sînt mai de preferat de, 
cît de aceia, cari strălucesc prin luxul cel 

“bogat al fantasiei, prin verva cea plină și 
strălucită a spiritului; tot 'așa precum a- 

"dese ori e mai de preferat apa cea vie, cu- 
rată, proaspătă, care constitue o condiţiu- 

ne neapărată a vieţii, înaintea chiar a par- 
fumatelor vinuri ale orientului. 

Repet dar, cum că studiul cel serios al 
dramaturgilor, naționali, acela numai poate 
să ne aducă, ca să compunem un „repertoriu 
naţioriăl romiîn, care nu numai să placă, ci 
să şi folosească, ba înnainte de toate să 
folosească. 

Al doilea moment în crearea. teatrului 
naţional, . sînt actorii. 

sînt materia, 
riul, Dacă națiunea. romînă se va simţi dis- 
„pusă de a contribui într'adevăr şi din toată 
inima pentru un teatru, care să-i facă o- 
noare, ea va crea stipendii pentru actori şi 
actriţe, Cum că în alegerea acestor stipen- 
dişti procedura urmează din însăşi natura 
artei, ca să fie alta decit la conferirea sti- 
pendiilor” pentru specialităţi, asta se înţă- 
lege de sine, şi nu cred c'aș avea nevoe 's'o 

“ dovedesc. Care însă e acea procedură, îmi 
reserv, cu bunăvoința d-stră, de a o des- 
volta altă dată î în' coloanele stimatului Dom- 
niei-voastre ziar. 

Ca un postscript voi. adauge uni consiliu 
asențial, acela adecă de a nu imita autori 
de limbi oculte, cari n'au făcut calea în ju- 
rul lumii, d. e. ruşi, maghiari, sirbi, —din 
causa simplă, cum că aceștia au în adevăr 
cite ceva original care place, însă elemena 
tul etic din ei e infectat. Astfel de autori. 
plini de. spirit şi originalitate, cari cu toate 

„aceste sint răi, avem şi noi în sfera litera- 
'turei dramatice. Să mai cităm încă odată pe 
d-nii Alexandri şi Milo? O 'declarăm, cum 

-„ că după cele ce am spus, nu trebue nimeni 
Să-şi facă o idee mică. despre aceşti lite- 
raţi români; căci o idee rea (care-i a noas- 

tră), nu e încă o idee mică. Din contra, 
cine vrea să studieze caracteristica, fisiono- 
mia psichologică, originalitatea poporului TO- 
mînesc, pe acela îl consiliăm cu tot dinadin- 
sul să studieze comediile d-lui Alexandri. 

Despre curentele filologice romineşti din 
„'Bucovina.. 

0 polemică — 

După faimoasele critice, în 'sine bine scri- 
se, ale d-lui Maiorescu, 
să iasă la lumină o: şcoală a sa de partisani, 
care minus spiritul de-o fineță femenină şi 
minus stilul bun și limpede al d-sale, să aibă 
şi ea aceleași defecte, ce le are părintele, 

Dacă repertoriul e “ 
sufletul unui teatru, actorii sînt corpul lui, 

în care se întrupează reperto- 

“tulată deplin astfel: 

trebuia neapărat; - 

aceiaşi ridicare la nivelul secolului al 19-lea, 
acelaș aer de civilisațiune şi gravitate, care 
din nenorocire sint numai o mască, ce as- 
cunde adesc-ori numai foarte rău tendința 
cea adevărată și ambiţiunea personală. Ase- 
menea cum Kant cu sistema lui filosofică a 
ridicat ca din nimica o oaste de ex. şi apli- 
cători ai săi, tot aşa, în analogie, după cri: 
ticile numitului domn, trebuia să sc ivească 
o şcoală întreagă de critici sau criticastri ;— 
singura diferință dintre amindouă - şcoalele 
e doar asta că partisanii lui Kant ştiau d. e. 
că baronia nu âduce de. moştenire ştiinţa 
sau geniul, şi că nu e destul ca să -aibă 
cineva un privilegiu—chiar cu pajură împă- 
rătească fie,—pentru ca să aibă-la dispo- 
zițiunea sa imperiul cel vast al ştiinţei filo- 
sofice, Adepții şcoalei romine. de filosofie, 
sînt cu mult mai încrezuţi şi mult mai ne- 
jenaţi: baronia și nimbul poetic sînt un 
drept, nu la critică, ci pînă şi la batjocură, 
pînă și la persiflaj asupra acelora, cari ar: 
avea cutezarea de a fi de o opiniune con- 
trară, In locul nihilismului sincer adese-ori 
şi: onest al' unora din autorii: noștri, cari 
poâte nici nu: pretindeau alt-ceva de la pu- 
blic, de ciît-ca să li cedăm onoarea de a fi 
autorii noştri nesalariaţi, s'a ivit acuma alt 
nihilism—cel savant și pretenţios, câre uuitîn- 
du-se cu dispreţ din fruntea și prin: ochii 
secolului asupra a toţi şi toate, se crede la 
nivelul învățăturilor (analog al politicilor) 
Hin Germania sau Europa civilisată, pen: 
tru' că a învăţat, sau mai bine n'a învăţat 
în şcoalele de pe acolo. 

In casul de faţă avem' a face cu unul din 
avangardele celor mulţi, cari vor urma, a: 
dică: cu o broșură a unei avangarde, înti:- 

„Pugine cuvinte des; 
pre coruperea limbei romine. în Bucovină 
de D. Petrino (Cernăuţi 1869. Tiparul lui 
Bucovicki şi Comp.').—Introducerea broşu- 
rii e în poesie, recte în versuri. Intăiu poe- 

„sia, Cu inima .sdrobită autorul plinge în. 
strofa întiia, că nimeni nu alină durerea 
dulcei Bucovine, ci o lasă prada minciunilor 
celor. turbate, care încep cu „uae“ și se sfir- 
şesc în „ciuni“. „In strofa a doua, autorul 
face pe Romin negru şi (pe) vinzătorul Iu- 
da-l face rumin. Iară binel Strofa a treia, 
de clasică ce e, nu putem să nedreptăţine 
publicul şi' să nu i-o redăm. Ea sună: 

Să piară în „Leptura-i“ ruminul papălapte 
Ear tu o Bucovina cefind a ta dreptate 
In munţi, în văi, în codri; acolo vei sfmți 
C'al Rominiei soare el nu- ţi Pa asfinți. 

lată o strofă în care un om de merite 
(mort nota bene, pentru că dac'ar fi fost. 
viu, cine ştie dacă autorul ar fi cutezat- -o), 
merită. de la mai mult de cît sumeţul poet 
lingușitoarea apostrofă [de papă-lapte; o stro- 
fă în care dreptatea (în loc de: adevăr, rea-
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litate) se citeşte 'n munți, şi asfinţitul soa- 
.relui nu se vede, ci se simte. Fiindcă in stro- 
fa a patra poesia trebuia să culmineze, a- 
poi vine şi Ştefan, umbra cu glas răsună- 
tor, şi zice în limba rumînului popor urmă- 
toarele vorbe, pe care Ștefan, pe cînd trăia, 
sigur că nici le visase,—uite-le 'ntregi a- 
cele cuvinte profetice: 

In libertate este frumosul ideal! 
„Deci calcă în picioare glodul „cunfaeșunal!“ 

Aceste două şire nu sînt importante nu- 
mai din punctul de vedere al glodului con- 
faesunal, cu care se îmbală gura lui Ștefan- 
cel-Mare; ci încă şi din-acela, că pune bro- 
şura toată în lumina ei adevărată și arată, 
scopul cel adevărat al ei. Autorul se vede 
partisan al unei libertăți care, mulțămită 
simțului celui sănătos al Bucovinenilor, va 
rămînea pentru ei un ideal etern nedorit; şi 
apoi manifestă o ură cumplită şi strivitoare 
contra glodului confaesunal, adecă confe-. 
sional. Şi de ce autoru] e inamicul ideii con- 
fesionale, a acelora adecă, care pretind şi 
țin la aceea, ca școalele din Bucovina să ră- 
mînă. confesionale? 

— Pentru-că autorul e 'la nivelul seco- 
lului al 1g-lea, ne va răspunde vre-un săr- 
man neinițiat în misteriile faptelor ce se 
țes în Bucovina. 
_— O nu, Domnilor, causa e cu mult mai 

joasă de cum o credeţi d-voastră. Se ştie, 
cînd e vorba de causa confesională în Bu- 
covina, pe, a(i) căreia agitatori unii îi com- 
bat şi blamă, se ştie că nu e de cit causa 
averilor naţiunii romîneşti din: Bucovina, că 
națiunea, supt numele de confesiune, epro- 
prietară de drept a unor averi întinse, că 
confesiunea e garanţia dreptului şi numele 
în care te baţi, şi că apărind confesiunea 
proprietară de fapt a averilor, aperi averile 
drepte din moşi strămoşi ale naţiunii, pe 
care domnii politici pe picior mare ar vrea 
să le vadă secularizate,—deși secularisarea, 
de ar fi posibilă, nu e decit în dreptul gu-. 
vernului Romîniei. Știu eu că domnii o văd, 
că aşa este, și că numai ambiţiunile şi şan- 

-sele, ce li presintă viitorul in spe şi federa- 
lismul monstruos, ce-l proectează unii din 
Slavi, îi fac să nu vadă'că așa esfe.Știm 
noi, că sînt domni, cari odată erau pentru 
unirea strînsă a Bucovinei cu Viena, pentru 
ca Domnia lor, capacitățile cu stema 'n 
frunte, să-şi poată preîmbla mîndria ba-. 
ronească 'prin lumea cea mare sau pe jumă- 
tate mare (demi-monde) a Vienei, cu aerul. 
cel mai diplomatic şi mai aristocrat din lu- . 
me. Știm asemenea, că tocmai aceia ar voi 
azi anexarea poate la Galiţia—la juna Po- 
lonie,—pentru-că li se presintă din nou oca: 
“siunea de a se amalgamisa Domnia-lor ba- 
ronii cu conții vechi și.cu faniliile ruginite 

polone, Din fericire, puţini dintre boerii Bu- 
cavinei sînt cuprinși de această ameţeală. 
Boerimea Bucovinei, demnă de toată stima 
şi încrederea, a ştiut şi va şti să fie totdeau- 
na în fruntea naţiunii, din a(l) căreia sîn 
puternic s'a. ridicat;—dar cum că asemenea 
visuri există, e fapt; cum că ele însă nu se 
vor realisa nici-odată, o promitem pe con- 
ştiinţa viguroasă a Dietei Bucovinei, pe ai) 
căreia delegaţi, nici ridicolul ce-li se aruncă 
în față, nici duşmănia guvernului nuii va . 
opri de-a vorbi deocamdată poate defectuos, 
dar totuşi numi romîneşte, de-a simţi Însă 
cu atita mai bine şi etern romineşte. Dumne- 
zeul mulțimilor însetate de dreptate a în- 
ceput să adieze cu sufletul său de foc şi prin 
flamurele noastre. Sus flamura jos mascal 

Dacă acusaţiunea ce li s'a făcut prin rîn- 
„durile de mai sus, e nedreaptă, 'e treaba 
Domnilor ca prin fapte, nu vorbe să dove- 

““dească contrarul1). . 

După introductiva poesie (?), c'o între- 
bare în parentese, pe care o punem noi, vine 
prefața—în care autorul spune că: silit de 
"împrejurări foarte critice, care în timpul de 
față, ameninţă a pierde pentru vecie poate 
limba şi caracterul național al poporului 
romîn din Bucovina, el a hotărit să trimeată 

„în public broşura sa, Spune apoi, că fiinţe. 
denaturate din însuşi sînul naţiunii, cutea- 
ză să răpească  odorul limbii părinteşti, 

- schimonosind-o .spre glorificarea lor -perso- 
nală întru atita, încît să fie neinţăleasă de 
ori-cine nu ar cunoaşte oate limbile euro: 
pene. "Țăranul—zice d. critic—se vede deo- 
dată depărtat de noi, țăranul de la care am 

“trebui să învăţăm limba, căci el a fost a- 
cela, carele a păstrat-o în lupta timpurilor 
curată şi rominească. Și astfel păcătuind 

"ei (veţi vedea cine), -ne. răpesc limba vor- 
bită de milioane de Romini, cărora ei ne 
înstrăinează cu totul şi prin aceasta chiar 
ne răpesc .posibilitatea unei existenţe na- 
ționale. | - a 

Cum 'că ei nu au schimonosit, ci au deş- 
teptat la viață limba romînă și cu ea simţul 
naţional, şi cum că au făcut-o spre glorifi- 
„carea lor personală şi (fie zis de noi) e- 
ternă, asta €- prea adevărat: şi nu negăm, 
nu putem s'o negăm;—cum-că însă ei ar 
fi avut intenţiunea de a depărta pe ţăran de 
d-ta, d-le critic, asta nu poate fi adevărat, 

1) Aici, redacţia Albinez adaogă îu parantes urmă- 
toarele observări : „No permitem o mică observare : 
Baronul Petrino, antorul de care ni e vorba aci, apar- 

“ ţine—pe cât avem nenorocirea să-l cunoaștem—la par- 
tida națională română. Altul este. baronul Patrino, 
cel federalist. Așa, dară aserţiunile de aci se trimiseră 
la adresa schimbată, Urma la vale încă mai ceva de 
aceasta. Dar resarvăm însuși d-lui Petrino, căci el e în 
drept să replice, şi noi l'aşteptăm. Se înţelege că a- 
cetstă mică schimbare de adresă, nu micșorează de fol 
valoarea obiectivă a acestei critice, şi deci o continuăm“, 

: (Ediţia 1. Scurtu). |
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-. decit în casul, cînd, d-fa şingur :vei fi voind 
„să. te depărtezi de cl.. Pentru-că cine sînt 
acei cf? 

Uite:şi răspunsul în capit 
! 

„„.cărticelei; primo, egoiştii de. filologi; se- 
7 

Y 

„Cundo;' Societatea. pentru. cultura și. litera- | 
tura. poporului romiîn. din Bucovina... 

= Autorul'e-nedrept,'de nu şi ceva mai mult 
: de cît nedrept. Zice că filologii şi societatea 
«din. Bucovina : au. de .principiu 'de-a. se. de- 
părta :de.:limba poporului — noi şi lumea, 
din contră, pretindem. a: şti, că tocmai ei 

:ȘI ea :sînt.-aceia, cari: vor. să rămînă cu și 
numai pe lîngă popor;—și că poate. modul 
de a răminea pe.lingă el e defectuos, nu 

“ însuşi. principiul în.sine. Și cum că filologii 
- şi Societatea: Bucovinei voiau: să rămînă pe 
„Îîngă popor,: și cum că numai..modul de a 
” rămînea pe: lingă el e ceea-ce bate la ochi, . 
“dovedesc însă-și exemplele. ce d-sa le. citează , 

în capitolul III, adecă:  limbămînt,. timplă-,, 
„mînt, însușieţiv, meniciune, lepturariu ș. a., .. 

„Creaţiuni ale bătrînului Pumnul, care m a-. 
:„morul său cel nemărginit pentru limbă, în . 

„; încrederea cea sfintă, ce-o' avea în puterea. 
;. reatice a, limbei, nu primea în ea nici vor- 
bele grece::gramatica şi istoria, nici vorba; 
greco-șlavă: carte de citire. Mi se va spune, 

„poate, că.părerea lui Pumnul nu e bună, - 
Dacă, nu e bună, aceea însă stă, că cronistice, 

;e dreaptă. și „scusată. După estremul lati- 
nităţii,. a, etimologismului. absolut, imaugu- 

„„ rat de bătrinul Petru Maior, care scria con- 

„să 

strucţiuni latine în rominește (extrem, ce 
pentru deşteptarea noastră. din' apatia lun«. 
gă faţă. cu latinismul, era neapărat trebuin- 
cios),, după ridicarea la potenţă a aceluiaș 
extrem de cătră următori, trebuia neapărat 

ă vină contra extremul fonefismului abso- 
„lut, .a iubirii, nemărginite a limbei numai 
. rominești şi: esclusivitate față cu limba la- 

„“tină şi cele surori. Aceste extreme au fost 
condiţionate de însăși natura lucrului,—nu 
poţi defige mijlocul unei linii, pînă ce nu 
vei fi aflat punctele ei cele extreme. In-: 

-Suşi' d. critic nu e espresiunea poporului, 
cum! pretinde a fi, nu zepresintă cu fideli- - 
“tate legile ce se manifestă: ca domnitoare 
în limba poporului de jos, ci se ţine, fără de 

„a 0 şti, însuşi de facțiunea literaţilor cari 
„cred a fi găsit calea de mijloc între .fonetici | 

“şi etimologi—un juste-mileu cum s'ar zice. 
„Tot în capitolul III, dl. critic impută de- E 

legaţilor patrioți, cari au vorbit rominește, - 
în dietă, greşelele, ce-după d-sa ei le-au 
“comis în limbă.—Dacă ei nu-şi ştiu limba 

„ (ceea ce noi .n'o zicem)—, au însă cel puțin 
„patriotismul de a vorbi aşa cum.o ştiu, rău; 
'cînd alţii, cari se laudă că o ştiu .bine, nu o 
vorbesc nici rău măcar, -adică n'o vorbesc 
de fel. Care e mai bună dintre aceste două? 
Lăsăm ca să judece publicul cititor, 

“În capitolul IV, criticul îl-laudă pe dl. A- 
lexandri şi-l face regele poeţilor, lucru la 

“ 

olele: 1 și II ale | 
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care, aplaudăm, și noi, pînă ce vom avea și 
un Împărat al pocţilor, care adică să-l în- 
treacă pe dumnealui, ceca-ce, spus fără com- 
compliment,—va fi cam grcu, de și sîntem . 

„de o natură care nu disperă nici odată. Ab- 
„stragem însă autoritatea ce „i-o. dă: criticul 

„ în materie de linquistică și în prosă. Prosa 
"lui Alexandri nu ce niciodată Şi. nicăeri la 
înnălţimea poesiei. Prosei îi trebue trebue 
raționament solid-—,. și "n prosa d-lui Ale- 
„xandri nu e decât spirit şi jocuri de cuvinte, 
ceea-ce îi dau un timbru cu totul femenin: 
căci spiritul—zice Jean Paul-—este raţiona- 
mentul femeii. Cit despre accea, că Foaia!) 

„ar fi desfigurat ortografia autorului, se ex: 
plică dinti'aceia, că Foaia, ca organul şi 
expresiunea unei sisteme” linquistice oare- 
“care, trebuia să rămînă pe cît îi dă mina 
consecinţă cu principiul ce și-l sfatuase—, 
Și subliniem „pe cît îi dă mîna“: pentru că 
sîntem siguri, că la pretenţiunca expresă a 
autorului de a i se respecta ortografia, re- 
dacţiunea Foii ar fi cedat de sigur—după 
cum am văzut d.e. în unele articole ale 
d-lor Hurmuzachi, în care, o al autorilor 
e respectat de. către corectorul Foii, lucru 
ce m'a făcut a presupune, că poate înşişi 
autorii ar fi pretins această respectare. 
„În capitolul. V, criticul nostru vorbeşte 
despre germanismii cei strecuraţi și . ţesuţi 
în bătătura scrierilor ce se publică în Foaic; 
adică rumegă—o copie cam infidelă a d-iui 
Maiorescu—ceea-ce a zis aceasta în Convor- 
birile Literare despre limba romînă în zia- 

“rele din Austria (vezi Fransilvania, organul 
Asociaţiunei). Cum că însă asta nu e de 
fel vina disgraţiaţilor redactori, cari au în- 
văţat a-și construi cugetările în nemţește și 
ungurește, asta e și mai adevărat; şi cu atit 
mai bine pentru ci, dacă într'o limbă ce o 

„mînuesc cu greu, urmăresc mai toți scopuri 
„aşa de înnalte, așa de nobile, în cît în focul 
urmăririi, uitîndu-se pe ei însuși, strecoară 
În construcţiuni germanisme sau maghiaris- 
me. Ei au învăfat în şcoli, în cari criticul 
nostru n'a învăţat, şi de aceia ei au, de nu 
dreptul, cel puţin scusa de a comite greșeli * 
așa de mici şi cari asupra fondului se tu- 
şează, Dac'am fi însă răutăcioşi, am putea | 
arăta că și dl. critic e capabil de germa- 

„nisme, şi. nu ca să dovedim, ci numai ca 
“să-l avisăm'uşor, vom scoate două trei; d. e. 

„. Vorba îmbucurător. (pag. 9) e traducere 
ad literam a nemţescului erfreulich, — şi-l. 
sfidăm pe 'd.. critic. de a o regăsi în limba 
poporului sau în vre-o carte netipărită în 

„Ardeal ori Bucovina, 
„2. Și aceasta-i prea: lesne a arăta (sehr 

  

1) De înţeles „Foaia Societăţii pentru literatura și 
cultura romină în Bucovina“, Cernhuţi, redactori + 
pentru anul I-iu Dr, Ambrosiu Dimitroviţa ; pentru 
anii II-V Ioan a lui G. Sbiera;:a apărut de lu 1865: 
pănă la 1869, (Ediţia I. Scurtu), !  
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leicht zu zeigen,), în loc as prea lesne de 
arătat (pag. 19). 

3, Fiind însă. omul silit (pag. 19), în loc 
de omul însă fiind silit etc, Am fi putut s'o 
urmăm, dar ne. temem de a nu voi să pro- 

„băm ceea ce nu putem proba, cum că auto- 
rul. adică ar fi învăţat în. şcoli nemţeşti: 
apoi nici ni place, nici avem timpul de a ne .. 
ocupa de secături și greșeli de virgulă, pe 
care timpul şi şcoalele romineşti ale vii- . 
torului le vor şterge cu desăvirşire şi din 
graiu şi din scris,. Eu din partea mea sunt 
mai puţin lugubru.de cât dl. critic, şi deşi 
ţin. la” desfiinţarea acelor greșeli, -totuşi nu 
văd în existența lor Jesnaționalisarea noas-. - 
tră şi -corumperea poporului : romin.. 

In capitolul VII, autorul scoate ochii Foii 
cu cîteva vorbe strecurate în coloanele ei, 
rămășițe negreșit ale unei forme de guvern, 
ce esista eri, şi există parte încă şi azi, ră- 
mășiţe care se vor șterge neapărat deodată 
cu rădăcina, cu causa lor: feudalismul şi” 
absolutismul. Vorbe ca ' Ilustrate, "Serenis- 

- sim,  Reverendissim ş. a. în Rominia ar fi 
deja ridicole; în Austria nu, căci sînt rămă- 
şițile justificate ale unor timpi abia trecuţi, 

. Tot în capitolul VII, îi place d-lui critic 
să suridă asupra! fundaţiunii pumnulene. 
(Fondul ce se crează „pentru eternisarea me- 
moriei lui Pumnul). Voi să, obiectez şi aicia 

„vre-o două:trei vorbe, nu numai asupra a- 
cestei alusiuni ci și asupra aceleia, ce o face 
în întroducere („papă- lapte“). - 

“Pentru că „e. vorba de o persoană, mă 
voi adresa și eu de-a dreptul la persoana, 
d-lui critic. Persoana asupra căreia aveţi 
bunătatea a face alusiuni, atît de delicate, | 
Domnul meu, a încetat de mult de a mai fi: 
numai o persoană simplă... Nu mai e muri- 
torul slab, muritorul plin. de defecte pămîn- 
teşti, nelimpezit încă de eterul opiniunei pu- 
blice;—nul, 
cipiu, -sufletul—nemuritor neapărat—care a 
dat. consistenţa și conştiinţa națională mase- 
lor şi a făcut din ele o naţiune;—mase care 
cu toată nobilimea, cu tot clerul, cu toate 
averile, începură a nu se mai înţelege pe 
Sine, a nu-şi pricepe fiinţa şi natura, ce era, 
comună, și care face ca masele să fie, pe . 
neştiute chiar, părţile unui singur întreg. 
Intru 'realisarea principiului său, omul ce-l * 
personifică, a întrebuințat mijloace, care în 
detaliu d-tale nu-ţi plac, pe care le. găsești 
ca tot ce e omenesc: necomplecte, . defectu- 
oase, să zicem chiar rele. Combateţi atunci 
mijloacele, Domnul meu, combateţi-le în de: 
fectuositatea lor, şi nu persoana, individul, 
principiul său cel bun, care toate în sine au: 
a face puţin cu vestmîntul defectuos sau ba, 
cu care o îmbraci. Geniul în sdreanţă sau 
în vestminte aurite, tot geniu rămîne; idleca 
sublimă exprimată chiar într'o limbă defec- 

el e. personificarea. unui prin- - 

tuoasă, tot idee sublimă, rămine, şi princi- 
piul cel mare şi salutar, acelaș rămîne apli- 
cat prin mijloace greşite chiar. 
combateţi formele esterioare ale fondului, 
băgaţi de samă a o face din punct-de ve- 
dere absolut;—estetic, rece şi judecător ra- 
ționalist al formei, combateţi-o cu rigoarea 
şi seriositatea convicţiunii, nu cu pamfletul' 
ridicol şi fără preţ, care detrage întotdeauna. 
mai mult autorului său, decît celor persiflaţi 
prin el. Nu rideţi, Domnilor, de lepturariu; 

pentru că secațiunea sa' de pe alocurea 'e 
oglinda Domniei-Voastre proprie; nu rideţi. 
de nihilismul său, pentru că e al Dv.—Și 
dacă e vorba pe nasca jos, 
jos. de la toţi şi de la toate, ast-fel încît fie- 
care să-și vadă în fundul puținătăţii sale. 
— Dacă apoi lepturariul a exagerat în laude ; 
asupra unor oameni, ce nu mai sînt, cel pu- 
țin aceia, mulţi din ei, au fost pioniri per- | 
severanți ai naţionalității şi ai Rominismului 
pioniri, soldaţi gregari, a căror inimă mare 
plătea poate mai mult de cît mintea lor, e 
adevărat !,—care însă de nu erau genii, erau. 
cel puțin oameni de o erudiţiune vastă, așa 
precum nu există în capetele junilor noştri ! 
dandy. Acei oameni, -acei istorici, cari au 
început istoria noastră cu o minciună, după | 
cum zice d. Maiorescu,—de au scris ten- 
denţios și neadevăr (at), scusa cea mare nu; 
o găsești tocmai în tendința și neadevărul 
lor? Trebue cineva să fie mai mult de cit! 
clasic, pentru de-a pretindu de' la cel per. : 
secutat, de la autorul condemnat' la ardere - 

„de viu, ca părăsit și scepticisat de dureri, 
să fie în toate drept, în. toate nepărtinitor, 
ba poate şi filantrop față cu inamicii săi. 
de moarte; Cu toate-astea, rămînem datori 
cu răspunsul la întrebarea, dacă Șincai, ca 
un adevărat martir, ce-a fost, nu.a rămas 
drept şi nepărtinitor pînă și 'cu inamicii. 
Șincai—chiar dacă n'ar fi atît de mare, cum 
pretindem noi că este, totuși: el a fost la 
înnălțimea misiunii sale—la o înnălțime cro- 
nistice absolută; pentru că dacă criticul ce-l 
califică de mincinos, ar fi avut bunăvoința 
de-a cerceta istoria istoriei, atunci ar fi pu-. 
tut: băga de samă, că procesul întru scrie- 
rea istoriei la orice naţiune, se începe mai 
întiiu și constă din cronografie, cu sau fără 
tendinţă, din culegerea de prin toate părțile 
a materialului. 
Dominarea critică asupra acestuia și cîş- 

tigarea unui punct de vedere universal, dii 
care să judecăm faptele, e fapta. unor timpi 
mult mai tirzii, de cît aceia. a cărora carac-. 

teristică și espresiune a fost Șincai; deși: 
„nu i se poate disputa că chiar în forma 
sub, care apare, în totalul său domină o 
singură idee, aceea a Rominismului, care. 
ca asemenea face din opera sa o operă a 
ştiinţei, în loc de a răminea numai o culc: 

__gere nesistematisată de fapte istorice. Dar... 

24 

Şi dacă - 

apoi. masca 

N



310 7, i 

acest mod de-a trata istoria e speculativ. sau 
e empiric şi pragmatic, lăsăm la judecata 
istoricilor noștri competenţi.—Ne ținem de 
datorința noastră, a aduce aminte că nui 
ne simţim îndestul de capabili, ca să apă- 
răm, cum se cade, oameni ca Șincai şi ca: 
Pumnul... oameni, cari apoi nici nu au ne- 
voie de apărarea noastră sau a alt-cuiva, 
pentru de a răminea cum sînt, adică nemu- 
ritori şi mari. 

Aduc aminte publicului, că ţipetu! ce-l 
face criticul, cum că Societatea în contrai- 
unificării. limbii și a ortografiei, se paralisă 
de sine prin declararea de mult făcută de a- 
cea societate, căi brtografia și sistema țurmată 
de ea, sînt provisorii, pînă ce se va sfatua 
printr'un organ competinte sistema și orto- 
grafia, ce va avea a le urma tot. Romînul 
ca obligatoare. 

„In fine declar, cum că părerile ce le-am emis 
asupra diferitelor sisteme linquistice, sînt 
cu totul subiective şi nu au pretenţiunea 
de a controla întru cîtva lucrările vre-unui 
sistem; . nefiind filolog de competinţă, de- 
clar cu însumi că opiniunile mele sînt cu 
totul personale şi nu merită de a turbura 
lucrările filologilor noştri—cari, autorități 
ştiinţifice, "lucrează după alte considerente 
de: cît ale mele. | 
Finesc critica asupra fondului broşurii— 

declarînd, că aș fi putut arăta autorului ei 
mult mai multe neconsecinţe în contra a 
însăşi părerilor ce le stabileşte;—n'o fac 
însă, pentru că nu voi critica mea să fid 
meschină și de virgule, —nu din causa, că 
eu nu le-aș şti pune, ci numai pentru că-mi 
place a trede că literaţii noştri șfiu, numai 
uită a le pune.: 
“Să vedem acuma forma supt care ni se 

presintă critica, | 
Merită broșură numele de critică? 
SĂ vedem. | = 
Cînd cineva calfică pe un om cu cpite- 

tul, puţin măgulitor, de nebun și asta numai 
din causă: pentru că acel om are neferici- 
rea de a fi de o opiniune contrară celeia a 
criticului,—nc. va ierta lumea, dacă nu vom 
fi în stare să numim această procedură: ma- 
nieră şi educațiune bună. 

„Trebuia apoi să mai ştie, că lovind. cu mă- 
ciuca în demnitatea unui om, înseamnă a 
uita că măciuca are două capete—și că ad- 
versarul pe care şi l-a făcut, are dreptub 

„de a califica cu aceleași epitete dulci şi 
măgulitoare, Prin toată broşura se ţese ten- 
dința, de; a lovi mai cu deosebire într'o per- 
soană, .care prea nobilă şi prea recunoscută, 
de opiniunea publică, nu-şi va pune mintea 
cu asemenea împunsături de ac. E 

Critica. d-sale,—și ne permitem mult nu- 
mind-o ast-fel—dac'ar fi avut consecinţa pu- 
terii sale, ar fi putut să rămînă în limitele 

- € 
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demnităţii, chiar nejudecînd alt-fel decit din: 
aşa numitul punct de' vedere vulgar, fără 
pătrunderea știinţifică— (lucru, care n'ar fi 
apărat'o, se 'nţelege de sine, ca adevărurile 
sale obiective să nu fie de cit părute, decît 
erori subiective), — critica d-sale, -pusă pe 
“calea criticii filosofice, ar fi avut meritul a- 
devărului absolut; — supt forma însă în care 
ni se presintă, cu spărturile ei de pe ici, de 
pe colea; prin care pătrund razele murdare 
ale poliţicei zilei, cu'aruncătura una peste 
alta a unor observaţiuni fără sistemă, nepă-. 
trunse de un singur principiu,—fie acel 
principiu usul, fie etimologismul, fie fonetis- 
mul, fie combinarea amindurora, ast-fel... 
riscăm mult numind'o critică. ME 
„Declar, că fără să combat nici pro nici 
contra .ceior combătute de d-l critic,—n'am - 
vrut să spun, că şi critica își are limitele 
sale, că şi.ea nu e doară proprieta- 
tea usurpată a așa numitelor genii perdute 
cu batjocurile lor cele mici, cu sarcasmele 
lor meschine, a acelor desperados, cari cred 
cum că lumea și ştiinţa e a lor tocmai pen- 
tru că nuje a lor; ci şi critica e a oamenilor 
„cari au pătruns, au înțeles-obiectul așa cum: 
el trebue să fie înţeles, adică fără scrupule, 
fără prejudeţ subiectiv. Apoi părerea mea: 
sinceră, ca să nu zic amicală, ce voi a o: 
espune d-lui cuitic, e că nu e acesta mijlocul 
de a desbrăca pe oameni de relele obiceiuri 
şi de defectele lor mic: sau mari. Mijlocul 
ce-l întrebuinţează d-sa — chiar de-ar fi pen-: 
tru realisarea unui scop bun—, totuși nu 
serveşte de cît spre a oțări mai mult su- 
fletele şi a le face să persevereze în calea: 
apucată odată. | | 

Și apoi exprimîndu-i această părere a 
noastră, cine ştie dacă n'o facem mai mult 
în interesul 'junelui nostru critic de cît în- 
tr'acela al adversarilor săi, Ce ar fi d. e, 
dacă un spectru, inamic neîmpăcat al goli- 
ciunii de idei, fie asta îmbrăcată pînă și în 
vestmintul cel sînf.al versurilor, ar arunca 
razele sale pătrunzătoare și reci în mormîn- 
tul de versuri ale junelui nostru poet?... Ce 
palide şi ce desfigurate ar părea ele, cînd 
acuma sardanapalisă încă în opiniunea cea 
încîntată a publicului, şi poate tocmai gra- 
ție acelei foi a Societăţei umilite, pe care 
d-sa o .blamă, şi care poate tocmai din 
causa tmilinţii sale n'a deșteptat încă ochiul 
ager al criticei adevărate, ce tae fără scru- 
pul şi misericordie tot, din fibră în fibră.— 
Am cetit cum că în America ar fi.0o fată: 
cu două capete și că un poet ar fi compus 
o poesie despre ea... Dar poesia era ciu- 
dată... Ei îi lipsea tocmai partea, ce o a- 
-vea prea mult eroina sa.— are poesiile 
junelui literat n'ar avea în ochii criticei a- 
devărate soarta poemei: americane? - 
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Archaeus 

Netăgăduit că sînt multe lucruri, la pri- 
ceperea cărora nu-l ajunge capul pe un 
membru gros de la primărie sau pe un sub-. 
comisar de poliţie—deşi aceștia sînt în ge- 
nere oamenii, cari pricep tot. Cel puţin cînd 

'e vorba de espropriarea unei găinării, 'de 
insuflarea. de respect în cetățeanul măcelar 
cu măsuri false, oameni mai îndemînatici 
decit cei doi de sus, nu cunosc. Totuşi ni 
ze pare—se 'nţelege că nu impunem nimănui 
părerea—că afară de cumpene strimbe şi 
-găinării în fața uliții mai esistă oare-cari 
lucruri, de o însemnătate secundară într'a- 
devăr, de ex.. filosofia, poesia, artele,. tot, 
lucruri cari scapă perspicacităţii numiţilor 
domni, dar a căror <sistenţă nu se poate 
nega. . N i 

Se vede că autorul vrea să înceapă de la 
Az Buchi. Intr'adevăr lumea cum o vedem, 
nu esistă decit în crierul nostru. Nimeni nu 
va tăgădui că este deosebire între gînsac și 
cîne. Privirea cînelui e înteligentă, tel ipricepe 

- din lumea aceasta o porție mult mai bună 
decit gînsacul; cu toate acestea amindouă 
aceste fiinţe au ochi și crieri. Lumea nu-i 
cumu-i, ci cum' o vedem; pentru ginsac, cum 
o vede el, pentru cîne idem, pentru mem- 
brul de la primărie — pentru Kant item. 

- Totuşi cîtă deosebire între ochii de porc a(i) 
susînțelesului membru și privirea adincă a 
înțţeleptului de la Kânigsberg. 

Care-i adevărul? Cel văzut clar de un gîn- 
sac sau cel abia întrevăzut ca printr'o ne- 
gură de Kant? Intr'adevăr iată un. lucru 
ciudat, Cel dintiiu deosebeşte lămurit gră- 
unțele de porumb” de prundul galben, el 

„înnoată cu.siguranță pe apă, măsură cu o- 
chiul distanţele ce le poate ajunge, și nu-i 
fără oare-care înduioșare în faţa unei giște 
în epoca virginităţii. Cel de-al doilea uită 
să minince, voind să sară peste o groapă, 
cade în mijlocul ei, iar frumuseţile virgi sau 
nerviginale trec pe lingă dinsul, fără ca el 
să-şi (fi) ridicat ochii.+ 
Cu toate aceste noi. presupunem că filo- 

soful e mai cuminte decit un ginsac, ba că 
în problemele aceluia e mai mult adevăr de 
cît în siguranțele acestuia. 

Un. semn că pentr-o minte mare totu-i 
problem, iar pentru 7 5 de dramuri de crier 
totu-i sigur. 

E ştiut că regula pitagoreică din geome- 
trie se numia puntea-măgarilor. Puntea mă- 
garilor, pe care trebue să treci în ori-ce cu- 
getare mai adincă, este: că nu putem pricepe 
lumea în sine, şi că toată esplicarea ei este 
esplicarea unor reacțiuni a crierilor noștri, 
și nimic mai departe. Lumea n sine rămîne 
un problem înlăuntrul căruia se rătăcește! 
-cite-o rază slahă, cite-o fulgerătură, pe care 
cugetătorul adînc o 'ncremenește pe hirtie, 
pe care citind:-o, se naşte în păreţii capului 

. 

tău acea resonanță care face să vezi într'a- 
devăr că lume şi viață sînt un vis. 

Dar cum am zis, toate acestea sînt flea- 
curi pentru un membru de la primărie. Viaţa 
are pentru el însemnătate numai întru cit se 
percepe taxa pentru înscrierea în condicele. 
stării civile, moartea întru cît se percepe 
o taxă pentru îngropăciune, și întru cît, se. 
adaogă cu unul numărul născuţilor Şi al. 
morţilor. Membrul de la primărie nu vede 
în aceşti oameni decit indivizi impozabili, 
subcomisarul indivizi, ce trebuesc prive: 
ghiaţi ca să nu (se) fure unii pe alții și să . 
se ţie în răgulă. 
După această pătură de oameni urmează 

învățații cuvîntului. Aceştia întreabă  tot- 
deauna guid uovissimi? Cartea cea mai nouă 
e pentru dinşii cea mai bună. Ei citesc: 
mult și au în capul lor o mulţime, de defi- 
niţii, formule şi cuvinte despre a-(1) căror 
adevăr nu se îndoesc nici odată, căci n'au 
vreme de-a se îndoi. li numesc ai cuvîntu- 
lui, pentru-că înțelepciunea, lor consistă în 
cuvinte, în cojile unor gindiri, pe care me- 
moria lor le păstrează. Căci o gîndire este 
un act, un cutremur al nervilor. Cu cît ner- 
vii se cutremură mai bine, mai liber, cu 
atita cugetarea -e mâi clară. La ei, acest. 
act, prin care cuagetarea străină să se repete : 
întocmai în capul lor, nu se întîmplă, pen- 
tru-că mulțimea .citirii şi obosirea creerului 
n'0 permite. Cele citite trec ca niște coji 
moarte în hambarul memoriei, de unde iese 
la iveală apoi tot în aceiaşi formă, | 

Iar eu din parte-mi gîndesc aşa. Orice-a 
gîndit un om singur, fără s'o fi citit sau s'o 
fi auzit de la “alţii, cuprinde o săminţă de 
adevăr. De aceea cărţile vechi, pe care: oa- 
menii nu le scriu numai iac'aşa numai ca 
să le scrie, ci pentru-că gindise ceva, ce le 
apăsa inima și voiau s'o spue şi altora, 
cărţile vechi eu unul le citesc și găsesc în 
tre lucruri abstruserunele semințe de lur „uă, 
pe care apoi le ţin minte. . . 

“Aşa în una din zile stam fluerînd 'la fe- 
reastra deschisă, rera zăpadă şi frumos afară, 
cînd iată văd trecînd un bătrîn c'o manta 
lungă în spate şi i4 cu marginele 
foarte largi. Il “văd intrînd la corabia -lui 
Noe.. Corabia aceasta este o crişmă unde se 
găsește un vin unguresc bun. Acolo aveam 
şi eu masa mea. de baștină și sara, cînd mi 
se uria cu cititul și scrisul, «nă duceam la. 
„mesuţa din colțul corăbiei şi mi se părea 
că mă făceam iar copil, că eram pe vremea. 
lui Sim, Ham: și lafit. Cînd îl văd intrînd 
pe bătrin, zic: Ce dracl pe-acesta nu l-am. 
văzut nici-odată... hai să vedem cine-i?..... 
lau pălăria din cuiu, . cobor iute scările şi 

„la corabie, 
Intru'n lĂuntru.... moșneagul la masa: mea. 

Corabia era o odae mare boltită şi întune- 
coasă, în care şi.ziua ardea lampă. Bătrînul
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era interesant, părul capului era alb, ras cu. 
totul la faţă, ochi suri mari și pătrunzători, 
apoi “mirosia de departe a' tabac şi mie 
mi-a(u) plăcut totdeaună oamenii cari mi- 
roasă 'a 'tabac.*!: | - 
„l-am dat.bună sară și m'am pus în faţa: 

lui, :pentru-că eram în dreptul meu să! șed 
la masa mea, El resări o leacă, dar nu spu- 
se nimic. Apoi începu a ciocăni în masă: cu: 
degetele lui lungi şi subțiri şi flueră printre 
dinţi. Era o necuviință.... dar acuma eu tă- : 
"ceam; căci, ori-cît de necuviincios ar fi' fost, 
aria era. de o frumuseţă rară... era subțire 
ca biziitul de albină, dar ţi se părea că'n 
gura“ (lui) s'a 'aşezăt un virtuos de violină 
lung de-o: palmă şi pe o.vioară cît cojița 
unei alune, cînta subțire şi frumos, de stai 
îndrăgit de el..... Apoi tăcu și iâr începu 
a ciocăni cu degetele lui lungi, încît mîna 
lui îmi părea un paianjăn mare, care joacă - 
îremblante. 5 i a 

— lartă-mă D-le Doctor, zisei eu închein- 
du-imi surtucul dinnainte, dar mie mi se pare: 
că aria: aceasta care-ai fluerat'o, am mai. 
auzit-o, unde-va.... și aș voi să vă ?ntrcb.... * 

— Aria asta ai auzit-o în capul D-tale, zise Pat: Ci 
cl, pe cînd ștergeai 'ciubotele lui Beethoven. : 
„_— Mă iartă D-le, dar nici n'am avut o-| 
noarea de-a. cunoaște pe Beethoven. 

„-„ Ce ştii D-ta, dacă l-ai cunoscut sau nu., 
Eu îţi zic că 'l-ai cunoscut... Eu îţi zic că - 
i-ai şters ciubotele și basta. | | 
„— Ce dracul! Ii nebun moşneagul iesta, . 

gîndeam eu, - e | 
— Ce dracul! Ii nebun -moşneagul iesta, 

zise el' clipind din ochi și imitindu-mi gla-. 
sul întocmai. Apoi urmă: Keliner! Vin de 
maghiarat (sic) de cinci ani, astupat bine... 
lute. Ei nepoate, urmă el, aşa-i că cea din 
tii gîndire care ţi-a venit în minte la răspun- 
sul meu, a fost: Ce dracul îi nebun moșnea- 
gul iesta. Vezi .tu, asta voiam s'0 ştiu... O- 
mu-i ca O vioară... dacă pui degetul într'un : 
loc pe coardă, sună 'ntr'un fel, într'alt loc, : 
într'altfel, 'dar o vioară samănă cu alta. 
Astăzi” mă simt dispus să fac filospfie şi 
bine că te-am.găsit nepoate, pentru-că mie- 
mi pari un om neofensiv și care se miră și 
mirarea 'este mama înţelepciunii. 

Eu căscam gura... a 
-Bătrinul se uită la mine şi 'ncepe să ridă. 
'Spune-mi nepoate—dacă pofi—un lucru 

imposibil și o idee imposibilă. - 
:— Un lucru imposibil e ca cu să fi șters 

ciubotele lui. Beethoven,. care-a murit înna- 
inte de atiîţia ani, iar o idee imposibilă este 
ca ceva. să.fie și să nu fie tot în aceeași 
vreme... . ÎI . 
“ellnerul aduse vinul cerut, moşneagul! 

împlu un păhar mie, unul lui, pe care”l şi de- 
şertă .păn'm fund, N a 

„Ascultă-mă nepoate, tu ești.un poet, zise 
el. Ai, auzit tu vr'odată despre. Archăeus?*“ . 

„Ba nu“. , 
„Nu? Ei bine, Archaeus este singura 'rea- 
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litate pe lume, toate celelalte sînt fleacuri— 
Archaeus este tot, Sa 

„Ptiul bată-te vina, unchiule, cu tot Ar- 
chaeus-ul tău... Cum văd, (vrei) să mă iei 
peste picior. Cine ţi-i Archacus? 

„»Șşt! Taci nepoate... Toate celea la vre- 
mea lor. Am să-ţi. spure eu îndată cine-i Ar- . 
chaeus, numai mai întîi bea şi tu păharul 
de vin şi ascultă următoarele cuvinte a(le)... 
moşului. Cugetări imposibile nu esistă, căci 
îndată ce o cugetare esistă, mu.maji e iimposi-. 
bilă, și dac'ar fi imposibilă, n'ar esista. Ce 
este imposibil? Am să-ți pun îndată o mul-. 
țime .de probleme. Condiţiile a orice posibi.. 
litate, sînt. în capul nostru.. Aicia sînt legile - 
ciudate, cărora natura trebue să lise supue.. 
Aicia-i timpul cu regulele lui matematice; . 
aicia spaţiul cu legile geometrice, aicia cau- 
salitatea, cu necesitatea ei absolută, şi dacă 
le .ștergi acestea... și un somn adînc le şterge 
pentru citeva oare... ce simțimînt ni remîne 
pentru acest interval al ştergerii? Nimic. 
ŞI cu toate acestea sosesc momente în viață, 
în care aceste trei elemente ale vieţii noastre, 

  

i aceste sertare, în care băgăm o lume, dispar. 
ipentr'o clipă... e drept, ca o fulgerare numai, : 
dispar sau în parte sau în tot și stai ca înaintea . 

„unei minuni. şi te; 'ntrebi.... așa ca omul 
care crezuse că tot ce vede e chiar. așa, cum... 
este... că oare ce - 'nsemnează. asta.: Cind 
priveşti o fisionomie ciudată, îţi vine de sine - 
întrebarea: oare cum dracu-o fi: gindind... 
acest om? Ba lipsa unuia din cele cinci sim- 
ţuri, chiar venind mai tîrziu, modifică. radi- 
cal lumea cugetări. .- 
„— Cum aşa?! Apoi tocmai. Beethoven a 

compus musică pe cînd pierduse auzul... 
— Ştiam C'ai să-mi obiectezi aceasta. Da, : 

Beethoven compune opera Fidelio, după ce - 
uitase de mult natura vocii omenești... el. 
scrie musică pentru voci cum crede el, c'ar 

YA) trebui să: fie şi te, trezești faţă '€'o 'operă, icare 
ți se pare că fuge.dinnaintea ochilor... c'ai 
privi-o cu binoclul întors... ş'ai vedea de-: 
parte în. fundul cugetării unui om ceva stra-. 
niu, ce pari a nu pricepe bine, pănă bagi 
de seamă că sînt. închipuirile unui surd des- 
pre vocea omenească, a cărei natură nor: 
mală el o uitase: sau avea numai o. reminis- 
cență slabă despre ea. Dar închipuindu-ți 
cumcă toți oamenii ar avea numai 0 reminis- 
cență de memorie ca acea a lui Beethoven... 
toată opera s'apropie vădit ca şi cînd ai 
privi-o cu stecla (sic) așezată normal la o-: 
Chi... ba s'apropie așa, încît toată scena ţi 

„S'aşează 'n cap șauzi opera urlindu-ți în 
craniul deşert, cu boschete, cu temnițe, cu 
actori, cu actriţe cu tot; Cum va fi.arătînd 
capul unui om, care are-o operă ori o dramă 
n el cu oamenii ei interesanţi, cu lumina de 

: lampe, cu pinzele zugrăvite cu totului tot în 
„capul lui... Un teatru întreg, în care sufletul 
lui, ghemuit într'un colţ al sălei, e singurul, 
spectator. « | | 

— Bine. Dar de ce să nu credem că făp- 
?
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tura normală a omului este cea anume fă- 
cută, ca să vadă adevărul? 
— De ce? Pentru-că tocmai această făp- 

tură “normală nu este una ș'aceiaşi—totdea- 
„una vor fi mici deosebiri; unde: însă deose- 

- birile sînt mari, avem altă lume. 
Dar să urmez. Nu ştiu dacă ci- 

ne-va s'a visat vr'odată elastic... că poate 
creşte, se poate îmfla, se poate contrage... 
Dacă pe un asemenea om nu l-ar trezi ni- 
mene din somn, el ar trăi.0o viaţă întreagă, 
c'o lume reală și pipăită, căci în somn se 
pipăe aşa de 'binie ca'n trezvie... va să zică 
nu lipseşte nici acest control, cel mai sigur 
al realităţii... Şi acest om s'ar contrage 'n- 

„_tr'0 cartofă, care-ar striga oamenilor. de pe 
uliţă să ia sama să nu'l calce, ori s'ar subția, 
într'o prăjină cu barbă: englezească și cu: 
pălărie naltă, ori s'ar îngroșa ca un birtaş: 
bavarez... âr trece printr'o mie de figuri el 
însuşi, şi dac'ar dormi toată Viaţa lui, nici 

„în minte nu i-ar mai veni să se îndoiască 
(cum) că aceasta este natura lui, că alt-fel 
nu poate fi, şi că toate trebue să fie cum, 
sînt... Dacă s'ar trezi puțin înnainte de-ai. 
muri, ar.crede din contra c'a adormit şi că . 
visează.:. O lume :ca. rielumea este, posibilă, 
neîntreruptă fiind de-o alte, ordine de lu- 
cruri.—Esistă. multe buruieni care, aducind. - 

paradoxii... ua .0 mică modificare a organului vederii, cre- 
iază înnaintea omului o altă lume. O bău- - 

“tură preparată dintr'un burete măreşte pro- 
„ porţiile lucrurilor. Un paiu pare mare cît o; 

biîrnă, şi omul în reminiscența figurii ce o: 
avuse înnainte de asta, sare peste un fir de, 
paiu din drum. Un lan de: „griu. devine pădure | 

.. de aur, oamenii devin urieși şi poate că po-. 
„vestea “veche, că 'nnainte urieșii locuiau pă- 
mîntul, atîrna de construcția ochilor de pe 
atunci şi nu de mărimea „lor obiectivă sau 
mai esact de mărimea,. în care 'reflectă o- 
chiul nostru de astăzi. făpturile.. omeneşti. . 
„Care este criteriul realității ? Despre ochi nu 
„mai vorbim... Cine nu știe cu cită realitate, . 
cu cît adevăr se, presintă în vis chipuri | 

_. cunoscute, grădini, case, strade; urechea au-.. 
"de musică plăcută și mintea- -şi aduce-a minte 
„cum c'a mai auzit odată această musică... 
“Un amic se. arată... el a 'mbătrînit... 

cîţi-va peri albi are pe cap... mintea '] compară 
cu reminiscență, ce-o aveam despre dinsul și . 
închipuirea, cum el a fost, şi vederea con- 
cretă, cum este, ni smulge părerea de rău: 
„Cum. s'a. schimbat omul acesta l“... In sta- 
rea de nebunie toate ideile sînt de o cum- 
plită realitate... Omul e torturat, e, pus pe 
cruce, e bătut, fără ca cine-va să-l atingă. 
Cele mai cumplite dureri fisice îi sfișie sufletul 
şi- i brăzdează faţa.... din contra dureri reale 

„în sensul nostru îl găsesc nesimţitor... Nu 
avem criteriu... Nu ştiin, dacă ştim ceva.., 
O credem, fiind-c'o cred şi alţii, pentru-că e 

-o normă predominatoare, şi asta nu fiind-că. 
4 
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lumea ar fi cum ne-o închipuim, ci pentru-că 
„om cu om samănă mai mult ori mai puţin. 
Poate-se zice încă că cutare om ciudat nu 

„are drept, cînd spune ceva? Cu ce-l com- 
baţi?... cu aceea, că şi alţii zic ca; tine,. că 
nu-i așa? Cu ce drept? Valoarea! privirii 

„lui este aceeaşi cu valoarea privirii noastre... 
numai c'a lui e isolată, pe cînd a noastră gă- 
seşte şi altele turnate. pe-acelaș calup. Dar 
€ un visător? Bine. Cine?, Noi ori el? Asta 
e 'ntrebarea,.. Poate că noi nu facem alta, 
decît visăm întrun fel şi el într "altul... 

— Dar bine... vedem lumea. 
— Și el o vede. 

__— Dar o pipăim. 
— Şi el o pipăe. Cu ce "drept modul nos- 

-tru să 'fie cel adevărat, şi al lui cel fals? 
Pentru ce nu vice-versa? Sîntem noi nebuni 
ori el e nebun... asta-i întrebarea. Şi de gîn- 
dim numai, cît de altfel. a fost privirea. oa- 
menilor în alţi secoli, că ceea-ce ni se pare 

“nouă ciudat, lor li se părea fresc, că în: ori- 
“ce, lucru nepriceput n'avem decit o' formă, 
supt care.o altă frunte de om vedea un Tucru 
foarte priceput, atunci ni vine, să 'ntrebăm, 
care-i criteriul minţii sănătoase? O. minte. 

„care azi aprobă ceea-ce:a “ disaprobat. ieri, 
care disaprobă ce-a aprobat; o. minte care 
vedem. că se hrănește secol. cu. „secol din 

— Cum din parădoxii? A 
— Dal, Căci spune-i numai un (ui) om eşit 

" din. coaja naturii, cumcă soarele. stă și, pă- 
_mîntul se 'nvirteşte,. „ el Va. găsi-o irațional, 
paradox, contra. minţii sănătoase... Spune-i 
„că; stelele sînt tot, atitea, lumi: a va „Băsi- o 
“pâradox, 

„— Dar cu. toațe acestea e. adevărul. 
— Adevărul? Cum vrei... Cum" ae 

„cum “devin pe 'ncetul nepipăite chiar teoriile 
: mişcării, cînd presupunem ceca:ce ni se im- 
pune de/'sine..., că spaţiul € nemărginit|... 
Unde-i mişcarea cînd spaţiul e nemărginit? 

+ Pămîntul: a făcut 0 bucată... Bine... De- 
„asupră-i Şi. „de. desputu-i -a' rămas. “tot! atita 
spaţiu, căci e nemărginit... va 'să, zică ce a 
„percurs el, cînd n'a percurs nimica, „căci. 
pretutindenea stă în. acelaş: loc, în. acelaș 

„_centron (sic), i în nemărginire, şi dac ar sta 
pe loc şi dacă sar mișca, tot atita ar fi... 

* Care-i. criteriul mişcării lui? lar simțirile 
noastre, iar acest senzoriu visionâr, încît 

_mişcarea lui nu-i de cugetat, fără ca să pu- 
nem totodată ființa noastră; Pămîntul îm- 
blă, cum îmblăm noi în: vis. Departe" ajun- 

„Bem , şi totuși pe' loc sîntem... In urmă şi 
“nnainte nici nu s'a mărit, nici n'a: scăzut 
distanța, căci e' nemărginită. 
— Dar timpul? i 

„ — O, acest blestemat de timp, care e cind 
lung, cînd scurt, fiind cu toate acestea acelaș, 

"cel puțin remontoriul (sic]o spune... Cînd aș- 
teaptă cineva iarna la portiţa vr "unui zaplaz 

+
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pe drăguţa lui... şi ea nu vine... şi aştea- 
tă... şi ea tot nu vine... ce-i timpul? O eter- 
nitate. Și cînd citește cineva o carte fru- 
moasă,.. mii de tablouri se desfășură pe 
dinnaintea ochilor... ce:i timpul? Un minut. 

" Cine n'a avut vr'odată un roman întreg în 
minte, pentru a cărui realitate normală i-ar 
trebui o viață întreagă ori o ținereţă în- 

„treagă?... In vis el poate avea într'o singură 
noapte viaţa întreagă a unui om. Și de ce 
a unui om? de ce nua tuturor celor ce se 'nviîr- 

- tesc împrejurul lui? Și în cîtă vreme? In şapte 
ori opt oare. Dar ce-i o tragedie ori o come- 
die alt-ceva? Și într'adevăr, dacă un aseme- 
nea op interesează, nici bagi de samă cît 
timp a trecut. De Tuăm criteriul normalității, 
am șters tot esclusivismul unei posibilități 
convenţionale şi de calup ş'am pus în locu-i 
o alta tot atit de îndreptățită. Atunci nu mai 
zicem: Numai asta" este posibil şi “numai . 

. așa e posibil, ci zicem: După cit ne ajunge 
“capul, așa e... dar dracul ştie, dacă n'ar pu- 
_tea fi şi de o mie de ori altfel... 

— Ce ciudată idee despre viaţă! 
- — Inchipuește-ţi un manuscript vechiu cu 

filele unse într'un colț de sertar.. 

încurcătură dă de el, citeşte... citește... 
nește din degete.. ., „Da ştii că asta-i bună |“ 
„.„Şi iată că te pomeneșşti de-o dată pe scenă 
co icoană vie a vieţii... publicul ride, ac- 
torii se strimbă şi toate acestea ca 'nnainte... 
de-o sută de ani. Atuncea-ţi vine:a 'zice că 
ori publicul şi teatrul sînt depărtați cu două 
sute de. ani, ori că piesa este nouă. Unde 
este timpul? Cînd ' întorci binoclul, (lucru- 
rile) ţi se par într'o abnormă depărtare... 
Un om născut.cu binoclul pe nas ar alerga 
viața lui toată! după nasul lui propriu, ca să-l 
ajungă şi ar fi foarte firesc asta... Unde 

„este spaţiul?—Deaceea cînd auzim trimbiţa 
„marilor adevăruri, care se presintă cu atita 
conştiinţă de sine, să zîmbim" şi să zicem: 
Vorbe! vorbe! vorbe! S'ascultăm poveştile, 
"căci ele cel puţin ne fac-să trăim şi 'n viaţa 
altor oameni, să ne. amestecăm visurile şi 
gîndirile noastre cu ale lor... In ele trăește 

_Archaeus... Poate că povestea este partea 
mai frumoasă a vieţii omeneşti. Cu povești 

„ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme. 
Ne trezim şi murim cu ele... Auzit-ai tu vr'o- 
dată povestea regelui Tlă? 

— Nici odată... Dar aş dori să ştiu mai 
întăiu cine-i Archaeus? 

— Hm! Cum dracu să ţi-o spun, dacă 
n'ai priceput păn'acuma.. Măi băete! Cu toa- 
te schimbările, ce le dorește un om în per- 

' soana sa, totuși ar vrea să rămiîe el însuși... 
persoana sa. 

Am cunoscut oameni, ce doreau a fi mai 
frumoşi (cîte femei!), mai cuminţi (Cîţi oa- 

„meni de stati), mai geniali (cîţi scriitori); 
am cunoscut unii, cari aveau dorințe de 
Cesar, în cari se grămădiau visurile de glo- 

„căci. au fost stări de lucruri, 

o come- 
„die de esemplu. Directorul de teatru ! în. 

poc- . 

rie a lumii întregi... dar ei vroiau să fie cot 
ei. Cine şi ce este acel-e/ sau e4, caze în 
toate schimbările din lume ar dori să rămîe 
tot el? Acesta este poate tot misterul, toată 
enigma vieţii. Nimic n'ar dori să aibă din 
cîte are. Un alt corp, altă minte, altă fisiono: 
mie, alţi ochi,: să fie altul... numai să fie el. 
Ar voi să se, poată preface în mii de chii 
puri, ca un cameleon... dar să .rămie tot el. 
Abstrăgind de la dorinţa acestei reamintiri, . 
fie-care 'şi are dorinţa împlinită... căci es- 
te indiferent pentru cel ce nu voeşte /e- 
moria identităţii, dacă-i el sau nu-i el rege. 
El este regele, dacă nu face numai această 
pretenţie să fie tot el... Iată alt corp, altă 
minte, altă posiţie, numai că nu ești tu. Ei, 
ai priceput .ce-i Archaeus? 

— Ba nu. Mai puțin de cît ori-cînd. 
— Nici nu-i uşor de priceput—pentru-căti 

ctern.. Și etern este tot ce este în totdeauna 
de faţă... în acest moment, Nu ce au fost, 

nu ce va fi,. 
căci vor fi iarăşi stări de lucru (ri). Ce este 
Numai dacă vremea ar sta locului, am putea 
vedea lămurit ce-i etern... Numai într'un 
punct în care s'ar naşte un  moratoriu între 
moarte şi viață, căci lumea nu-i de cit o 
vecinică plătire cătră viață, o vecinică în- 
casare: din partea morţii. Și această împre- 

| jurare este mama timpului. Fără de aceasta 
suma, celor ce esistă într'adevăr, s'ar putea 
privi peste tot,. am şti ce, este netimporal. 
_— Ce-mi folosesc mie espunerile acestea, 

cînd eu tot nu ştiu” ce-i Archacus. 
„— Hm. Eşti greu la „cap. Cînd. gindește 

cineva că ;neînsemnata mărime a corpului 
omenesc nu stă de fel în raport cu puterea, . 
cu imensitatea: voinţei (gindeşte la Napo- . 
leon), cumcă omul e numai prilejul adesea 
slab, abia suflat pentru nişte patimi cum- 

plite, cînd gîndești cumcă purtătorul aces- 
„tor patimi poate, în ori ce moment să devină 

o: coajă, ca un vas pe care l-a spart. vinul, 
apoi cînd vezi că unul și acelaş princip de - 
viață încolțeşte în mii de” mii de flori, din 
care cele mai multe se scutură la drumul ju- 
mătate, puţine rămîn și aceste puţine au în * 
sfîrșit aceiaşi. soarte, atuncea vezi, cumcă; 
ființa în om e nemuritoare. E unul Şi acelaş” 
punctum saliens, care apare în mii de oa- 
meni, disbrăcat de timp şi spaţiu, întreg şi 
nedespărţit, mișcă cojile, le mînă una ?n spre 
alta, le părăsește, formează altele nouă, pe 
carnea zugrăviturelor sale apare ca o mate- 
rie, ca un Ahasver al formelor care face o 
călătorie, ce pare vecinică. 

— Și este într'adevăr vecinică. | 
—- In fie-ce om se 'ncearcă spiritul Uni- 

versului, se opinteşte din nou, răsare ca a 
nouă rază din aceeași apă, oare-cum-un nou - 
asalt spre ceruri. Dar remîne 'n drum, drept | 
că în mod foarte deosebit, ici ca „rege, colo 
ca cerșetor. Dar ce-i și ajută coaja cariului, 
care-a 'ncremenit în lemnul vieţii? Asaltul
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e tinereţa, rămînerea 'n drum decepţiunea, 
'zecăderea ianimalului păţit bătrîneţa și imoar- 
tea. Oamenii sînt .probleme, ce și le pune 
spiritul: Universului, vieţile lor încercări de 
deslegare. Chinul îndelungat, vecinica goană 
după ceva necunoscut nu samănă cu avidi- 
tatea de-a afla răspunsul unei întrebări cu- 
rioase? | 

— Dar mie mi se pare, că unde-i un pro- 
_blemi e tot odată şi deslegarca lui. 

— Da, Kant. Cei mai mulți oameni însă 
rămîn întrebări, uneori comice, alte ori ne- 
roade, alte ori pline de 'nţeles, alte ori de- 
şerte. Cind văd nas omenesc, totdeauna-mi 
vine să 'ntreb, ce caută nasul iesta'n lume? 

Despre vechea literatură romînească 

Literatura romînă din secolii XVI, XVII și 
XVIII e representată prin 269 opuri tipărite, 
dintre care cele mai multe bisericești. Sfer- 
tul întăiu al secolului nostru poartă aseme-, 
nea caracterul secolului al XVIII-lea. Cărţile . 
bisericeşti, ca, trebuință generală a poporu- 
lui, prevalează; cărți mirene nu se tipăresc, 
ci se lățesc mumai în manuscript. Insăşi Con- 
dica civilă a Moldovei (din sec. acesta) a 
fost tipărită numai de frica plastografiei, 
după cum se, vede din prefaţă. Deci se poa- 
te stabili în genere principiul, că numai căr- : 
țile, bisericești se tipăreau de regulă, iar 
lestura laică! a 'secolilor trecuţi și din începu- 
tul acestuia e cuprinsă—maxima parte—înt 

 manuscripte. Ar fi deci de dorit ca în mar- 
'ginile restrînselor mijloace, ce s'au încuviin- 
_ţat bibliotecii (din Iași), să se adune această 
literatură an cu an, însă continuu și siste- 
matic. In privirea cărților bisericești mai ob- 
serv, că dată tipăririi nu e mai nici-odată. 
aceea a compunerii lor-şi cînd esistă vr-o 
a doua ediţie, ea nu-i decît reimprimarea ce-. 
lei 'dintăiu, fie aceasta ori-cit de veche. Iar: 
o categorie deosebită de manuscripte o for- 
mează acelea care esistă şi tipărite, dar 
sînt cu. mult .anterioare epocei tipăririi lor. 
Acestea sînt numeroase în limba romînă. 
Importanţa scrierilor acestora nu se poate 
stabili teoretic şi de dinnainte. ea se vede. 
abia în curgerea vremii și (se) schimbă :după 
punctele de vedere, care predominează la 
studiul lor. Netăgăduită este însă valoarea 
lor stilistică și lexicală. Sfi/istică, căci nu. 
sînt scrise supt influența limbelor moderne, 
cel puţin nu a celei francese, și se găsesc în: 

"ele locuţiuni care încep a dispărea din limba 
de astăzi şi se înlocuesc prin. şabloane de 

- frase streine desvoltării de pin'acum a lim-: 
bei noastre; lexicală, prin mulțimea de cu- 
vinte originale, pe care scriitori bisericești; 
şi laici, siliți să recurgă la propii mijloace, 
le. întrebuinţează, în -compunerile 'lor. 
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Despre Constantin Bălăceanu .. 

Se poate spune că alături cu sgomotul 
vieţii publice, cu eroii ce-şi aleg de vii pe- 
destalul, cu autorii ce de vii îşi pun singuri 
lauri pe frunte, pentru a nu-i căpăta. după 
moarte, alături cu sgomotul deşărtăciunii 
eterne ca ziua de' azi, căci în ziua de azi 
vedem lumea cum au fost şi va fi;—esistă 
naturi cu puţine pretenţii şi cu mai mult 

„talent, care, neademenite de opinia publică, 

ce în toată ziua; e alta, zugrăvesc în linişte, 
sau cu pana sau cu penelul, lumea cum se 
presentă ochiului lor, fără de a întreba mult, 

dacă mai putea fi şi alt-fel de cum! este. 

Şi totuşi aceşti oameni nepreocupaţi sînt 

măsura progresului intelectual la un popor, 

căci lor le lipsește intenția de a se arăta 

alt-fel de cum sînt. Din vravul de cărţi, pe 
care ni le-a(u) testat ultimele decenii, ve- 

dem autori cari au făcut sgomot în lumea li-. 

terară și cari pentru noi nu mai au nici O 
valoare, iar pe ici pe colea găsim cîte un: 

_colț de. hirtii tipărite, care au trecut nebă- 

gate în samă, și care totuşi samănă cu o 

"pictură. de „genre“-nepretenţios, şi au preț 

din cauza, obiectivităţii lor. Unul din acești 
autori astăzi. puţin numiţi şi poate şi mai 
“puţin citiți este şi "Constantin Bălăcescu. 
Dacă cineva ar- împărți oamenii în două, a- 

dică în mulţimea care se mişcă plină. de 

intenţii şi interese, iară pe de alta cei ce o 

privesc pe ea sau pe sine însuşi, prin oche- 

larii liniştei sufleteşti, atunci şi acest scrii- 

- tor ar trebui așezat în numărul celor din ur- 

mă. Nu ştiu dacă, Bălăcescu a avut rriumfuri 
în viața sa; dar nu se pre(a) pare. Eliade 
scrie o prefață la niște fabule ale autorului 

în chestiune, și vorbește în ea despre toate. 

lucrurile din lume, numai despre ceea-ce 
ne-ar interesa pe noi, nu. Nici anul naşte- 
rii nu-i citat, nici un şir asupra vieţii sale, 

"ba nici numele de botez. Deși scrierile sale 
contrastează foarte mult şi spre meritul lor 
cu pretenţiositatea contimporanilor vechi și | 
noi ce i-a avut, deși ele sînt dictate de-un 
simţimînt adevărat şi de o. judecată dreaptă, 

„deși a desvălit cu o claritate. naivă acea 
"părticică de filosofie, pe care spiritul uni- 
versului o sădise şi în el, totuși puţini ştiu 

„că el mai trăieşte, puţini ştiu dacă bătrineța 

“lui e încunjurată, de acel respect al societă- 
ţii, pe care bătrîni de soiul lui au dreptul. 
de a-l pretinde. Scrierile lui sînt puţine la 
număr. O comedie în trei acte Buna edu- 
cație, un număr de poezii meditative şi u- 
moristice, fabule şi o poesie satirică mai 
lungă: Fă-mă tată să-ți samăn sau Căjhăni. 

tul de tară la Bucureşti. De vor mai fi şi 
altele, nu ştim. Se spune că representarea: 
comediei au avut un succes relativ destul 
de mare, iar din poesii cea din urmă e mai 

cunoscută, deși nu este cea mai bună şi şi-a
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perdut valoarea multor din alusiunile ei, des- 
criind. o actualitate în parte mare trecută. | 

Pe de-o parte un spirit de observaţie pen- 
tru necazurile mici și comice ale vieții, pe ide 
alta un fond de melancolie filosofică, iată 
părţile constitutive ale poesiilor lui, din care 

„cităm vre-o cîte-va. | 
„A scris şi mai multe poesii în ton maj 

“vesel şi. cu un refren care se repetă la ca- 
„pătul  fie-cărei strofe, cam în felul lui B6- 
ranger... 
„Fabula, acel gen greu de scriere, de şi în 

„aparenţă atît de uşor, se potriveşte asemene 
„Cu'spiritul nepreocupat al autorului nostru,.. 

„aşa în cît. afară de Gr. Alexandrescu, el e 
Singurul care a mai scris fabule bune în ța- 
ra rominească. Căci fabulele lui Eliade pline 
de alusii politice şi de partidă nu merită a- 

„„„Cest nume, iar cit despre alţii tăcerea asu- 
pră-le e mai folositoare de cît vorba. 

Colecţia tipărită în anul 1845 începe” cu. 
o.poesie intitulată Fafalitatea, 

_şază 
său,” | i RICE 
"După cît ştim, C. Bălăcescu trăeşte în 
„Bucureşti ca pensionar al statului. Dacă -a- 

care înfăți= 
ca într'un monogram natura umorului a ea 

STIE 

„ ceste puţine șiruri 'ar fi în stare de a reîm- 

„un fel 
-. broderia comună colorile deosebite sînt re-. 

„Prospăta numele său în aducerea aminte a 
“publicului român, și de a arăta totodată, cum: 
„alături cu direcția străină în idei și forme 
„inaugurată. în acel oraş, el a scris firește,” 

foarte puţin influențat şi fără pretenţie, că! 
__a avut meritul de a se arăta cum a fost, iar, 
„„nu de:a afecta! simțiri străine lui și po- „Porului său, atunci scopul acestei dări de 

samă este împlinit. 

Psevdo-Kynegetikos de A.1. Odobescu 
— Bucureşti, 1874, un volum & — 

„Lucrul masiv. sau mosaicul e genul acela 
a imita prin bucăţi 

„de :pictură, care. cearcă 
de marmură, de: peatră 
'sau:de lut ars, colorile 
de o simetrie geometrică, sau unde acele e- 

„rau menite de a .fi văzute de departe, :bucă- 
țile puteau -fi: mai mari, fără a.presenta o- 

colorată, de sticlă 

chiului asprimi. în trecerile de la umbră la 
Jumină și vice-versa;. la picturi însă. menite 
să fie privite de aproape, bucăţile minera- 
lice înfăţişau. puncte colorate şi:erau numai 
de grosimea unui ac. Artistul îşi taie din „sticlă şi din marmură ținte de grosimea in- 

„_dicată, acopere o placă de metal c'un fel de “aluat. (care uscat devine vîrtos ca peatra) şi 
pe cînd e moale încă, el schițează desemnul 
său și apoi înfige ţintele de culori una lîngă 
alta, des și într'un amestec, hotărit de mai aainte. O picătură în puncte de marmură, 

de brodărie în peatră; ci pe cind la 

MIHAIL EMINESCU. 

* cut în peatră 

naturii. La lucrări 

„tea Academică“, 

ud 

„Presintate printr'un fir deosebit, la mosaie 
fie-care împunsătură cere un alt ac. După ce p 
placa era pe deplin lucrată şi uscată,. supra- 
faţa se netezea: şi i se da o poleitură, care 
te face să crezi că. întregul tablou a „Cres- 

şi nu ar fi făcut de mini ome- 
nești. CDI a A 

Difticiles nugae. A înfige o singură ţin: 
tă colorată pe răbdătoarea hirtie nu e nimic, 
dar a le așeza cu acea ptofusiune cu care o 
face autorul cărții »„Psevdo-Kynegetikos“ cu 
vremea idevin mimicuri foârteigrele. Epistolă, 
menită a fi precuvîntarea cărții „Manualul 
vînătorului“, ea a crescut supt minile auto- 
ului ei într'un volum de observaţii, alu- 
siuni, descrieri, ironii și pagine: de. erudi- 
ție. Stilul deci e cel epistolar—al scrisorilor 
intime. Scrisoarea intimă înlocueşte . graiul 
viu, conversaţia, de aceca lipsesc din ea gră- 
mădirile de abstracții, perioadele încărcate 
cu proposiţii, subordinate; ca și în conver- 
saţii, vorbirea se mișcă în scurte proposi- 
ţii principale și relaţiile logice ale cugetă- 
rilor se cunosc mai mult din cuprinsul pro- 

- Posiţiilor, decit din forma gramaticală a 
combinării .lor.. Nici înorînduirea materiei 
nu e atit de strict ţinută și cugetările 
se înfățișează în şirul, în care s'au prezentat 
ca inspiraţii ale momentului. In sfirșit au- 
torul se, serveşte de toate prerogativele sti-: 
lului epistolar, „chiar de postscriptum. Ast- 

„fel luînd vînătoarea din anticitate, din evul- 
mediu, din vremea modernă, tablouri vii. se 
urmează cînd cu răpeziciune -cînd încetinel, . 
îmbrăcate într'o, melancolică descripţie, pănă 
ce sfirşeşti cartea, fără să ştii cum ai ajuns 
la capătul ei. Limba e curată şi are farme- 
cul noutăţii .O. mulţime. de cuvinte şi forme 
idiomatice, pănă acum scrise puţin sau de 
fel, dar a căror origine întăritoare este lim- 
ba poporului. nostru, fac cartea prețioasă: 
şi din punct de vedere lexical; citaţiile arată 

„gustul şi. cultura autorului, în' sfîrşit, pentru 
„a ne servi de o locuţiune, din care provine 
originea cuvîntului nuga'“(archiaia mogae, no- 
gac), nu se poate zice despre cartea auto- 
rului, ceea ce se poate spune pentru altele: 

„Non nauci esse“, De-aceca nu. ne place ca- 
pitolul XII, dar ca alusiune la „Societa- 

treacă | Sa 
Fiindcă e. propriu scrierilor bune, că nu 

pot analisate, așa în cît să se'dea o idee des- 
pre cuprinsul şi forma lor, și în urmă totuși 
reproducerea se însărcinează cel puțin par- . 
ţial cu icoana operei, de aceea urmind acest 
vechiu şi comod obiceiu, 
X şi XI mai în întregimea 
găsi: farmecul limbii, 
de-a adnota afl) 
moasă poveste, 

lor. In ele se.vor 
modul de-a scrie şi 

autorului precum ș'o . fru- 

——— 

reproducem capa:
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Stestur lui Constantin Negri 

In 29 Septembrie a încetat din viaţă în 
virstă de 64 de ani unul din cei mai: nobili 

- bărbaţi ai: Rominilor. Constantin Negri re- 
presenta 'nu numai cel mai curat patriotism: 
Și caracterul cel mai desinteresat, dar şi o: 
capacitate intelectuală, estraordinară, icăreia-i 
datorim, în bună parte, toate actele mari 

- Săvirşite în istoria modernă a Rominilors. 
El a refusat coroana domnească, ce i se'o- 

- ferise în 1859, preferind, a rămine un simplu * 
„ cettițean; el a sprijinit pînă la urmă unirea 
ţărilor, 'el. ca representant al Rominiei la 
Constantinopol a făcut să se recunoască a- 
legerea îndoită a lui “Alexandru Ioan; a- 
pregătit secularisarea moșiilor mănăstireşti” 

„ŞI a înlăturat greutăţile ce se ivise în urma 
"acestui act. Retras de zece ani în.viaţa pri- 
vată, în orășelul Ocna, el ne da esemplul 
vieţei celei mai modeste, de şi avea a dreptul. 
la onorile cele mai mari. 

e - 

Soarele frumos de toamnă, care a luminat 
serbarea de tinguire pentru pămîntul nostru 
şi pentru amintirea lui Grigorie-Ghica Vodă, 
acelaș soare a luminat în alt colţ al străve-: 
chii Moldove, ducerea la mormînt.a rămă: . 

" șițelor, unuia din cei mai mari, mai iubiți 
"fii ai poporului românesc. Poet şi prosaist 

- eminent, patriot bun cu inimă: dreaptă şi 
fără patimă și cel mai distins diplomat. al 

| ţărilor romînești, Constantin Negri trăia re- | 
"tras în tîrgușorul Ocnei în reamintirea u- 

nei vieţi bogate, închinate întreagă acestui : 
popor, acestei țări. Dar se vede că deodată - 
cu toamna anului acestuia a.fost scris să 
vie şi toamna acestei vieţi iubite, căci acelaș.; 
„soare care a luminat bustul de marnură a) 
lui Grigore Vodă, a încunjurat cu razele sale. 
“fruntea înmărmurită a lui N egri şi mormiîn- 
"tul :său, deschis să-l. primească. Astfel: pă. :» 
mîntul rominesc primește în braţele sale 
pe copiii 'săi adormiţi, 'cu: aceiaşi blindeță 
ca sînul mamei; el în care zac comorile tre- . 
cutului nostru își adaâgă cîte o nouă co- 
moară; şi astfel ni se :face mai scump, tot 
mai Scump. Dormi dulce în pămîntul, din care” 
te-ai născut, pe care l-ai iubit, pe care lai.. 
apărat viața toată şi fie-ţi țărina uşoară şi 
reamintirea vecinică. 

' 

: Monumente: marilor Romini 

Mihai- Viteazu. — Ștefan-cel-Mare.— Gr. Ghica. — Eliade 
Rădulescu. —Gh. Lazăr. — Bolintineanu. 

De la o vreme încoace. publicul TOomÎ- 
nesc a început a încuraja prin subscrieri : 
ridicarea de monumente întru amintirea Voe- 

.vozilor, cari au asigurat esistența sau au ri- 
“dicat vaza țărilor noastre -și a acelor căr- 
turari, cari la începutul veacului nostru au: 
daţ început mișcării “intelectuale. Astfel Mi- 

- din. Bucureşti; 

“ cestea tonul unii direcţii . poetice, 
„ merite consistau într'o limbă. pocită şi în 

“
 

„sm 

“hai- Vodă cel Viteaz, acea nenorocită jertfă; - 
a politicei casei de Austria, care-a realisat 
pentru cîteva zile trecătoarea. coro (a )nă a: 

„ Daciei. romane, acel bun ostaş şi rău politic 
are astăzi statua ecvestră în faţa Academiei 

Ștefan-cel-Mare, asupra mă- 
rimii căruia abia arhivele din Venezia încep 
a ne lămuri și care crease Moldovii un rol 
atit de strălucit pentru vremea sa, va avea 
statua sa în Iaşi; lui Grigorie Vodă Ghica 
nobilul martir care a protestat contra ciun- 
tirii „pămîntului nostru, i S'a ridicat un mo- 
nument în piaţa Beilicului cu concursul Prea 

„Inălţatului nostru Domn. 
Dintre cărturari s'a început cu statua de 

marmură a lui loan Eliad-—supranumit mai 
tîrziu Heliade-Rădulescu. 

Eliad se vede 'a fi fost în tinereţe un 'om 
foarte inteligent. Prin gramatica sa elimi-, 
nează din ortografia romînă toate semnele 
prisositoare, prin cărţile -.sale :didactice a 
dat. ființă limbii ştiinţifice, din . tipografia, 
sa a.eşit la lumină între anii'.30 şi go:a- 
"“proape tot ce s'a tradus mai bine în romi- : 
neşte. Cam de pe la anul 1845 începe însă 

“în mintea scriitorului bucureştean o sufi-: 
ciență nepomenită și o decădere intelectuală! 
“cu atit mai primejdioasă cu cît: Eliade era 
privit în vremea lui ca un fel ţle oracol. Lim- ' 
ba „Curierului de ambe sexe“ se latinisează 
și se, franţuzeşte, el începe.a scrie c'o, orto- 
grafie imposibilă, nesistematică, un product 

. bastard al lipsei sale de. ştiinţă filologică, - 
positivă şi aliunei imaginaţii utopiste. Făr'a 

„avea el însuşi, talent poetic dă cu țoate a- 
„a cării 

versificarea unor abstracții pe jumătate. teo- 
logice, pe jumătate sofistice. Ruina frumoa- . 
sei limbi vechi, care se, scria încă cu' toată 

„vigoarea în veacul trecut, o datorim în mare 
„parte înrîuririi stricăcioase. a lui Eliade. In- . 
tîmplările politice : de la 1848 şi petrecerea 
„sa în străinătate. îi Tăpiră şi restul' de bun 
simț cît îi. mai rămăsese. =. 

EL deveni din ce în ce mai: închipuit şi 
„mai apocaliptic, încit întors în: țara. lui și 
făr'a fi încetat. de-a esercita o. înrîurire şi 
mai mare ca'n trecut,. el a mai. trăit ca o 
primejdie , vie pentru ori-ce aspirare, adevă- 
rată și. serioasă. . Istoria Rominilor“: scrisăi 
de el este o ţesetură de închipuiri subiective 

„şi de greşeli; o a doua ediţie a gramaticei 
„e o adevărată .babilonie de fantasii . etimo- 

. logice, iar poesiile sale sînt stirpituri, de cu-. 
vinte străine înşirate după o măsură oare- 
care.. Aproape tot ce-a făcut loan Eliad, mo- 

„destul învăţător de'la Sf. Sava a fost cari- 
„cat de Heliade-Rădulescu. Ori-cine va scrie 
„o istorie, a “culturii pe. malurile Dunării, va 
trebui să vadă într'acest. singur individ doi 
oameni cu totul deosebiți: unul. modest, în- 

găduitor,. plin. de bun simţ; cel(al)alt sufi-
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cient, invidios, trăind în ficțiuni şi lipsit de 
ori-ce bun simţ. - - 

In cei din-urmă zece ani ai vieţii sale îi 
mai rămăsese un singur instinct adevărat, 
Din cugetarea cu totul străină a tineretului 
el a prevăzut falimentul economic. şi inte- 

" lectual al generaţiei de față; a prevăzut că 
oamenii, cari se gerau ca uriași, nu erau de- 
cit nişte comedianţi, îmbrăcaţi franţuzeşte. 
S'ar putea zice chiar, că acest om strâhiu a- 
vea în unele momente un soiu de-a doua ve- 
dere. Cu toate acestea constatăm cu durere 
că multe din relele, ce le prevedea, ş'au a- 
vut causa în chiar direcția pe care-o 'dedese 
el culturii romine. 

Un alt om al cărții, căruia: i se va reîm- 
prospăta memoria este Gheorghie Lazăr. Ca-- 
mera a votat două mii lei pentru a se înscrie 
în capul listei. de subscripţie. Totodată d. 
ministru a] instrucției, a. îngrijit ca în. ţin- 

- tirimul din satul Bolintin să se aşeze pe mor- 
„ mintul poetului liric Dimitrie Bolintineanu 

o piatră de marmură c'un basrelief,. repre: 
sentind' o mînă, ce depune o cunună de lauri. 

= Julius Jung: Die Anfânge der Rumânen 
—„Jung, Julius Dr. Die Anfângo der Ruminen, Kritisch- 

ctnographische Studio. Retipărire separată din Re- 
vista pentra gimnasiile austriace, anul XAVII, 

Viena 1876:,— 

Stăruit-au Rominii în aşezările lor din 
Dacia Traiană sau au trecut Dunărea . în 
vremea lui Aurelian și-au reocupat Dacia 
în sec. al XII-le(a)? Se ştie că amindouă, 
părţile acestei întrebări au avut apărătorii. 
lor. Thunmann, cel (d )intiiu care s'a ocupat 
în mod științific cu popoarele Europei ră- 
săritene susține că Rominii sînt copiii roma- 
nisării Daciei, F. I. Sulzer respinge con- 
tinuitatea poporului romîn în așezările de 
astă-zi, iar I. Chr. Engel e.tatăl cunoscutei 
teorii a lui Rosler, că Dacia în vremea lui 
Aurelian a fost cu totul deşertată de popula- 
ție romană şi reocupată de ea supt regele 
bulgar Krumus. Teoria lui Șafarik, că res- 
turile romane, rămase în Dacia, s'a (u) retras 
la munte, de unde apoi s'a(u) coborit spre 

“a umple(a) șesurile ţărilor, ca cea mai a-: 
propiată adevărului, a fost împărtășită de 
slaviştii mai noi precum Kopitar, Miklosich 

„ŞI de învățații 
Th. Mommsen. | 

Râsler în fine reîmprospătă teoria lui 

gemani Hoff, Wietersheim' şi 

„LI. Chr. Engel că Romiînii din a stinga Du-. 
nării au immigrat în Dacia pe la capătul 
veacului al XII-lea și în începutul celui al 
XIII-lea. Această părere avu asemenea şi 

“susţiitori în d-nii E. Diimmler, 
Teustch, O. Lorenz şi Fr. Krones, dar şi con- 
trari în însemnaţii etnografi istorici W. To- 
maschek și Kanitz. 

In cartea d-lui Jung, va fi deci interesantă: | 
compararea luptei de păreri în chestiunea, : 
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'lor, Grecilor moderni, ș. a. - 

  

G. D.. 

Romiînilor,'cu o luptă analogă de, păreri în 
chestiunea altor popoare, ca Raeto-romani-: 

Soluţiunea unor asemenea probleme va 
resulta din trei isvoară: indiciile esprese 
a(le) unor autori vrednici de credință, tra- 
diția vrednică de crezare de fapte ce stau 
în legătură, în fine conclusiile din analogia 
unor întîmplări asemănătoare. 

D. Jung supune deci cuvintele lui Flavius 
„ Vopiscus unei critice într'adevăr ingenioase, 
puind în paralel indiciile altor scrieri asupra 
unor evenimente analoage. Astfel citează pa- 
sagiul din scriptură despre robirea Vavis 
lonului şi ale lui Eugzipp (biograful Sf. Se: 
verin) despre emigrarea populaţiei din No- 
ricum, și dovedește că amîndouă aceste pa- 
sage trebuesc luate cum grano salis. Toţ 
astfel reduce și d. Jung cuvintele lui Vopis- 
rus la măsura de adevăr, care li se cuvine. 

„Strălucite prin argumentare sînt conclu- 
siile din analogia unor evenimente asemănă- 
toare. Autorul citează Noricul, Raetia, ba 
tot imperiul roman în vremea invasiunii po- 
poarelor germanice și arată cum! nicăiri po- 
poarele nouă, venite asupra celor aşezate, 
nu le-au nimicit pe acestea, ci le-au cucerit 
numai. : - - 

În toate; părţile autorul pășeşte în argu:- 
mentare cu comparaţia critică, de-aceea car- 
tea Sai e mu numai interesantă pentru noi Ro- 
miînii, ci metoda critică comparativă, pe care 
o urmează, ar putea servi de normă pentru 
toţi, cari ar voi să cerceteze cestiuni asemă- 
nătoare celei de faţă. -. 

O tragedie tigănească 

Între mai mulți prășitori țigani, cari lu- 
crau cu nevestele împreună pe o moșie din 
ținutul Cahulului, se aflau doi în împreju- 
rări foarte deosebite. Unul avea nevastă fru- 
moasă, altul urită.  - 

Cel cu nevasta urită putea să cînte: 

Cit îi țara și lumea 
E Nu'i nevastă ca ş'a mea; 

, . > 

Cu cînipa cea de vară 
EI Se joacă cînii pe-afară; 
că Cea de iarnă-o bagă'n tău: | 

Și mă pune s'oscoteu. -.: 
:$ +: Untura-i pe podişor, ae: 
"4 Capulei cît. un cuptior; a 

": Untura-i pe căminiţă, i 
Capul ei cît o căpiță; i 
Acum i-un an încheiat, 
De cînd nu s'a periat 
Şi la umbra capului - 
Șede turma satului. 
Ce haz am să merg acasă, 
Cînd n'am nevastă frumoasă ? 
String în braţe-o mohăndeață 

1, ŞI sărut un sloiu de gheaţă. _,



De-aceea s'a fi gindit şi el: 

Să rămîn vițel mînzat + 
Lîngă cei ce s'o'nsurat, 
Că bărbaţii au fimei, . i 
Doar nu m'or. lăsa să piei. 

Noaptea, după ce se culcară toți, danciul 
îndrăgit foc de mevasta cea Frumușică, gîndi: 

Pentru ochi ca murile 
Ocolii pădurile, 

ocoli încet ceata celor ce dormeau şi se duse 
lingă nevasta străină. Aceasta, gindind că, - 
este bărbatul său, nu zise nimic. Dar îndată, 
ce bagă de samă că nu este bărbatul său,! 
s'a simţit atinsă de acest abuz şi I-a pirit pe 
nocturnul Cicisbeo. Acesta, a fi gindit el în 
sine: . 

7 

Cine dracu-a cunoscut | 
Grădină fără cărări, a 
Dragoste fără mustrări, 
Grădină fără pirlaz, 
Dragoste făr'de năcaz... . 

“și aştepta cu oare-care neliniște explicaţia 
* cu "bărbatul legiuit. Acesta începu să-l mus- 
tre şi să-i zică, că i-a siluit nevasta. Danciu 
răspunse că a fost cu a ei voință. Atuncea; 
bărbatul ridică sapa şi-i crapă capul cu ea 
și ast-fel se împlini tragedia, asupra căreia, 
Curtea cu juraţi va avea a hotări. De se în- 
tîmpla istoria asta între franţujii noştri, a- 
tunci am fi avut a înregistra: 1) o dispăr- 
țenie, 2) un duel în care bărbatul. legiuir 
cădea mort, 3) căsătoria între Cicisbeo şi 

“cucoana văduvită. Dar. atuncea unde ar fi 
deosebirea între o tragedie țigănească şi una 
franţuzască ? 

„Despre literatura populară 

O asemenea foaie (de literatură populară ) 
esistă la Romiîni supt titlul de Șezătoare re- 
dactată de dl. Iosif Vulcan din Pesta. Nu 
zicem că foaia din Pesta e bine redactată, 
dar dl. Vulcan pare a fi avut o idee sigură, 
de ceea ce va să zică literatură populară, 
căci cearcă a da ca în oglindă cugetarea şi 
modul de a vedea a(l) poporului chiar. Li- 
teratura populară nici se poate numi alt- 
ceva, decit sau cugetarea şi productele fan- 
tasiei poporului însuşi, care devin literatură! 
în momentul, în care se produce prin scriere, . 
sau produceri a(le) clasei culte, care se po-. 
trivesc însă! aşa de bine cu gindirea popo- 

„rului, încît dacă acesta nu le-au făcut, le-au 
„ putut însă face. ” - 

Literatura populară are la Romini foarte 
puţini reprezentanţi, pe care-i şi cităm după 
cît ni-i aducem aminte: Anton Pann (Vala- 
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chia), Vasile Aron şi loan Barac “(Transil- 
vania), Const. Negruzzi și Alecsandri (în 
unele scrieri) pentru Moldova şi între cei 
mai noi fără contestare Slavici (povestirea, 
umoristică) în Ungaria și Creangă (poves- 
tirea fantastică) în Moldova. Dacă mai a- 
dăogăm unele scrieri mai vechi de agrono- 
mie ale lui- loan Ionescu, care sînt scrise 
cu totul în limba și în chipul de a gîndi a 
poporului, am cam mîntuit cu literatura. Po- 
pulară romînă. Țăranul, breslașul și învăță- 
torul mic (preotul şi învățătorul sătesc și 
cel de oraş) sînt poporul în înțălesul strîns 
al cuvîntului şi cihar numai în înțălesul lor 
poate fi vorba de literatură populară. Ţă-. 
ranii şi breslașii au felul lor propriu, ade- 
sea prea original și frumos, de a vedea lu- 
mea, iar învăţător și preot coboară cultura 
în jos şi traduc limba cosmopolită, nesem- 
nificativă şi abstractă a ştiinţei, care e do- 

.. meniul lumei întregi, în formele vii, mlădi- 
oase și încîntătoare prin originalitate a(le) 
poporului. 

Va să zică o scriere este populară sau 
prin materie şi prin modul espunerii (lite- 
ratura poetică în înțăles larg) sau cel puţin 
Page espunerii (novela, ştiinţa apli- 
cată | 

Despre revistele literare din provincie 

N'am încuviințat nici odată literatura fru- - 
moasă a traducțiunilor, mai ales a acelora 
de pe texte de o valoare îndoelnică. Scrie: 
rea lui Schiller e lipsită de meritul istoric 

- şi sufere de boala, de care sufăr toate scrie- 
rile acestui autor german, de „cosimopoli: 
tism'“; Ponson du Terrail e un autor nesă- 
nătos "de povestiri de sensaţie, făcute ca să 
sparie babele și copiii; Eugene Sue în fine 
are mai mult taient, dar e un scriitor cu co- 
tul, pentru care producția devenise meserie. 
Acesta este întăiul punct de vedere; al doi- 
lea este că traducerile unor asemenea scrieri . 
nu îmbogăţesc, ci corup literatura; ele mai 
sînt o încurajare a lenei intelectuale, căci 
traducerea unor scrieri fără valoare este 
munca cea mai uşoară, care dispensează pe 
scriitor de la producere proprie și de la 
cumpănirea terminilor. O traducere din Sha.- 
kespeare, din Molitre sau din Goethe e un 
merit, căci formă şi înţăles sînt atît dei înge- 
mănate, încît traducătorul trebue să cumpă- 
nească cuvint cu cuvînt şi frasă cu frasă; 
o traducere din Ponson du Terrail sau din 
prosa lui Schiller e o jucărie pe care şo 
poate permite ori-ce gimnasiast. 

Dar la dreptul vorbind, la Piatra, într'un 
ținut muntos plin de legende, de proverbe, 
locuţiuni, apoi de localităţi istorice, Colec- 
torul nu găseşte ce să culeagă? Un mun- 
tean de baştină, născut asemenea în ținutul 
Neamţului e:Ioan Creangă. Citit-au vreodată
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colectorii pe Dănilă Prepeleac, pe. Soacra; 
cu trei nurori şi altele, ca să vadă, care ar 
trebui să fie isvoarele, din care să se ins- 

„"pire, şi cum vorbesc şi se mişcă ținutașii din 
Neamţ? | 

Foi literare în provincie ar putea să facă 
un serviciu nemăsurat literaturii și lexico- 
nului romîn. Limba de rind a ziarelor poli- 
tice ameninţă a îneca, ca buruiana rea, hol- 

„da limbii vii a poporului. Afară de aceea, 
cu propăşirea realismului modern, se şterg 
legende și poveşti, proverbe şi locuţiuni, 
adevărat nestimate ale gîndirii poporului ro- 
miînesc. Dacă acele foi ni-ar da icoana locu- . 
lui prin culegerea esacfă a formelor carac- 
teristice ale. gîndirii poporului, ele ar fi ne- 
prețuite. Dar traduceri din franţuzeşte saw, 

„din nemţeşte'a unor producte nesănătoase? 
„Cui folosesc? Ele-întăresc numai ideea falșă, 
_că poporul în două mii de ani n'a avut nici 
limbă, nici cugetare 'şi că aceste două tre- 
buesc plăsmuite în mod meşteșugit de cătră 
o anume academie. i 

"Despre limba cărturarilor: romîni din 
Ardeal ' 

„Pomăritul, întocmit cu deosebită privire la grădina 
şcolară de d. Comşa, Sibiu 1877, 1. vol. 8; 200 pag. 

. 

Cam de mult ne deprinsesem a primi din 
Transilvania cărţi, scrise într'o limbă foarte 
ciudată. In urma înrîuririi germane și a ce- 

"lei maghiare scriitorii romini din principatul 
: Ardealului îşi formaseră şabloane sintactice, 
pe care le implineau cu cuvinte latinești spre 
marea daună a limbii naţionale. Limba ger- 
mană e foarte bogată în vorbe, în urma în- 
lesnirii, cu care dintr'o radicală se pot for- 
ma o mulțime de cuvinte derivate, fie prin 
adăogirea unei sufixe, fie pe altă cale. Acu- 

“ma d-nii scriitori căutau a altoi limbii noas- 
tre fisionomia alteiă cu'totului străine de 

„ea și prin: acest soiu de cultivare a limbii 
au.-eşit: la lumină fenomene, care au dat o- 
casie penelor satirice să facă haz de jurnalis-. 
tica de peste Carpaţi, care altfel în privirea : 
onestităţii- politice merită mai mult respect 

„ decit: gazetele noastre. 
Innainte. de toate scriitorii rominești din . 

„Ardeal ignorau unii cu, alţii fără intenție 
„următorul lucru. Limba noastră nu e nouă, . 
ci din contra veche şi staționară: Ea e pe 
deplin formată în toate părţile ei,.ea nu mai 
dă: muguri şi -ramuri nouă și a o silnici să 
producă ceea ce nu mai e în stare, însamnă 

„a -abusa de dinsa şi a o strica. Pe de altă, 
parte veche fiind, ea e și bogată pentru cel 
ce o cunoaște, nu în cuvinte, dar în locuţiuni. 
Căci la urma urmelor e indiferent, care sînt . 
„apucăturile, de care se slujește o limbă, nu- 
mai să poată deosebi din fir-în-păr gîndire. 

MIHAIL “EMINESCU * 

de gindire. Un -singur. cuvint alăturat cu 
altul are alt înțăles. a. 
"Să luăm bună oară cuvîntul samă (ratio. 

cinium) și să vedem la câte locuţiuni au dat 
naștere: a băga de samă (bemerken), a lua. 
sama (aufmerken), a fi de-o samă (gleicher 
Art sein), a şti sama unui lucru (wissen, 
wie etwas anzufassen ist), o samă de oameni 
(einige unter diesen), a-și face samă (Hand 
an sich selbst anlegen), a-și da samă (sich 
Rechenschaft geben), a. lua şi a da pe samă 
(iibernchmen, iibergeben), a ţine samă de 
ceva (etwas mit in Betracht ziehen), a-l ţine 
în samă pe cineva (auf jemanden achten) 
ș. a.m. d. 

Aceste exemple le-am: putea înmulţi fără 
„capăt; destul numai ca de fie-ce cuvînt vechi 
se ţine-un șir întreg de zicale, care înlocuesc 
cu prisosință, ba întrec adesa mulțimea cu- 
vintelor şi fraselor nouă, primite în limbă 
fără de nici o rînduială. 

Apoi autorii din Ardeal au mai ținut samă 
de aşa numita puritatea limbii şi pentru a- 
cest scop au crezut de bine a prăda lexiconul 
latinesc și acelea ale limbelor romanice și 
a alunga toate cuvintele slavone, chiar cele 
mai nevinovate, chiar acelea care la noi își 
pierduseră de mult înțălesul lor primitiv. 
Max Miiller spune că limba engleză, cu tot 
materialul de cuvinte romanice, nu are o 
picătură de sînge romanic înlăuntrul orga- 

„.nismului ei. Mutatis mutandis e tocmai aşa 
şi cu limba noastră. Ea și-a asimilat așa de 
bine materialul slavon, cum și l-au asimilat 
limba ungurească, și dacă cineva pe basa, 
cuvintelor numai ar voi să deducă ceva în 
privinţa originii noastre, aceasta va fi mai 
mult. o dovadă de neştiință din partea sa, 
decît un argument în privirea noastră. Dar 
peste tot Rominii au dat prea mult pe păre- 
rea străinilor, pe cînd această părere ar fi 
trebuit să ne fie. cumplit de indiferentă și 
atunci poate mergeam mai bine. Căci fie- 

„care popor are o mare dosă de dispreţ pen- 
tru celelalte şi multă laudă pentru sine în- 
suși.. Grecii şi - Romanii numiau barbari pe 
toată. lumea. Turcii numesc toată creștină. * 

„tatea „ghiaur“ și fie-ce popor în deosebi a- 
re o mulțime de gingășii pentru vecinul său, 
în această lume, care după Leibnitz e cea 
mai bună dintre lumile ce sînt cu putinţă. 

„A trăi şi a'vorbi însă după placul altora e 
nedemn atît de-un om îndeosebi, cît: și de un 
popor. o | a 

Fie-cine vorbește şi scrie limba sa pentru 
sine, nu pentru străini. Cînd limba, în urma 
desvălirii ei fireşti, va cuprinde în comoara | 

„ei scrieri însemnate prin ştiinţă sau prin 
frumuseţe, atunci străinul, ce va avea ne- 
voe de dinsa, va învăţa-o nepoftit de: nime. 
„” A crede însă, că un popor: de peste zece 
“milioane de suflete au fost compus numai 
din nătingi și că n'au avut nici destul. auz, 

I
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nici destulă minte pentru a-şi plăsmui o 
limbă cum se cade, a primi apoi ciudatul a- 
xiom că numai d-nii filologi sint oameni cu- 
minţi, carii (sic) ne pot pune la cale după 
teorii pe care le sug între patru păreţi din 
degetul cel-mic, o asemenea credință este: 
o insultă pentru nația romînească, care au . 
vorbit şi scris bine şi într'un fel înnainte 
chiar de a fi sămînţă de filologi pe plaiu- 
rile Daciei lui Traian. Ramură mutată. în 
pămînt departe de tulpina părintească, limba, . 
rominească s'au nutrit în mediul ci nou pre- . 
făcind nutrimentul în organe specifice a- 
le sale, şi rămiind limbă romanică, precunr 
un. Engles rămîne Engles, chiar dacă s'ar . 
nutri din copilărie, numai cu grîu, cumpărat 

„din valea Dunării. Si 
Am zis mai sus că limba rominească e 

staționară.. Eroarea, că ea s'ar fi schimbat 
foarte, o datorim cărţilor noastre biseri» 

„cești; care se tălmăceau ad litteram din sla- 
vonește sau din greceşte, precum tălmăcese 
încă şi astăzi copiii de evreu biblia în școa- 
lele belferești cuvînt după cuvint. Dovada, 
însă că limba noastră e aproape neschim- 
bată de două sute de ani şi mai bine ne-o; 
dau puţinele :scrieri originale de pe acea, 
vreme. lată de pildă o filă dintr'un crono- 
grat manuscris de la anul 1638, scris la e- 
'piscopia Buzăului: N NE | 

„lară la. județ foarte era tare și drept 
(Traian) că nici: mitelor nu se potrivea, 
nici voe nimărui nu veghea ci foarte făceă 
giudeţ cu dreptul macar au boiar au sarac, . 
de-ar fi fost singur frate-său.. Iar într'o zi, 
șezînd împăratul la masă cu toți boerii săi, 
au smult o sabie din teacă și chiemă pre ar- 
mașul său şi-i zise: „lată că-ți dau această 
sabie pe mînă naintea lui Dumnezeu, să în- 
-cepi întii de la mine.de vei vedea că fac 
vre-o strîmbătate: să nu-mi veghi voe, căci 
sînt împărat, ci să-mi tai capul întîi mie. lar. 
dintru toată curtea mea şi dintr'alţi oameni, 
care vei vedea. că face strimbătate altuia, 
nu-l mai aduce înnaintea mea, ci să-i faci sa- 
mă de sabia. mea.—Boiarii. toți numai ce 
și-au căutat între ochi, şi nime nu se mai 
plingea de nimic, de silă sau .de strimbă- 
tate în zilele lui Traian împărat“. 

„Singura locuţiune învechită. este' „a-i ve- 
ghia voe cuiva“, înlocuită astăzi prin „a-i 
intră cuiva în voe“; încolo aceste șiruri sînt 
astăzi înțelese la. Oradea-mare sau în Sighe- 
tul Maramureșului, de şi sunt scrise înnainte 
de 250 de ani la Buzău.. 

Intreg cronograful acesta, scris- mărun- ; 
țel pe mai bine de 8oo de feţe şi bogat în 
locuţiuni, proprii numai limbii 'romîneşti, ar. 
fi astăzi 
scris. DR . 

“Am avut nevoe să facem, aceasță. precu- 
vîntare cam lungă, pentru a însemna o 

priceput ca și pe timpul, în care s'au 

schimbare în bine, care se petrece astăzi în 
Ardeal. De un an şi mai bine âu început să 
iasă la lumină pe lingă foaia politică „Tele- 
graiul romiîn“ o foae literară. Această din 
urmă, numită „Foişoara Telegrafului ro: 
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min“, se îndeletniceşte mai cu samă cui răs- 
pîndirea științelor practice, trebuitoare.plu- * 
garului şi grădinarului; ea e menită a pune" 
în mîna învățătorului sătesc şi-a preotului o : 
lectură, scrisă romîneşte de-a dreptul, lesne .. 
de înțăles și folositoare. Tot odată găsim 
în foaie dări de samă asupra cărților stră- 
ine, care ating cîtva şi pe Romini, disbateri - 
asupra limbii ș. a., destul numai că partea 
de căpetenie o formează studii de-o netă-.. 
săduită utilitate. Ortografia e fonetică, cu 

și de dincolo de munţi, au prinsa sepune pe 
muncă temeinică și înzestrați cu ştiinţă bu-.: 
nă o tipăresc pe aceasta în banii mărunți ai 
cunoştinţii utilitare, şi mare ne-ar fi părerea 
de bine, dac'am auzi că banul umblă în casa 
preotului ș'â învățătorului tot așa-de bine 
ca și'ntr'a ţăranului. O serie din aceste stu- 

„concesiile etimologice, pe care le-am făcut 
și noi. Ciţi-va tineri, sătui se vede de păsă- 
reasca ţilologilor şi :a gazetarilor ide:dincoace - 

dii (Pomăritul, întocmit cu deosebită privire : 
la grădina școlară. de D. Comşa, Sibiiu, 

1877), au ieşit într'un tom de 200 feţe octav. - 
Ilustraţiile sînt bune, tiparul lămurit şi citeţ, - 
lucrarea sistematică și totuși lesne de'nţă- 
les, în cît cu cuvînt îi dorim cărţii răspîn- 
dire cît de mare, de vreme ce-i unica: lucrare 
de felul acesta, cars'e în curentul ştiinţei. 
Pentru a nu lăsa un gol, pomenim numai 
că autorul au avut mi se pare un singur pre- 
mergător în /nvăfătura pentru prăsirea' po-. 
-milor,-scrisă de Francisc Hainti. Buda 1812, 

Despre mișcarea culturală a Romiînilor Ar- 
deleni : a 

In: C. d. Liar, 104, din 22 Sept, 1876, reprodueînd | 
un studiu din Foișoara Telegi afului romînut, Î, 18176, 
n-rele 13 (17 Iunie), 14,:15, 16, 17. şi 18 (datorit lui 
Eugen Brote şi intitulat: „O privire asupra activită- 
ției Asociaţiunei Transilvane pentru literatura și cultura 

"poporului roman de la, inființarea ci pănă la a XVI a- 
dunare generală“),—redactorul (Eminescu) îl însoţeşte 

„de urmiătoarele observaţii: care cuprind o critică ageră 
şi dreaptă, a formalismului culturii romîneşti, în Ar-. 
deal şi n Romănia deopotrivă (Ediţia 1. Scurtu). 

„Acest articol, însemnat -prin pregnanţa . 
judecății şi prin o curățenie de limbă, abia. 
obicinuiţă în jurnalistica romînă, e scris de 
dl. Eugen Brote: și publicat în „Foișoarai 
Telegrafului romîn“.. Din el se va vedea că 
deceniile din urmă ale culturii romîne au în 
toate părțile Daciei un caracter unitar, câre 
S'ar putea însemna cu cuvintele: irosirea 
(risipa) puterilor vii ale poporulu; romi- 
nesc pentru crearea de! forme de. cultură; 
goale şi de prisos. Dar Romiînii din Transil:: 
vania și Ungaria nu ş'au putut face mendre- 
le în largul lor; puterile vii ale naţiei erau
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deja angajate la .o desvoltare -istorică și de 
stat străină, împrejurare care pînă la dom- 
nia fraţilor maghiari ni se pare pină la un 
punct demnă de invidiat. Absolutismul aus- 
triac a fost o adevărată școală de deprin- 
dere la muncă fisică şi spirituală și supt a- 
cel regim sobru florile deşerte a(le) tinerei 
şi neîncercatei Asociaţiuni ar fi făcut loc 
altor flori, care să producă simburi de pro- 
păşire. Formele primite şi susținute acolo de 
bună voe şi prin contribuiri libere, la noi au 
fost impuse poporului de căpăţinele frizate 
la Paris. Poporul nostru din Rominia are de 
susținut cu miile formele (goale ide cultură, în 
care nimica nu e real decit plata personalu- 
lui, însărcinat cu pisarea apei în piuă, şi pe 
cînd în Transilvania irosirea de puteri e res- 
trinsă jla minimul contribuţiilor de bună.voie, 
la. noi urmarea acelei risipe este sărăcia şi 
mortalitatea continuă a nefericitei rase, care 
e silită a purta în spate tot aparatul greoiu 
și netrebnic al semicivilisațiunii de la Dună- 
re, precum felah din Egipet întreţine sgit 
teatrele şi operele franțuzești ale Khedivu- 
lui, Pe de altă parte băgăm de samă, că 

"soarta oamenilor care spun adevărul e ace- 
eași la noi ca și'n Transilvania: „Cine zice 
că idolul trebue zdrobit, vînzător este“. De 
aceea vedem -şi pe d. Brote aşteptindu-se 
de a fi taxat de „rău naționalist“. 

„St. Gheorghe în oraş şi la țară“ 
—„ICOASE ZUGRĂVITE CU DEGETULA+— 

Ce proastă petrecere! ?—Oştiri, ce se lup- 
tă cu noroiul, boambe, ce se descarcă de. 
dragul sgomotului, certuri, ocări, sudălmi, 
miserie politică! Apoi plătește chirie dacă! 
ţi-a mai rămas un fir de para, părăseşte-ţi | 
locaşul, te mută în altul, sparge oglinzi, te 
ceartă și te necăjeşte, căci e Sf. Gheorghe! 

Da! proastă petrecere! 
Dar, — lăudat să fie numele Domnului !— 

nu e pretutindene tot aşa. | - - 
La țară, la sat ziua e mare, o zi de veselă 

serbătoare. : - 
Incă în dup'ameaza ajunului fetele, flă- 

căii şi copiii ies în țarină ori se duc la pă- 
dure şi se întorc acasă încărcaţi cu ederă şi 
cu crengi de rug. Din ederă se împletesc cu- 
nuni verzi, iar crengile de rug se pun în 
cruci pe la portiţe, pe la fereşti, pe de-asu- 
pra ușilor şi mai cu deosebire pe la graj- 
dul, în care se adăpostesc caii şi vitele. A- 
șa „e bine“; altfel intră ielele și strigele, 
fură laptele de la vaci, fură somnul copiilor, 

"visul fetelor și norocul flăcăilor. 
„„„Acolo, unde intrarea e închisă prin ru- 
gii înghimpaţi, nici iele nici strigi nu intră, 
pentru că văd semnul pe care nu au putere 
de a-l trece şi vacile dau lapte, copiii dorm 
duși, fetele se pierd în visuri plăcute, îară, 
flăcăii: rămîn hamici şi cu noroc. Astfel 

  

toate casele, toate curţile se încarcă de po: 
doaba primăverii. 

In amurgul serii copii, fete și flăcăi um- 
blă pîndiș prin curte. Fie care îşi ţine mi- 
nile la spate şi caută să „apuce golul“ ce- 
luialalt, căci acum e vremea urzicii... Și 
iată-l c'o apucă! — Stănuţ atinge cu urzica 
braţul desvălit al Măriucăi. Măriuca ţipă 
spăriată, apoi se întoarce și îl atinge cu ur- 
zica peste git... Apoi goană — apoi hohote — 
apoi ţipete—jur împrejurul curţii — afară 
la uliţă —de-a lungul uliţii, pe la fini, pe" 
la vecini şi prin casă şi pe-afară mic şi 
mare, satul întreg sc pune în goană, căci 
acum se începe primăvara, vremea de lucru, 
și cel mai sprinten e cel mai vrednic. 
Obosiţi, în sfîrșit, cu toţii se apropie de a- 
"dăpost. Fie-care se laudă că a nimerit pe . 
cutare de atitea: şi de atitea ori şi că în- 
suși nu a fost nimerit decît în urma cutărei 
ori cutărei întîmplări neprevăzute, chiar nu- 
mai de atite(a) și atite(a) ori. Spune âpoi 
pe cine a nimerit și l'a nimerit în anul tre- 
cut şi în anul mai nainte de cel trecut; ta- 
tăl și muma își spun din tinereță; bunul 
şi bunica ascultă și îi chiamă pe toţi de cu 
vreme la odihnă, căci mine, pe cînd ziua 
se desvălue din noapte, cel mai harnic şi cea 

“mai harnică fură :smîntîna de pe isvorul 
"din cring. ” a 

Vestea luminii abia se iveşte la răsărit, : 
cînd fetele, în găteala serbătorească, care 
mai de care grăbesc cu ulcioarele curăţele. . 
la isvorul cu apa cea bună.— La isvor se 
întîlnesc, schimbă vorbe, îşi fac de lucru şi 
stau neastimpărate. Ar pleca, dar nu le duce 
gîndul, ar mai sta dar nu li se cuvine. 

— Aide soro!—zice una, — căci ne apu- 
că flăcăii și ne stropesc cu apă din isvor. 
„— Aide soro! — zice alta. 
— Aide soro!—zice a treia. 
"— Aide soro! — zic toate, dar nici una nt: 

pleacă. | | 
— Flăcăii ascunși prin cringul de'mpre. 

jur deodată năvălesc asupra lor. Fetele ţipă 
speriate, uimite şi desmierdate şi ca o cea- 
tă de prepeliți fug care încotro; dar sprin- 
teni sînt voinicii şi iuți la pas... Unul cite: 
"unul — ia ulciorul și varsă din el în fața ru- 
mănă, căci aşa e bine, așa este obizeiul, a- 
șa se improaspătă sîngele şi ca pe un pris- 
nel învirteşte trupul. 
„Dar scurtă e petrecerea, căci cu toţii. au 

de lucru; fetele grăbesc la rînduiala casei, 
iar flăcăii dau pas, ca să aducă vitele de la 
pășune. 

Simina, pe cît de harnică şi de sprintenă 
în. mijlocul gospodăriei, pe atit de nepăţită 
şi de neîndemănatecă în față cu flăcăii, ră- 
miîne cea din urmă. Ea stă supărată, cuprin- 
să de spaimă și nehotărită în cale, pe lîngă 
isvor. Obrajii calzi, părul luciu, salba sclipi- 
toare şi minicele încreţite îi sînt pline de 

i . d
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stropi rotunzi, iară ulciorul răsturnat stăj 
deșert la picioarele ei. Ar plinge, ar ride, 
ar pleca şi ar mai sta. 

„ Toader stă turburat lîngă dinsa. EI îşi 
scutură pletele. 

„— Auzi, Simină, — grăeşte el, —nu te su- 
păra, — așa-i 
n'am voit. 

Apoi îi pune stinga pe umăr, iar cu mi- 

obicieiul. — N'am voit, —zău 

neca de la dreapta îi șterge stropii de pe. 
față, de pe păr și deipe salbă... 

— Vezi așal — urmează el. — Se vede că 
eşti o copilă! — Uitel —mă duc. să-ţi, umplu 
ulciorul. Și îl ia, se duce: la isvor, îl umple 
și se întoarce cu el la Simina, ce stă supă- 
rată la locul de mai înnainte. 

Ea primeşte ulciorul, îşi netezeşte veş- 
mintul şi e gata să plece. | 

Vezi aşal—iîi zice Toader. — Dar astăzi 
vii la joc? i 

Simina ridică ochii, îl priveşte în' față 
şi mişcă din buze, dar graiu nu scoate. - 
_— Cum ai zis? 

Nu ştiul — zice ea mai tare. — Dacă m'a 
lăsa mama. : 
„Grăind aceasta, plecă şi se duce cu o- 

„Chii în pămînt. Peste puţin însă fața i se 
înseninează. Iarăşi suride cu veselie copi- 
lărească și sfioasă își întoarce privirea în- 
dărăt şi speriată merge mai. departe, cînd 

„Vede pe Toader privind de pe colnic în ur- 
ma ei. Sa 
„_—, Oare pentru ce tocmai pe mine m'a 
stropit cu apă din isvorl? — se întreabă! ea. 
Și cum m'a şters cu mîneca şi cum mi-a 
umplut ulciorul, şi cum a zis să! vin la joc... 

Ea, grăbeşte, grăbeşte acasă, iar intrind 
în curte, întimpină pe muma-sa cu cuvintele: 
Mamă! au venit flăcăii şi ne-au stropit cu . 
apă din isvor. Uitel ce-a făcut Toader cu 
mine! Toader al Martei lui Boboc. 

-— Ce zici! chiar așal — Sermana de tine! 
— grăeşte mama zimbind, apoi îi netezește 
părul, îi ia din mînă! ulciorul şi-i sărută 
fruntea! — așa . sînt - flăcăii, — sînt şireţi | 

“Tatăl, 'stăpînul casei, şede la o parte pe 
un polobocel, aşezat cu fundul în sus. Pe 
cap n'are nimic; pe dînsul nu are de cît că- 
meșa albă. Cum şede, se razimă! ţiind pal- 
mele pe genunchi. Innaintea lui stau 
trei oameni; un flăcău sdravăn, un băetan 
și un om! imai în vrîstă: unul slugă, altul por- 
Car, iar al treilea cioban. Astăzi se. încheie 
un an şi se începe altul, astăzi se hotărăşte 
simbria şi se reînnoește învoiala cu stă- 
pinul. a n o 

Cînd fata intră, tatăl își poartă privirea 
„la diînsa şi ascultă: cuvintele ei. —Dal— 

își zice el pentru sine — Boboc este „om din 
oameni“, apoi .se tirgueşte mai departe. 

„Se hotărăsc datoriile: stăpînul își spune 
slăbiciunile, părţi bune și părţi rele; se sta- 
tornicește simbria, —atiţea bani, atîtea o- 

vale. 

"Preutul îmbracă cele mai alese 

4 

pinci, atîtea rînduri de cămeşi, sumanul obi- 
cinuit, cojocul pentru vremea de iamă. In 
sfîrşit, stăpînul se ridică încet şi cumpătat, 
mișcă din ochi, mişcă din cap și grăeşte: 
„Auzi, nevastă | — adă-ne cite-va picături de 
rachiu |“ | 

Stăpina casei numai decit se arată cu și- 
pușorul şi cu păhărelul puse din vreme la 
îndămină, își netezeşte catrința, își suge bu- 
zele şi poftește de bine pe cei de faţă. 

Acum se umple paharul, se închină în 
sănătate şi noroc; stăpinul și stăpîna dau 
mîna cu noii casnici ori cu vechii oameni ai 
casei, iară copiii stau în dosul lor şi ieu 
parte ca privitori la această, serbătoare. 

Se închină şi iarăși se închină. Să dee bu- 
„nul Dumnezeu bine la casă și bine la masă, 
rod în cîmp, şi rod în ideal, noroc şi sănă- 
tate, să dea bucuria copiilor şi veselia bă- 
trînețelor. | 

Deodată răsunetul clopotelor străbate prin 
: ! ai, i 

ec tobe 
Urmează o altă parte a zilei. 
Mic şi mare se îmbracă de ,serbătoare 

şi peste puţin ulițele pornesc în pas cumpă- 
tat spre sfinta biserică. Astăzi e slujbă mare. 

feloane ; 
şapte băeţi îmbrăcaţi în stihare curate poar- 
tă ripidele şi sfeşnicele în faţa altarului; 
toţi cărturarii satului 'se adună să judece 
lumea, iar bărbaţii ies la cîmp, la stînă. 
Astăzi se înţarcă mieii şi oile se bagă în 
lapte. | | 

Isăilă, ciobanul, dă de lucru la trei cio- 
bănei, e mare turma şi bine hrănită. Cinci 
sute şi atitea de oi, la 'aţiţi şi atîţi stăpîni 
sînt la un loc. Pe cînd însă stăpinii se a- 
dună, mieii sînt desfăcuţi de laptare, ster- 
pele și berbecii sînt aleşi la o.parte, şi oile 
de muls sînt virite în stînă. Dulăii pîndeşi 
stau împrejur culcaţi pe labe şi căutînd cu 
ochii poronca stăpînului lor. | 

După ce oamenii s'au adunat, ciobanul 
ia legătura de răbușuri și înșiră de 'pe'a- 
cest catastif al său care 'cite oi are și de ce 
fel are. El cunoaşte toată oaia de pe păr, 
de pe umblet, de pe muget, de pe nărav şi 
unul singur dintre stăpîni nu se plinge, căci 

„ştie că Isăilă nu greşeşte. . 
Acum începe a se mulge. Stan 'are numai 

cinci oi lăptare: el începe. Le mulge pe toa- 
te cinci şi scoate jumătate ocă. Acesta e un. 
lapte. Altul are două-spre-zece oi şi scoate 
o întreagă ocă. El are doi lapţi. Iarăși altul: 
are doi, doi și jumătate, trei, ba Petrea Cio- 
can chiar zece la un loc. 'Şi apoi acela care 
are un lapte, mulge odată toate oile, care are 
doi lapţi, le mulge de două ori, iar: Petrea 
Ciocan zece zile e stăpîn pe întreaga turmă. 

Oamenii glumesc, rid, se. necăjesc: unii - 
pe alţii. Iată colo unul slab şi grăbit la: 
mişcare, e om bogat, dar sgîrcit: el mulge, 
în cit ar scoate sînge din uger. Toţi rîd, dar
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lapte mai mult. | 
Altul bine hrănit, vesel și cumpătat îşi îm- 

plineşte lapţii, apoi mulge mai departe și 
toarnă în laptele neîmplinit al finului 'său:— 

lui nu-i pasă, căci voeşte să scoată 'cu:un 

Iarăşi rid oamenii; dar lui nu-i pasă, căci: 
voește să arate că „are de-unde“. — Petrea 
Ciocan e cel din urmă. El stă zimbind cu 
minele încleştate pe burtă. Ii plac glumele 
oamenilor, îi place veselia, 'ar dori 'ca tot 
ziua de Sf. Gheorghe să fie. ” 

— Isăilă| grăește el —'mulge tu, căci eu - 
nu mă pot plecal —Hahaha!: şi ride. cît îl 
trec lacrimile de gluma pe care-a făcut-o. 

Isăilă mulge, însamnă lapții pe răbuşuri 
şi cînd ziua se învălue din: noapte cu toţii se 
întorc acasă. . | - 

Iar noi!?— Citim actele relative la da- 
rea în judecată a foștilor miniștri, 'buleti- 

“nele de răsboiu, somaţiunile proprietarilor 
de case şi ne cîntărim păcatele negre supt 
salcia verde. Proastă petrecere! 

Dal. sarbădă e viaţa, sarbădă pentru cei | 
cu inimă deșartă și cu capul sec! 

_* Din cercul „Junimea“ de la laşi 
Dări de seamă asupra unor conferințe de V. Pogor 

.. . 
t ” „și V. Conta, 

„Societatea. literară ',, Junimea“ va ţine şi 
în acest an ptelecțiunile :ei obicinuite. O- 
biectul prelecţiunilor va fi diferitele sisteme 

„metafisice —dacă supt: metafisică vom în- 
ţelege toate ideile, pe. care le-a avut sau 
omenirea sau unele școli filosofice -asupră | 
începutului lumii, a originei făpturii şi ră- 
săririi neamului omenesc. 

EA 

„D. "Pogor a 'desvoltat în sala Universi-. 
tăţii privirea teoretică asupra materiei. con: . 
ferințelor din acest an. D-sa a arătat că crie- 
rul “omenesc -singur este deprins a. 'reduce. 
ori-ce efect la causă şi ori-ce:causă la efect, 
şi neputînd la'nceput să pătrundă natura lor, 
el. s'a temut de unele, a iubit pe celelalte, 

- însă -nu în abstracto, ci în formele cu totul 
„concrete, în care i se presentaseră. De-aci 
s'a născut fetișismul, adorarea obiectelor din 
natură, întru cît ele erau: privite ca cause 

„stricăciase sau folositoare omului. După a- 
ceea însă, . inteligența omenească băgă de 
samă că o serie întreagă de fenomene e pă- 

> „a - 1 u vu « 
trunsă. de. o singură lege, că 'afară. de şirul. 
văzut al lucrurilor trecătoare, există oare- 
cum ceva mai .nalt decit ele şi mai presus 
lor. Cea:.mai;naturală presupunere 'era deci, 
că “esistă „fiinţe, care dirig cu intenție: feno- 
riomenele; naturale şi că ar avea, formă şi 
natură mai mult.sau mai puţin: omenească. 
De aci se naște politeismul. Dar mintea cer- 
cetătoare găsi. curînd. că ateste grupe de 
varietăţi ale fenomenelor stau în unire, că 

"printr'un' antropomorfism subtil. 

dovedea unitatea legii fundamentale, a că- 
„rii emanaţiuni erau toate celelalte, că toate 
fenomenele nu erau decît umbrele uneia ş'a- 
celciași fiinţe, presupusă ca fiind în natură. 
Acesta: era panteismul.: Cînd s'a: presupus 
că și această lege universală nu este în lume, 
ci afară de ea, s'a format monoteismul, prin -: 
care s'a personificat » principiul universului 

“Cu totul deosebit de'aceste sisteme, al că- 
ror isvor a fost experienţa lucrurilor din a- 
fară, este idealismul lui Kant. Kant nu con- 
sideră legătura infinită între fenomene, ci 

“universul întreg e supus unei legături, care ? 

supune cercetării însuși organul, care le. re- . 
Di 2 

produce. Deosebind lumea de dinafară de 
” intelectul ce o reflectează, Kant conchide că 

în sine lumea ne rămîne necunoscută, și 
„nu avem înnainte-ne decit resultatul propriu-. 

lui nostru aparat al cugetării; că creerul - 
este 'o oglindă, care reflectează lumea în- 
tr'un mod atît de propriu, în cît nimeni nu 
este îndreptăţit de a judeca de la legile cu- 
getării sale la legile, care domnesc univer- 
sul. Astfel el desface ca un ceasornicar în- 

„„treg aparatul cugetării şi arată că expe- 
rienţa nu este nimic decit analisarea unor 
reacțiuni ale sistemului nostru nervos. - - 

Cel mai nou sistem. metafisic este. mate- 
rialismul. Acesta stabileşte că: chestiunile me- * 
tafisice, neputind fi deslegate, sînt a se în-: 
lătura cu totul, rămiind ca experimentele 
ştiinţifice și deducerile cu totul exacte din 
ele să înlocuiască această activitate speci- 
fică şi cu totul neatîrnată a creerului. Obiec- 
tul percepţiunei noastre, este odată materia - 
şi pretutindenea: materia, încît presupune- 
rea că ăfară de aceasta n'ar mai esista nimic 
pare la întîia vedere justificată. 

In fine prelectorul aduce aminte că în- : 
trebările metafisicei nu vor. avea nici-odată, 
o'soluţiune suficientă, din care causă vor şi 
Tămine(a) totdeauna întrebări ce vor ocu- - 
pa inteligențile omenești; apoi că scopul se-. 
riei de prelegeri nu este de:a convinge pe 
public despre adevărul cutărui sau cutărui 
sistem, ci numai de-a da o ideie clară despre 
modul cum s'a făcut în vremi deosebite lu-: - 
crarea metafisică a inteligenţei omeneşti. 
ai a. , Di 

D. Conta ca scriitor e din numărul ace- 
lor puţini, care nu reproduc numai idei ne- 
rumegate din cărți străine, ci gîndesc mai 
cu samă singuri; apoi D-sa mai are talentul 
de a expune foarte clar materiile cele mai 
grele, fără ca prin această limpezime obi- 
ectul să peardă ceva din însemnătatea. sa. 
Aceste două calităţi rare pretutindene, dar 
și mai rare în țara noastră, ne îndreptăţesc a, 
crede că prelegerea sa ya fi îndestul de 
interesantă. i 

n
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„= Duminica trecută d. V::Contă a ţinut pre:: 
* legerca sa:'asupra fetișisniului. După cum e: : 
"ra uşor-'de' prevăzut pentru cei: cari cunosc” 
“individualitatea” intelectuală: a 'acestui scrii- 
tor," prelegerca sa 'a fost “foarte interesantă 

tei fi vrăjit, “prins, aservit'şi că e supus 
unor formule magice. 
„Departe de a fi redat măcar a suta pârte. 

din” mulţimea "faptelor, 'aduse de prelector, * 
şi tot așa de departe de a fi reprodus cuge- 

și a ţinut încordată atenţia auzitorilor mai 
mult de o oră şi jumătate. Precum nici se ne: inălțumimn numai cu aceste: cîteva. însem.-. 
puteai-altfel, D: “Conta, a' judecat despre fe-. nări, spârind că d. Conta va face din ele. 
tişismul antic: după. asemănarea, celui 'mo:' obiectul unui studiu înscris. | ” 
dein;-arătind “apoi :urme 'de' fetişism în: cre-: 
dințele:de 'astăzi:ale popoarelor, judecata; sa: - 
prini'analogie s'a: dovedit. a fi. cu 'totul'ico-: 
rectă, limpede şi fără săritură: Cu această, 
ocasie d-sa a'desvoltat o-sumă de cunoştinţe! 
etnologice, încît fie-câre' proposiţie conținea! 
cevainou; totodată :a dovedit o” cunoştinţă: 
amănunţită a: mitologiei:: populare romînc, 
a cărei analogie cu credinţele populare alc: 

l : ăcut- identă. altor popoare, a. făcut o cu totul, evidentă acea caite: , ii, 

Dar tocmai -din cauza bogăției de cunoş::.  „l:umea este privelişte, - oamenii sînt Co- 
tinţe, desfășurate; cu ;această ocasie, sarcina: medianţii, norocul împărțeşte 'jocurile şi în- - 
unei, dări,de samă 'pe scurt, devine aproape :. timplările le: -alcătuesc. : Teologii ocirmuesc cu..neputinţă..: D-sa a dovedit. .că” credinţa: machinurile, și. filosofii -sînt privitorii. Bo- 
în duplicitatea..esistenţei noastre a pornit-de.: gâţii prind locurile,. cei: puternici apucă lo- . 
la. faptul, că fiecare .îşi:are - umbra :sa.:.De:.* cul. cel mai înnalt, şi la pămînt sînt săracii. 
acolo. vedem. la:.cei antici. sufletele în. chip. Muierile aduc .răcoreală. şi cei: necăjiţi. de 
de.umbre,de-aceea după credinţa. poporului ; noroc iau mucul luminărilor. :Nebuniile. al-- 
romînesc; cel căruia! i se îa-umbra, trebue să : cătuesc; întocmirea  cîntecelor -şi vremea tra-. 
moară... Dar fiind-că toate lucrurile au o um=:: ge.:perdeaua... Lumea : vrea. să se înşele i 
bră, după .credinţele primitive toate 'lucruile .! înşele-se. dar. "Deschiderea : comediei începe 
sînt, însuflețite,astfel încît. selbatecul calcă . din lacrămi ȘI din suspinuri. In lucrarea . 
pretutindene pe suflete, din care. cele mai .. cea dintăi se arată pricinile cele nebuneşti 
multe sînt rele, şi puţine, anume cele-ale'rude:.!. a oamenilor. Cei făr.. de simţire bat în pal: 
lor şi prietenilor, sînt bune. Cu aceiaşi clarita-:. “me „ca să, arate a; lor bucurie, cei înțălepți 
te. a desfășurat apoi metoadele de a omori su- - flueră jocurile. : Gel . ce intră plăteşte la. ușă 
fletele,. de a .dobindi prietenia. lor, de a le . un ban,.ce se numeşte osteneală „Şi. ia. în lo- 
aservi; a arătat: cum toate mişcările în- na- .: locul lui un. petec,pecetluit, ce însemnează 
tură -li. păreau produse de spirite, cum 'vîn-. . neodihna, cit îşi va ţine locul. Schimbarea 
tul e representat ca o mulţime de spirite, ce  pricinilor. îi :zăbovește puțin pe; privitori. 
biciuesc frunzele. pădurii și valurile .apelor, .. Impletiturile cele bune, sau rău împletite fac. 
cum zefirul e un spirit:mîngăios ce::spune „să, ridă filosofii. Acolo; se văd urieși, Cara . 
poveşti florilor, care rid de toate aceste, de odată se fac logoşi şi logoşi, care făr, de .; 
rămiind 'serioase numai pietrile bătrine,:care veste, se fac mari şi vin la o înnălțime făr” de .. 
în viața:lor lungă ştiu că acestea sînt deşer- .: măsură; Acolo se arata oameni, cari se par - 
tăciuni ușoare. Mai ciudată este credinţa că .. Că au toate, măsurile şi.paza, ce: s'ar putea) 
fiinţele;au mai multe suflete, pentru .a cării :- socoti, ca să nu lese drumul cel adevărat, , 
ilustrare a adus pe lingă altele din viaţa sel-: care duce la sfirşitul ce-şi pun înnainte; în 
baticilor,. și credinţa țiganiler că au cel:pu- . ; vreme cînd despre, altă parte cei nebuni și 
in trei. suflete, apoi..o -poveste rominească fără grijă apipăe uşa nenorocirilor lumești. 
populară despre. un: om cu viaţa: vecinică,.a .. În.scurt: acest fel este comedia lumei aceş- 
cărui vecinicie. constă. tocmai într'aceia că-şi... tia, şi cela “ce vrea să aibă zăbavă cu liniş- 
ascunsese sufletele foarte -bine. A ———— 

tarca unitară, care le pătrundea pe toate, 

4 

Pa pa , a j 
""Notiţe 'literare _ , 

"cea: de :obşte“l). 
ad ia 

Despre'un manustript 'din 1790: „Comedia 

„Un manuscript; din. 1790, cuprinzind „gân- . 
dirile. lui Oxenstierna“, arată:cam: în ce. chip 
aveau obiceiul de: a .privi strămoșii noștri lu. . 
mea ,aceașta. : lată ce: zice -un -pasagiu din 

pe e « 

sa DC. d. nr. 66, din 13 Iunie, 1816, la „Diveraet, 
Credinţa Ca pe cînd omul doarme, sufle- „Era un obiceiu al lui Eminescu! să "reproducă în C- 

tul lui'ese din trup şi umblă pe unde vrea, a d...:bucăţi din serieri mai: veehi 'romînești. De ase- 
dat apoi naştere la vraja prinderii -sufle-  menea citia.. din ele la întruniri literare, : precum "mi-a 

tului prin chemări mingiioase, “a “inchideri; da elevilor do tradus pe nemțeşte fragmente din cronici, 
împărtășit d-na Matilda Cugler Poni, ba şi ea profeaor .., 

lui:'în ceară şi într'o'viţă de păr şi.a nimi.. 
cirii lui. Strigoii;: luarea din: urmă, făcutul, 
deochietul, făcutul de-dragoste,: toate se 're:- 
duc în urma urmelor'la unul' şi acelaş prin- 

cip, că adecă sufletul — după credința, pri-: 
mitivă muritor — în neatîrnare de trup poa-. 

ceea ce mi-a cominicat d: V. Cosmovici, fost: şi d-sa 
elev al-poctului la Iaşi. Prăgmentul de manuscris ce 

"se reproduce aici are însemnătatea sa pentru istoricii=..:: 
- literari, cari pot consțata în el un izvor de îns pirație - - 
«al minunatei poezii. filosafice Glossa, tipărită de Emi- 
„ neseu întăiași-dată la 1883 (vezi Con. li, XVII, 
":1885—84) (Ediţia 1; Scurtu), i i 
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te, şă se puie într'un unghiu, mic, de unde. nuscrise. (nefiind tipărit nici odată). In :spe- să poată cu odihnă, ca' să he privitoriu şi. cial ne buucrăm «le succesul științific al nc-: unde să nu fie nici de Cum. Cunoșcut, ca;să  potului, iar în teorie generală vedem în (acest . 
poată fără de grijă a o, batjpcori după:cum, cas o nouă dovadă a: mult contesțtatei.;ipo-: : Dic: Aa) pe ai pre > SS, ţ i se cade“. mega sp i, tese despre “moştenirea |. calităţilor _intelec-.. 

Su IN a po pu NE pg tuale. RI LN PI : ! . LE Io Ii 3 
Nu mai, puţin, interesante, sînt, proverbele E : a „ i i iai : E IN i. Ri îi ast roimineşti asupră comediei. cei, de obşte. la-, * Despre. Societatea, Academică. —aD-nii V.;, Maniu,. Gr. Ștefănescu, Al... Papadopol-Cal. : | limachi și d. Locot.-Colonel ,Șt. .Fălcoianu,, „„L-umea-i. ca 0.,0glindă, în, care se găteşte au. fost aleşi membri. ai ilustrei , companii; omul, ca să arăte precum nu este, ea-i ca La dreptul vorbind nici unul din:aceşti d-ni.: o comedie, în,.care, fie-care, joacă. rola sa. n'ar fi fost ales înalte ţări membru. la vr!'o.. şi unde cel mai de ris prinde locul cel mai Academie, dar în urma, urmelor, în cadrul, bun. Ea e ca un liman, unde unul sosește în care încap „istorici..ca. d. Vasile .Alexan, : și altul: purcede;: unul se. bucură 'de cel ce, drescu (alias. Urechia) şi poeţi: de însemnă... 

tă 'cîteva:" 
iad 

vine, şi-altul:se întristează de 'cel c& purcede... tatea d-lui Gh.. Sion,. este, loc. pentru: multă. 

   

Ea-i ca un spital.plin de'ori-ce pâtimi. Ea-i :: lume. sa ți , Di ca“'un: birt-:cu două. porţi deschise;'pe-una. ,... i pet intră, pe alta iesă; beau, mînîncă şi se duc; »Rominii din Moravia“, — „Foaia pentru unul pe-altul:: nu'se: cunoaşte! cine intră: şi minte; inimă şi literatură“, a .publicat, dacă cine iesci! Lumea-i "ca +un' bilciuș'iunde unii.:: nu. nic înșală memoria, înnainte-de mulţi ani:: cîntă, alţii. joacă; unii vînd; alții cumpără; un studiu asupra acestor -Romini,: cari :roind-: unii“: beau 'și: chiuesc, iiar. alţii? numai pri-" în:munţii Moraviei, şi-au perdut. limba, “păs: » vesc. 'Toate'n'ea ca'ziua. vin: şi se duci: Pre... trează ! însă vechile - lor: obiceiuri - precum i şi” -. cum în fundul mării stă 'margăritărul'şi măr-! 'portul.. De atuncea:nu ne aducem aminte ca-- „ geânul 'şi' în: fundul pămîntului pietrele' cele : să:se mai fi ocupat: cineva: de. &i,:de şi stu-.- mai scumpe; iar pe: faţa':mării. toate! mortă:: diarea. lor:ar; fi:de sigur interesantă, prin':: ciunile,: așa și 'în “lume.:.Cei: vrednici: și cin!" întrebările, la care: ar.da. naștere.! Incă “în: stiţi -ascunși : şi «nevăzuţi, iar : cei:.nerozi : în'*: anul 1874:un :preoti'din "Rojnovul-morâv, .Fr.: . cinste mare. Lume "fără nebuni, “ca pădure!!: 1. Kozeluk, 'a::publicat.o colecţie de cîntece::: fără suscături — nu se. găseşte!“ - îi îi? poporale':ale acestor Romini: supt titlul: de'i-. ae Pa” : 
: 

Pate pati ae „Kytice 'z narod - pisni morar. "Valachuo“:(a-:': Fr. Diez! şi” liinba' română; — Ii nr. 69 * diţia: librăriei Fr A, Urbanek. în Praga), .-: al C. d::/.'din: 26: Iiinie '1876, într'o' notiţăi ! Aceste. cintece pe care:un .ziar cehesc :le. nu::. , 

biografică; asupra'diii Frieiderich Diez; ce mu- *: mește „pline de-ijale“--au :fost transcrise în“: - rise:tocmat' atuncea, “redactorul (Eminescu) * note pentru două 'voci: de învățătorul F, Ve face -- urmățoarele reflexiuni” “la: sfârşit: ! -* » lanousek. Atragem "atenția: celor :competenţi. Rai cae Ati pi i m "în materie asupra acestui obiect,': de :vreme:.: „In' privința limbei romînești "Diez 'are !: ce se poate, presupune: că 'atit: textul cît şi: meritul de-a fi nimicit pe cale ştiinţifică toa-!: muzica vor: înfățișa: destule analogii 'cu -cîn- -. te "basmele! despre originea slâvă" â “limbei, tecele. din ţările noastre, i ie romînsști, 'precurni- acele: erâu Susținute'cu  -..-- IS a ot patimă de filologi de şcoală veche slavonă „Tălcuire bisericească -a :'obiceiurilor de-.. și combătute; în -acelaşi mod nedibaciu! de: “la fară“. — Intr'o veche „Invăţătură: părin. : şcoala “veche :a' filologiei romineşti:, (Rdi-: ţilor duhovnici“, -:al cărei an. lipseşte, : gă- -: ţia-:1:*-Scurtu),: * iii sim la capăt.o ciudată tilcuire.a obiceiu- -: a aia m i rilor. pămîntului. ' Istoricii! noştri :vor "găsi. Despre “poetul  Alexândrui ' Beldiman. — „„CĂ aceste tilcuiri: clerice sînt de o origină: „Timpul“ înregistrează ştirea adusă de jur- - totiatit de grea de constatat 'ca şi obiceiurile „nalele din Berlin, că .junele Alexandru Be]. - înșile;- dar” fiind „atit de 'curioase. le „Așezarn * diman, student în drept la Universitatea de * 2icea, precum le SSI, Și limba nu fără acolo, a obţinut premiul întăi cu medalia armec, a originalului Pe Ra ” 
de aur pentr 0" disertațiune. în materie de Edițiile Socec ale lui C. Negruzzi şi V. drept, Tînărul: romîn este nepotul poetului 
Alexăndru Beldiman, cunoscutul - autor. al . —— a ua Jalnicei Tragedii-în. care se descrie Eteria oi „Uemează patrarea idolilor a eru, eado, Coteada, A de la'1821; afară de aceea Al. Beldiman bă- toata sun caprine în partea , Sinopsis adecă Adunare trinul a mai tradus „pe Orest în versuri, de multe învățături, Caro acum întăi s'au tipărit îu= - romanul. Numa Pompilie. (tipărit) şi roma- tru acelaș chip. Ca osteneala şi toată cheltuiala prea .: nul Căsuța, din :codru, foarte cetit în. vremea - 9 stia fătului aitropolit Siabeldovei pr 2000... ași, i, 

ee d “ pa al „ sâio”, supt titlul „Invățături pe scurt! împotriva a. aceea. ŞI care Se găsește în. bibliotecele boe “multor rele închipuiri, carii neștiind fac unii din creş= rilor bătrîni în' numeroase „esemplare -ma-.. ini, Și dovediri de unde 'se trag acele fapte rele și ce - 

! 

io 

  

Alexandri. — Frumoasele ediţii ale librăriei.. .
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Socec et comp., autorii aleşi „a(le) căror. 
scrieri au apărut pini acuma (C. Negruzzi, 
Y. Alexandri), ne dau dreptul a crede că.în-. 
treprinderea, .de sigur costisitoare, a libră-: 
riei, va fi apreţuită şi incurajată. de public; 
mai ales că; procurarea operelor, lui Alexan-. 
dri sau -a(le) lui C. Negruzzi ar. trebui s'v: 
facă, fic;care: în interesul său propriu. As-: 
tăzi cînd 'ziare,. profesori; ba pină şi o.aca-: 

„demie ș'au pus -în cap să. stilcească graiul. 
romînesc, singurul liman. și adăpost: împo-. 
triva. limbii, păsăreşti, practicate de gazetari. 
ș. a., sint fără îndoială scrierile. celui mai.. 
bun proşaist romin „(C.: Negruzzi). şi ale). 
celui mai imare poct al nostru V.. Alexandri, 

4 

Despre Î.. C. Maxim. — In Bucureşti -a-: 
repauSat cunoscutul profesor. și membru: al 
Academiei I..:C. Maxin.. Cu greu: ne-am pu-.: 
tea. hotări.; să - păzim zicătoarea. latină. „Da: 
inortuis .nil, nisi bene“. Intenţiile sale vor, fir: 
fost..de sigur. bune și patriotice, de şi .nu'. 
putem susținea acelaș lucru despre scrierile 
sale. E. destul a “pomeni - colaborarea sa la. 
Dicţionarul fantastic. al. Academici,. al. cărui 
singur principiu a fost: de-a nu lăsa neschi- - 
mosit nici. un cuvint -romînesc, “pentru a a-: 
răta „că filologul, închinase. viața minţii sal€.. 

“unor idei rătăcite. :In privirea :acestui: dic-.. 
ţionar însuşi părintele canonic Cipariu a:'de- 
clinat onoarea de-a'l fi inspirat..cumva în 
tendinţele „sale. Şi filologul din.Blaş a'şi.a- , 
vut drept 'să decline asemenea onoare, căci... 
gramatica sa, de sigur.o lucrare foarte. seri- 
oasă, n'a îndreptăţit pe nimenea. la clădirea . 
babiloniei. academice. :. RD E Ia IN | ÎI 

" „Simeon Marcovici, fost.:protesor. de Ma-.. 
tematică şi .Retorică .în colegiul Sf... Sava,.: 
fost director la Ministerul de instrucţiune. . 
și, la cel. de externe, fost secretari al-comi- -. 
siunii grăniţuirii - Dunării,- fost secretar'-al.- 
comisiunii Regulamentului: Organic, fost di- : 
sector și Efor. al. şcoalelor.. naţionale, fost. 
snembru al Consiliului superior de instrucţi- 
sune publică și fost deputat, ş'a dat obştescul 
Bfirşit Vineri la i: Iulie, în etate de 7 ani, . 

Marcovici face parte, din generaţia aceea 
care a prefăcut limba. romînă în limbă lite- 
rară. Scrieri originale nu are, dar limba tra- . 
ducerilor sale este aproâpe clasică, și. poate. 
servi de 'model ori-cărui scriitor romin., pg Pa, 

Răspindirea ortografiei fonetice în. Zran- 
si/vania. — Alături cu, jurnalul „Foişoara Te- 
legrafului romîn“, 

apare de-acuin înnâinte tot în Sibiu 0 foaie, 

  

închipuese“. Un singur exemplar se află în Bibl. Ac." 
Rom, vezi Bibliograția românească „veche, tom.-.III,, 
Bucureşti, 1905, supt anul "reapeetiv.-— In: 
lui A. Gorovei, VI, 1901, pp. 126—128, sînt reproduse 

JÎ. Scurtu)... -..: 

care se ocupă mai mult... 
cu științele (agronomie, istorie, lincvistică), 

Vezitoavea'.: 

Ă Bă 

belctristică ilustrată cu numele Albina: Cai::: 
“paţilor“. Ortografia: e!.mai .puţin' fonetică p gI : 
decit':a: Foișoarei, dar limba e îngrijită şi 
înnainte. de toate foaea conţine mai mult 'ar-- - 
ticole -originale. a Ci ae 
„Noi“ ne. bucurăm de propăşirea. fouctis-: 

mului în:Transilvania; :Acesta este un pu: 
ternic mijloc, pentru a-păstra vechea: nas: 
tră avere: naţională:-'unitatea în:limbă'și o: 

po. Pi ab 

normă unică în' pronunție: -.:t. i 
ă a. ii îi ea ta d | | 

„Teoria fatalismului a lui V. Conta. — 
Se ştie că d: V. Conta a publicat într'un ve- 
lum . în “limba franceză „Teoria. fatalismu- 
lui”, a cărei interesantă pertratare a ocupat 
mai, mult „timp coloanele “„„Convorbirilor li-: 
terare'i:: Aceste studii ale profesorului 'din... 
Iași, au un mare merit, ele' sînt dictate prâ-: 
tudindene. de spiritul ncîndoelnic al adevă-: 
rului. . Poate să fie cincva“pentru 'sau contra 
teoriilor materialiste, aceasta nu: împiedică: 

. 

însă 'ca să -recunoaștem meritul: personal':al' 
autorului de-a fi spus sincer :şi. fără încun:': 
giur părerile, -pe” care le: crede: adevărate, 
de-a fi scris :în mod foarte clar. și: de-a. fi . 
tratat chestiunea, înnarmat.:cu: toate: CUnNoş- : 
tinţele necesare. Drept: vorbind, puţini: scrii-" 
tori, romini s'ar .putea lăuda: cu 'asemenea - 
calități, Dar aceasta. nu: este numai “părerea '! 
noastră. Un. profesor de filosofie spiritua-... 
listă :din .Bruxelles: a spus la citirea. manus:: 
criptului. încă, că rar. a- întîlnit: păn'acum:o: 
carte de filosofie materialistă mai clară, mai: 
consecventă şi mai sinceră... ...... - AZ 

Profesorul din Bruxelles. e: departe: de-a: 
împărtăși ideile autorului romin, cu toate 
acestea a cețit cartea cu mare plăcere, Pă- 
n'acuma: auzim: că: d. :Contă: a :primit: în pri- 
virea cărţii sale o scrisoare de la renumitul 
Charles Darviu şi alta: de la materialistul 
german Louis Biichner. | 

EI DA a DE - Ea A IN a a a | 

Cele două generaţie: romineşti:. dinnainte o 
și după 1818.-— Oteteleşenii 'sînt “cunoscuţi. 
ca patrioți ai țării rominești şi de aceea 'nii! * 
ne prinde mirarea de-a vedea la ce frumoase - 
scopuri au destinat acest' boier bătrin ave:. 
rea sa. Incă pe la anul 1830 vedem figurind 
un „Oteteleșanu în societatea filarmonică, ve- 
dein- cum începătorul teatru romînesc tipă-! 

„reşte repertoriul său, nepretenţios şi cu toate 
„ acestea ales, dintr'un fond al căminarului O- 
teteleșeanu.:. In acest. bărbat “recunoașten 

„generaţia trecută-'a ţării 'romineşti; binevoi- 
toarea, patriotică generaţie, care forma floa: 
rea ţării rominești înnainte de 1848.:De la a-.: 
nul acesta începînd, Rominii au perdut 'sim- 
ţul “istoric:: Cuvinte nouă fără cuprins, oa: 
meni noi fără trecut şi fără valoare, o 'lim- ! - 
bă păsărească în locul vrednicei limbi a: stră-- 
moşilor, instituţii nepotrivite cu, trebiinţele .. . 

după C.'d. 1. credințele populare de inni: sus! (Ediţia modeste ale ţăranului dunărean, au înnăbu- Ş ate o sit frumoasele şi: sporhicile începuturi! ale:
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unei „literaturi . într'adevăr rominceşti, ale u-! 
nui naționalism, nu de frase banale, ci dum 
cuprins real. Nu-i minune, dacă în mijlocul. 
unei desvoltări, care cu suflarea sa nelegiui- 
tă au rupt fir 'cu fir toate tradiţiile istorice, . 
au risipit piatră cu piatră vechea comoară 
a averei sufletești și materiale a poporului 
rominesc, 'oaimenii mai vechi. s'au. dat uită- 
rii, încît. abia se mai. auzia de: ei, și că vin 
a reîmprospăta numele lor:în memoria unor. 
urmași nedemni prin tristul și ultimul act de. 
iubire cătră- neamul lor, prin Lestament a 

Calendarul bunului econom, pe anul'1878, 
întocmit . de. D.- Comşa și Eugen Brote, — 
Excelentul calendar al d-lor Comșa și Brote 
a avut anul. său întîiu, 1877, două ediţii. A- 
nul al doilea credem că va avea acelaş suc-: 
ces. . Il recomandăm . mai “cu “samă tuturor 
gospodarilor,. cari vor găsi în el o:mulţime 
de învățături :folositoare în ramura lor de 
activitate. -La. noi. în Rominia;, unde calen- 
darele se editau odată de. oameni ca. Ale-.. 
xandri, Cogălniceanu, Asachi Ș. a.,:au ajuns: astăzi o. speculă curată şi conţin, .unele din:: 
ele, lucruri. stricăcioase pentru limbă şi pen:: 
tru obiceiuri şi. nici.un fel de. lectură folo:. 
sitoare....Ne pare: bine .că: firul “scăpat aicea ! în -mînile -unei :specule de. rind, a încăpur 
la Sibiu pe .mini aşa de bune și conștiincioa- . se.. Limba esta curată, ortografia. fonetică, 

„tiparul citeţ.și- frumos, hirtia bună. Bogăția 
și utilitatea cuprinsului, apoi ieftinătatea pre- 
ului îl fac cu deosebire recomandabil pentru”: 
ori-ce bun econom.. ....-:: Rat 

  

SI Rominii şi Rutenii în, Bucovina 

I „i 

-. _. pr. af li ir 

Salutarăm cu bucurie apariţiunea unci foi 
literare rutene în. Bucovina. întitulată : cu- 
atita poesie „Zorile Bucovinei: Și bucuria | 
noastră nu era prefăcută, căci ni-am ;zis — - 
credeam cu. drept cuvînt — cum-că, și: în a-. 
cest organ de publicitate vom avea un fe- 
derat sincer şi plin de inimă contra inami- 
cului ce în Bucovina ni este comun: contra . 
Pangermânismului., Un campion mai mul, . 
alături cu noi ne-ar fi bucurat, de.și nu ne 
inspiră frică de-a” avea contra noastră. Insă 
gardele chiar amice, înnainte de-a se recu- 
noaște unul pe altul, strigă una alteia: Cine-i... 
acolo?,.. “Amici strigă garda. a doua — își 
Presentează arma unul altuia şi se salută. 

Acel „Cine-i. acolo?“ 'a fost strigat. și de: 
„Zorile Bucovinei“, a fost strigat către des- 

răspundem: „Amici“ — dar . totodată îi. ex-. 
plicăm la, ureche, asemenea parolei. secrete, 
cine sîntem şi „că nu sîntem; ceea-ce credea. 
unul din. onorabilii colaboratori. ai acelei .. 

foi, “cînd; nerecunoscindu-ne, .face din: bun 
senin din Bucovina o provincie autochtoni- 
ce(ște) slavă. Dar... ce să zicem? De ce să 
acusăm, cînd ni dă mîna să Scusăm — şi 
cînd :e așa de lesne de scusat. Noi Rominii, 
născuţi și. crescuţi romîneşte, abia ne: pu: 
tem strecura, prin: labirintul istoriei noas- 
tre, — cu cit e mai de iertat unui străin de-a * 
ne numi -Slavi, cînd aceasta li s'a 'ntimplat 
unor (capete) mai luminate, de cît a(le) 
modeștilor redactori a(i) „Zorilori;, li- s'a 
ntimplat Doctorilor .celor plini: de! pătrun-! 
dere -ai' Germaniei, cu “cît” mai mult unui 
om a căruia specialitate n'o fi tocmai în- 
curcata, istorie a. Rominilor și care poate 
nici n'a visat la pretențiunea de-a se numi 
istoric. : . ” e 
": Ori-ce. e: june, are putere, fierbe aseme- 
nca  singelui 'din vinele cele pline ale tine- 
rilor, şi nu strică dacă vinul. fierbînd. isbuc- 
nește — căci vinul ce fierbe, acela: e bun.: 
Ce minune dar, dacă o întreprindere” jună 
și plină de. viaţă, ca aceea a „Zorilor“, "şi-a 
început cariera: prin un- protest contra is-. 
toriei noastre, prin o negaţiune a 'identi- 
tăţii - noastre .cu descendenţii coloniilor . ro- 
mane aduse-în Dacia? Cum am spus, ideea - 
a fost. temerară, însă 'în ori-ce cas demnă 
de o putere .jună, plină de foc'ca aceca a: 
„Zorilor“... : 

“E frumoasă . etatea aceea cînd. priveşti 
viața. ca o luptă pasionată, o luptă în' cară 
inima, simţimintul, noblețea momentului şi-a 
ideei -ce „aperi îţi par mai frumoase, mai fer- . 
mecătoare de cît: adevărul: chiar— în fine 
cînd omul dă bucuros realitatea în schimbul 
visului celui ferice. — Ci noi Rominii am a- 
juns deja: din stadiul nemijlocirii în acela. at 

„ reflexiunii; Noi cunoaștem nu numai :partea - 
„aurie a unei mon(e)de, :ci şi reversul ei: 
cel şters,. în fine pentru rioi viața e ca un' 
joc eşec, în care reflexiunea și: combinarea, - 
judicioasă. înving trăsăturile „cele neconşti- 
ente. sau imprudente ale contrarilor noştri, 
pa ED - : x: o a . a 

tele 'în genere slave ale istoriei noastre? 
Numai că asta nu dovedeşte nimic. Docu- 
mentele regatului polon era (u) csclusivamen- te latine, —e o urmare ca Polonii să fi fost | latini? Sînt Polonii descendenţi ai Romani- 

„lor, pentru-că în evul miez în familiile lor 
„se vorbia latineşte? . - 

Voi cerca să esplic faptul introducerii: lim. bii slavice în afacerile publice ale Rominilor., 
In procedura noastră nu ne vom servi. nici | măcar de istorici autoritari, Ci: numai și nu- mai de documente âutografe, - cendenţii coloniei romane. din. Dacia, şi. noi... : % 

Ruși nu sînt sigur decît numai Romini: rusi- 

SR pa a i Se poate cum-că i-ar fi. mirînd documen.-. 

lesne putem vedea. aşa dar cun-că parte din Galiţieni chiar ar fi Romini 'rusificaţi, 
“cu cît mai mult însă. Bucovinenii, cari cei   ——
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ficaţi,. cu puţine escepțiuni sporadice... Fisio- nomia e diploma cea mai rominească a Bu- covineanului de peste „Prut. El vorbeşte în- tr'adevăr rusește, dar mi se pare. cum-că o comparare cranioscopă cu, vecinii. galiţieni n'ar fi decit în desavantajul cel mare. al bunilor noştri vecini. Fisionomia Bucovinea- nului, vorbiască el romineşte ori . rusește, e peste tot romană, pe cînd numai trecînd Nistrul găseşti neespresivele fisionomii alo 
Șlavilor de: Nord. | Da , 
„Se'nțelege că recunoscîndu-le acest titlu de nobleţă Rutenilor din Bucovina, nu mi-a trecut nici-prin minte ca să le imput doar re- negarea originei lor. Omul în secolul nostru poate fi, de ori-ce naţionalitate va voi — spi- ritul timpului le-a conces de mult la toate drepturi egale, — totuși însă îmi voi aduce aminte cam din treacăt, cum-că o colonie ro- mină din Moravia, desnaționalisată, pierzin- 

du-și limba, susţine încă şi 'n ziua de azi că ea nu e moravă, ci romînă, In Bucovina d. . S'a "ntimplat contrariul — vr'o crimă nu-i; 
dar vr'o dovadă de vigoare asemenea nu e. 

A. susține cum-că Bucovinaja fost ruteană, * Bucovina care de cind s'a pomenit a fi, n'a 
fost supt dominarea slavă! Dar bine, ce.să zicem atunci de Podolia şi Pocuția, care?n 
evul miez nu ştii că supt ce dominare ar fi fost mai mult, supt cea romînă, ori-supt cea polonă? Nu noi, ci faptele dovedesc, 

„Da, de la Roma venim, scumpi 
compatrioți — din Dacia Traianăl Se cam 
şteisese diploma noastră de nobleță: limba însă am transcris'o. din buchile voastre ghe- boşite de bătrineţe în literile de aur ale lim-! belor surori. Cam degenerase arborele nos- 
tru genealogic cu cite-o codiță străină, dar 
îl vom curăţi de toate-uscăturile,: - : 

i n . :%% - 

In--cite documente romineşti posedăm, des- 
pre Ruteni ca atari nu vine nicăirea vorba. 
De nume slavice nu e vorba — acelea au fost 
la modă alaltă-ieri supt domnia lui Mihai 
Sturza, da încă într'un timp, În care: limba; 
oficială a statului era slavă. Oamenii evului miez nu știau a distinge între naţionalitate și 
religiune. Ba ne'nşelăm — ştim ceva și des- 
pre Ruteni 'ca-atari. Știra la ce erau buni po- 
pii rusneci din secolul al XVI-lea. Za spio- 
nagiu: E i 

| II. : 
Rominii, parte mare, pe cari onor. Domn 

auțor. îi numește persecutorii națiunei sale-— 
aceşti Romini nu sînt după Domnia-sa de cit 
Ruși romanisați şi cum-că numai ei sînt Ruşi 
romanisaţi,' ci chiar' Bucovina nu e de cît o ţară 'eminamente rusă prin locuitorii săi 
ruteni autochtoni, autorul a cătat ao şi de- 
monstra. Demonstrarea, ca atare, e logică, 
e bună, numai cum-că premisele fiind toate 

(A) doua: 
„acestor . colonii, Bucovina era eminamente 

şi iubiţi. 

“întru ceea-ce compune 

"389 

“falşe,. demonstrarea cade de sine. -Şi cum 
că aceste premise. sînt: falşe, îmi iau permi- 
siunea:;de-a le lua la discuţiune, :spre a şi 
proba zisa mea... ., i 

„- „Aceste axiome, după.: care : d-lui * judecă, 
asupra .Bucovinei şi-a : locuitorilor ei, sînt 
două: Una: Cum-că în anii 1622 Şi 1774 au. 
venit colonii ruse, cele, d'intîi din causa con- 
fesiunii, cele de a doua din causa, recrutării. - 

Cum-că chiar înnaintea venirii 

rusă, — lucru pe care autorul nostru se'(n) 
cearcă a-l dovedi prin mijloacele cele mai 
temerare. E ai N 

Să le analisăm. . - | 
-. Pentru a susţine axioma întiia, autorul 
nostru .din nenorocire .nu are 'alt document 
ca autoritate, pe care. să; fim îndatoriţi al 
crede, de cît un -nurfăr din ziarul german ! 
»WVanderer“ din 28-Iuniu 1864 (zi: una mie 

. x 

„opt sute șasezeci și. patru), nr, 177,'Morgen- 
blatt, Noi nu oprim pe nimeni de pe .lume 
de-a da. deplină; crezare celor ce spun cores- 
pondenţii ziarului „Wanderer“. Dar tot. ase- 
menea nu crede(m) că ne va.putea obliga 
cineva pe noi Romiînii de a-i crede. din literă 
'n literă, mai ales cînd am :avea: atitea Şi-a- 
titea motive ca .să ne'ndoim. Și nu știu zău 
cine va fi înțeleptul -acela care să creadă ne- 
condiționat unei. corespondinţe 'de ziar ;—noi 
din. contra. unui asemenea om, care'şi .ba- 
sează credeul său pe-o corespondență efe-. 
meră, numai numele înțelept nu î l-am putea 
da; cel puţin nu în măsura în care îl dă 
autorul: cind esclamă: .Sapienti. sat. Pentru 
cine-i va plăcea, ea poată să fie destul și să, 
constitue o probă. — Pentru noi, — declarăm 
ne'nţelepciunea noastră. cea necrezătoare— 
pentru noi nu e destul — o. respingem dar, 
nu pentru-că nu vrem, ci pentru-că.nu pu- 
tem a o primi din causa propriei sale ni- . 
micnicii interne. . Si II Sa 
„„Să trecem la axioma a doua, care pare 
a fi mai serioasă, şi să'l cităm, pe.d. autor 

ființa scrierii. sale: 

„E de sigur adevărat dacă voi .statori 
susținerea, cum-că Rutenii noştri bucovineni 
sînt autochtonii acestei țări, adică locuitorii 

- ei anteistorici şi. mult mai vechi de cît Ro- 
minii, a căror istorie .în Bucovina: nu se'm- 
cepe de cit cu imigraţiunea lui Dragoş-Vodă 
din Maramureș în anii 1352". 

"Şi prin ce susține autorul această aser. 
ţiune. Una prin aceca cum-că Bonfiniu, U- 
rechiă şi Strykowsky susțin cumcă Rominii, 
cînd au venit cu Dragoș în Bucovina, au gă- 
sit deja Suceava, ba chiar locuitori a căror 
limbă o'nţelegea şi Dragoş, cari i s'au supus 
lui fără luptă, dar cari în fine nu era (u) alt- 
ceva de cit Ruteni. - - 

Nu. trebue să fie cineva istoric mare, că 
să ştie cum:că oraşul dacic Sucidava a tre-



buit neapărat să esiste cu vre-o mie și vre-o 
cîte-va, sute dc. ani înnaintea lui Dragoş. 

“Fotino, după construcţiune, susține cum- 
că Dacoromanii din Bucovina: erau : Slavi, 
cu :cari M.-Sa Dragoș. se'nțelegea minunat. 
:Dar de-o“zice : Fotino, or(i) Urechiă,: or(i) 
Strykowsky — sînt ei autorităţi: 
-Eu citez autori mai vechi ica "Fotino, pe 

Miron Costin d. e. — șin locul lui Strykow- 
ski, dacă el-o fi susținînd aşa ceva, eu citez 
pe Piasieki și pe Kromer, cari din Fontră 
recunosc priginea noastră italiană, o justifică 

:şi:se revoltă contra aceloră cari ni tăgăduesc 
calitatea de colonie fundată de cătră Trăian. 
(Vezi poema lui M. Costin 'din: 1684, com- 
pusă în limba polonă și dedicată regelui Si- 
gismund ).. Limba 'slavă a hrisoavelor, a bi- 
sericii, a “afacerilor publice și nurmirile. sla- 
vice ale localităţilor, numiri pe care d-lui le 
rutenis(eaz)ă,: iată 'stilpii. Aș cita 'cum ami 
zis — numai ca- să :arătăm că și'n privinţa 
"citatelor am putea fi tot aşa de avuţi că 
onor. autor;'de și:nu silim pe nimenea de-ai 
crede - ca. autorităţi — noi din 'contra, “drept 

„Probe a acelora ce vom căuta a proba noi, 
vom. aduce niște probe'cu mult mai vechi 
de cit: cronicarii, şi contimporane cu 'fap: 
tele; căci :cronicarii: nu. sînt: istorici: critici, 
și, dacă ei nu sînt contimporani cu faptul, 
nu merită încredere necondiţionată.! .. . : 

. , e 4 : Să luăm cestiunea cum e. Autorul'riu nţe- 
„lege rolul'limbei slave din istoria Rominilor, . 

o, explică însă în favoarea' Rusnecilor, dar 
tot-odată: își comentează zisele cu citate din 
cronicarul: ctitare. Noi de 'n'am: înțelege ro- 
lul limbei slavice, am 'cădea în erori de na- 
tura aceleia a' autorului și la 'rîndul' nostru 
am arăta cronicarii poloni Kromer și Pia- 
siăki, cari recunosc și justifică origina noas: 
tră — şi dintre cei naţionali am cita pe Cos- 
tin, pe Cantemir și pe alţii cari zic de sigur 
contrariul celor ce zice și autorul; — dar în- 
ţelegerea n'ar înnainta nici cit negru supt 
unghie, ' dacă croarea nu se ta: stirpi "dur, 
rădăcină, ast-fel încît autorul să vadă că stil. 
pii pe cari se razimă sînt putrezi și autorită- 
ţile "prea tinere pentru ca în cestiunea de, 
faţă să fie autorităţi. a Aa 

- (n fine proba pe care, se'nţelege, autorul 
pune mai, mult fond, sînt numele oraşelor, 
a(le) riurilor, a(le) localităţilor care mică, 
parte din ele sînt slave). Ne-a părut rău vă- 
zînd cum-că d-lui falşifică sunetele, schiny- 
bindu-le din vechi slavone în rusnece, lucru 
ce nu-probează nimic afară doar de tenden- 
ţiositatea scrierei. Nu se zice nici Sociava, 
nici Drahomerna, nici Sociareţa, nici Volo- 

” veţ, nici Bestreţa, nici Cerniuţi.. Se mţelege 
că falşificînd sunetele istorice. din. diferite 
numiri se pot proba lucruri contrare faptu- 
lui, dar pe conta adevărului. Da 
„__— Incă o împrejurare, care pare a-i pro- 
ba ceva autorului nostru, e limba slavă care 

MIHAIL EMINESCU. | ae 

'soutrebuința în. biserică și 'n cancelarie pină 
la anul 1700. i i 
;- Aicia'stă toată greșala,'toate rătăcirile pe 
zeci:de. căi: a(le) 'autorului care n'a înţeles 

--din: capul : (locului) “rolul limbei slavice la 
Romini, de'unde-a venit: şi 'cum s'a introdus 
ea'în afacerile: noastre publice, ast-fel încît 
îl. vedem mirîndu-se 'de documentele istorici 
-noastre' scrise în genere în limba slavă — pe 

» care d-lui "i place a p nuini și ruteană. Nu 
cum-va Mircea-cel-Mare al Ţării Rominești, 

“a(le) căruia documente autografe sînt şlave, 
a Scris rusnecește și a fost influenţat de Rus- 
-neci, or(i) poate c'a fost'rusneac? Documen- 
tele regatului polon erau 'esclusivamente la- 
tine; co urmare ca' Polonii să fi fost latini? 
Sint ei desceridenţi ai Romanilor :pentru-că 
"m evul miez în familiile lor se vorbia la- 
tineşte ? : e 
„Să explicăm noi d-lui autor aceăstă ano- 
malie, din istoria Rominilor, repetată vice- 
versa la vecinii poloni, să i-o esplicăm, pe 
cît ne vor ajuta cunoștințele noastre isto- 

„ice: Nu Rusnenii galiţieni, ci Slavii de Sud, 
esențialmente diferiţi și prin tip şi prin. na- 
turele 'de cătră 'cei de Nord, aceia sint cu 
cari Rominii au făcut în evul 'miez causă co- 
mună, aceia 'sînt a căror limbă a(u) primit-o 
Rotminii în biserice şi afaceri publice; — lu- 
cru c6 nu i se poate imputa nimărui în. se- 
coli, cari n'au fost ai naționalităților. , 

Să vedem limba. 
„Nu trebue să: cităm; autorităţi fie ele cit ile . 

„mari, pentru a demonstra ceia ce spun şi e- 
lementele de istorie, pentru â, proba, adică, 
esistența în trecut a Imperiului romino-bul- 
gar, or(i) bulgaro-romin, or(i) cum îi va 
plăcea d.lui autor.” a 

„Marginele acelui Imperiu sint. cam îndo- 
ioase, cu siguranță însă sc-.poate afirma 
cum-că Făgăraşul a fost supt domnia lor-— 
pentru a, fi însă Făgăraşul, a trebuit să fie 
neapărat şi țara, rominească, de: nu toată, - 
cel puţin .o bună parte asemenea supt. dom- 
nia lor, a 
„In: 1192, Februarie 1, loan -Calinian - As- 

seanu, Împăratul romino-bulgar, se'ntitulea- 
ză ast-fel: autocrat, al Tirnovei şi al Univer- 
sului + (eăceatani). al Bulgarilor, al Grecilor, 
peste Moldo-Vlachia. (nphue AloaAsRaayita) şi 
peste ţara Ungurească, al Budei și pînă la 
Viena. (Vezi hosarapekirk  Ipaaterzr, „Oateca 
1845, p. 31 (și) Archiva (istorică) a Ro- 
minici, I, 1,96). Am citat documentul nu- 
mai ca să 'ncredințăm curm-că limba slavă la 
Romini datează dela amestecul destinului 
nostru cu acel al Bulgarilor.. Ei au, fost -a- 
liaţii naturali ai Rominilor, împreună cu ci 
s'au repurtat luptele contra Imperiului bi- 
zantin. Ce e apoi mai natural de cît ca unul 
Şi acelaș stat politic să aibă una și acceaşi 
limbă. oficială: cea slavă — căci, o mai re- 
petăm, secolul nu. era al naționalităților.
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„+: Cit . despre: numiri,. ele nu“ sînt: 'rusnece, 
ci dace. :Ast-fel:în munţii romîneşti ai-'Tran- 

„silvaniei găsim Zalatna, în: Romînia: Cerne- 

„Slavonisată, deci căpătară nume 'slave.: 

ţii, Craiova. (documental. Hpaanona) : Brăila. 
" Numirile slave ale mănăstirilor sînt: mai: les- 
«ne. de esplicat de. cit-:toate prin simpla. îm- 
prejurare că limba bisericelor 'a -fost slavă 
pe:de o parte din causa desbinării de Roma, 
pe de alta din aceia -(a)-urei istorice contra 
Bizanțului. Mănăstirele. se țineau de biserica 

Spre 
(numiri) mă- 

şin. Rominia: Vorona (in 

miîngiierea d-lui autor voi cita 
năstireşti. slave 
;Moldova), Cernica (în Muntenia ),-Dobrovă- 
„$ul.::Cînd;-limba .bisericei: la Romini: devent 
greacă, noi furăm destul: de docili-pentru a 

-le. da: mănăstirilor numiri “(greceşti).. Ase- 
„ menea spre mîngiierea autorului vom cita A- 
gapia, . Agatonul, Stavropoleos; — şi nui ne 
pare rău fde cît că nu dispunem! de listele xui- 
nelor trecutului : pentru de-a 'Înşira şi mai 
“multe nume . slave. de: .mănăstiri, care! zac 
oare-cum :în inima Romîniei. Nu li-a(u) dat 
dar. Rusnecii nume mănăstirilor noastre, fie 
ele “'n Bucovina, fie 'n' Moldova, fie “n 'Ţara- 
Rominească or(i) Transilvania, ci preoţii ro- 
mini. înşii (și) le-a.(u) dat acele numiri, pen- 
tru-că - limba. în care: predicau ei cuvintut 
etern era cea slavonă, şi nu cea ruteană, .: 

„Numirile riurilor şi : 
dace. :Bistriţa, Siretul, Prutul se numesc lîn- 
gă Dunăre și Marea-Neagră aşa cum se nu- 
mesc.şi;'n “Bucovina. Numirile riurilor tran. 
silvane, a :celor.- din -“Țara-Rominească,; din 
Banat,.şi din parte a Ungariei sînt dace a- 
dică: slave. . Domnul - Hasdeu pretinde a. fi 
demonstrat: cum-că ' Dacii au fost .Slavi şi 
-cum-că descendenții lor sînt Litvanii de :azi, 
cari încă. tradiţional au în : inimele - lor. o. 
ură ' ne'mpăcată - contra -:Polonilor şi  Mus- 
calilor.: Nu: garantăm. de: adevărul. acestori 
zise — numai n'am vrea să. ştim confundați 
pe. Daci şi puţinele urme ce ne-au rămas 
de la ei cu Rusnecii, cari: "n. Bucovina, cîţi 
sînt. față nu':sînt de: cît veniture de prin 
Galiţia.. i Daia 

Era. un popor brav acela, care-a impus“ 
tribut superbei .impărătese. de marmură a, 
lumei: Roma. Era. un popor. nobil. acela, 
a căruia cădere te împle de, lacrimi, iar. nu 
de. dispreţ, și a fi descendentul unui 
de eroi, plin de nobleţă, de amor de 
şi. libertate, a fi descendentul „unui 
nea popor. n'a, fost şi nu va fi o ruşine nici- 
odată. Numai că or. fi „ descendenți : de-ai 
lor printre Romini,. va rămîne (a) în  tot- 
de(a)una o problemă nedeslegată. E știin- 
țifice(şte) constatat că în văile munţilor, 
prin locuri pătrunse rar de comunicaţiunea 
cu lumea, acolo se păstrează mai neatinse 
idiome vechi, limbe mumii, dialecte împă- late, şi acolo ar trebui'să găsim numiri şi 
limbă slavă. Ci munții sînt. pretutindenea în Dacia eminamente romini. Sînt în o sea- 

popor 
patrie 

aseme; 

a(le) oraşelor sint 

“But 

mă: de: minţi 'în' Bucovina 'şi 'Ruşi - numai 
că originai'lor € cu'totul nouă-și 'nuriiele 'sa- 
telor sint mai toate nediscuțabil romîneşti, 
Astfel găsim: Frasinul, Ulmul;:Șipotul,: Su- 
liţa, : etc. —: Dar: confiindărea! regretăţilor 

"Daci cu-Rutenii ne:a! revâltat::O astfel de 
'soârtă n'au 'riefitat:' Un 'popor' ca cel: rusne- 
Cesc, care-a purtat c'o: resignare: nemai au- 

zită jugul cel de aramă a (1)'s(c)laviei polone 
'e: fără: esemplu' în 'istorie şi o asemenea lip- 
să 'de curaj, de simţ de demnitate ne'ndrep- 

' tăjeşte de-a nu-i pune alături cu un:popor la 
care libertatea -a fost condiţiunea de viață, — 
căci nu merită “cei! di'ntîi atita onoare, cei 
din urmă atita dispreț. Citească domnul â- 
cesta istoria “Trabsilvâniei, 'căci ca nu e de 
cit 'istoria revoluţiunilor Transilvaniei, :a:-re- 
voluţiunilor poporului : roimiri; iobag şi: el, 
contra ' apăsătorilor ' maghiari! 'De:aceea '-a- 
vem dreptul de-a nu permite! la: ori-ce iveni- 
tură ca să-şi confunde pe străbunii:lor sclavi - 

'și demni de 's(c)lavie,: cu. 'străbunii': noştri 
liberi și: demni. de 'libertate; 'căci:.nu 'mă'n- 
doiesc. că; sînt şi din Romîni a(i) căror stră- : 
buni a(u) fost Daci. Chiar. Cazacului de Don 
i-ar fi ruşine:să fie numit: hahol-- cu 'cît mai 
mult unui descendent 'al Romanilor :or(i) al 
Dacilor. ARI 
“Bucovina, asemenea Daciei, întregi,'a fost 
dacă prin însăşi - nâtura: lucrului, 'rusneacă! 
însă n'a fost nici-odată,” şi! sperăm că nici 
va fi vr-odată.: Putut-a ea să aibă. populaţiu. 
nea ruteană, ea care din cohtra a 'coloniisat 
Galiţia cu Romini? ::..::: i a 
“+ Soldaţii romini 'ai evului miez erau: înso- 
țiţi de prejudiciul gloriei şi regii'iPoloniei îi 
preferiau chiar propriilor lor oșteni. Vedem, . 
pe regii Poloniei în secolul:'âl 16-lea chiar 
luind purtarea: soldaţilor! romini; — iar :'îri 
secolul “al 'r3-lea' și al' 14-lea“: găsim! pe 
cnezi colonisind cu' Romîni Galiţia; — căci 
Rominii erau'soldați toţi: Şi:iar nu' (ns) voni 
basa pe..Urechiă or(i.). pe. Cogălniceanu, ci 
pe documente autentice din însăși timpii 
cei: străvechi. ai. colonisării:: «iii. o i 
„In 1378 Vladislau,. principele de :Opolin 

şi gubernatorul :Poloniei, donează arcaşului 
(strselec) Alexandru Rominul:(Woloch) ctm- 

'pul și: satul anume Holdo :pe apa -Tarnovei 
în. Galiţia,: dindu-i voe lui şi: urmaşilor 'săi 
de-a se: administra: și judeca :după . dreptul 
rominesc (na pravie:. voloskie'm').— Pentru 

eri, m 

- de-a administra. şi judeca: după. dreptul. ro- 
minesc, a trebuit::să aibă. şi: pe -cine — pe 
cine :însă „altul, dacă satul și cîmpul acela 
n'ar fi fost colonisat cu..Romini, cari ar fi 
pretins de la proprietar judecată după drep- 
tul romînesc.. ., 7 

“In 1383 Maria, fiica regelui ungaro-po-! 
lon . Ludovic, donează un teritoriu în.:Gali- 
ţia Romînului. Iosif, fiul lui Petru (losefowi 
Ollakowi, filio Petri). Donaţiunea (era) de 
natura celei de sus, ... -u... pi 
“La 1420 Ziemowit principele de Mazowia 

d. LI
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„Şi de Belz. acordă Jocuitorilor satului. Lubicz 

1 

Areptul judecății romîneşti. - (Un „asemenea 
drept. nu avea motiv, să-l .ceară decit 0 co- 
lonie.de Romini.: (Vezi. toate acestea la, Tha- 
dăus Czacki, în: opera sa: 50 liteivskich: i 
polskich prawachţ.. Acolo se citează: şi:unele 
din însuşirile '. judecății. „romineşti., 
(istorică a) Romîniei). 

Cu un cuvînt; „Rutenji, ortodocşi. ai; „Bu- 
covinei nu. sînt decît. Romini. 'rusificaţi, căci 
noi nu „credem într'o emigrare en :masse. în 

„anii, 1622.. Rusnecii' au. fost totde (a una slabi 
de caracter. Ei s'au făcut catolici. toţi, fără 
ca să se găsească vre-o oasă ,de, ortodocşi 
în toată întinderea Galiţiei., Altfel de -totia 
fost casul. la Rominii, transilvani. Pe de-o 
parte. foloasele morale ce li, „presinta. uniu-, 
nea, erau foarte. mari.şi salutarii, căci acea 
uniune e mama. deşteptării Rominilor, — pe 
de alta însă totuși partea cea mai. mare a 
Jocuitorilor. Transilvaniei a. rămas ortodoxă 
cu toate torturile stăpinilor de altă lege şi 
de altă. paţiune. — De:aceca Şi niastă privinţă 
nu ne, convine a. suferi: 'comparaţiunea ; cu 
Rusnecii. : Cei alipiţi de Rusia. a(u), devenit 
sans fagon iar: ortodocşi — și azi să li plă- 
tească, cineva celor din. Galiţia, şi ci ar vede- 
veni ortodocşi. a 

Acei . persecutori ; romanisaţi, : cum - îi .nu- 
meşte domnul. autor, nu sînt în faptă decit 
Romiîni rusificaţi, și. reromanisaţi ; și e.0.0: 
noarc pentru €i, pentru-că 'au -putut să se 
scuture „de crima ce-a(u). comis-o părinţii 
lor cedind unor influințe pe,.cît „de oculte 
pc-atit de neonorifice. Şi noblimea. noastră: 
din Bucovina se polonizase,. ce:era mai natu- 
ral de cit, ca o, ne'nsemnată parte: a: popo- 
rului să se rutenise(ze) — însă :azi nici- no- 
bilime, nici cler, nici popor nu vor nici să-şi 
mai aducă aminte de acei. timpi de .deca- 
denţă a sufletelor — și fiii vor căuta să în- 
drepte 'ceea. ce-au. stricat părinţii. ea 

Să. finim. cu începutul scrierei 'd-lui -au- 
tor. Dacă. Beseda mai are şi alt. scop a- 

fară de subminarea orto(do)xiei, e o: între- 
bare 'mare. Pe. Romini;. chiar pe - cei rusi- 

ficaţi, nu-i vor :putea . Rutenii “să-i. desli- 
pească . de credinţa că ei.:sînt.. Romini, de 

conştiinţa 'lor naţională, de: cît: schimbin- 
du-le . legea. Rominii cei rusificaţi "din. Bu- 

covina sint însă cu sufletul Romini Şi nu- 

mai Romini, de 'şi limba li e rusă, căci un 

viciu mare a(l) poporului. nostru “omînesc 

a fost confundarea. naţionalităţi cu religiu- 

nea. Va să zică ortodoxia! vrea Beseda s'o 

dărime mai întii, căci ea este 'lanţul de fier 

care leagă 'n Diicovina. pe 'Rominul neaoș 

de cel înstrăinat. Acusarea cum-că vor să, 

“dărîme ortodoxia, e dreaptă. Nu ne-ar inira 

nici chiar dacă am vedea pe Rusneci în a: 

ceeași tabără cu. Polonii—căci li vor fi 

promiţind multe Polonii, dacă vor lucra pen- 

tru anexarea Bucovinei la, Galiţia. 
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"Ruteni ca 

„Spune apoi (autorul) cum-că:membrii fun- 
datori .şi - onorifici: a(î) :Societăţii sint: cei 
mai mulți prelați uniţi din. Ung aria şi. Lran- 
silvania...: Şi. citează ::apoi. "pe: “Şterca-Șuluţ 
(după-cum se ştie; mort ),. pe: Cipariu și: etc. 
Cine etc.? Cine sînt acei etc. pe care domnul 

Archiva „autor îi:pune? - E ataca 
„Să venim acuny “Ia partea. formală a ope- 

DI) Cînd e -vorba de demnitatea, de 
„frumuseţea, de: drepturile . unei scrieri— a- 
tunci forma; ei. decide.: O scriere: injurioasă) 
nu are:nici dreptul răspunsului măcar. - Dar 
„vorba ceea: „Respectă, ca să fii respectat'“. 
Dăm noi prima probă de respect. față: cu: 
“opiniunile :contrarilor: noștri, răspunzind la 
ele,; chiar. cînd forma supt. care ele se. pre- 
sintă nu Cc din. acelea; care să merite un râs, 

puns. 
Pe inamicii Rutenilor | „(romanisaţi; cum 

zice d-lui), (autorul) îi acusă de niachina- 
țiuni scirboase, de denunciațiuni infame. Nu- 
mai o singură împrejurare am avea aci de 
citat.. Nu prea en natura Rominului să: in- 
trige(z6), să. facă machinaţiuni —ba încă, 
ce e mai mult să se facă spion,-să denunțe, 
şi cu toate astea ce împrejurare ciudată! A- 
ceste vicii a(le) denunțării și a spionajului 
par'a fi la Rusneci tradiţionale, istorice. În 
cite. documente romineşti posedăm, despre 

atari nu vine  nicăiri .vorba, — 
numai unul posedăm care ne arată: ce buni 

„erau popii rusneci. de spionaj. : Pentru :plată 
ei. spionau. actele: regilor și-a(le) guverna- 
'otrilor lor: şi trădau Domnilor moldavi. Aşa 
aflim un ordin al-regelui- Sigismund cătră “ 
Ioane YVilczek, archiepiscopul' Leopolei, cu 
data -din Cracovia, anul 1511, Apr. 2,*prin 
care ordin: regele statoreşte :de-a.se opri 

„popii rusneci (popones Ruthenorumi) să facă 
escursiuni în Moldova supt. motiv de hiro- 
tonie, căci trădează: interesele Polonici ' (Acta, 
'Tomiciana, te Ip. 154 — Archiva istorică] 
a Rominiei,'vol. 1, p, 8).— Și! pare-se cum-cii. 
descendenţii şi fraţii de-un singe ai: acelor 
-popones ar:acusa pe Romiîni de crimele de 
care erau capabili numai străbunii lor. * 

" Intr'un 'loc onorabilul autor: îi numeşte 
pe Romiîni conlocuitori. Nuimai conlocuitbri? 
Pare-mi-se că de-un asemenea ton ar trebui 
să se desveţe unii şi alţii. Romînii nu sint 
numai conlocuitorii, d-lor Ruteni, această, 

+ onoare ei nu prea au causă de-a o invidia. 
Ei sînt ceva niăi mult. Sint posesorii "de 
drept” ai acestei țări — ceea ce sint: Czechii 
în Bohemia, Polonii în Galiţia, Ungurii în 
Ungaria veră, Germanii în Viena; va să zică 
sînt ceva mai mult de cît conlocuitorii d-lor 
Ruteni, 
pe care n'au dorit-o nici odată. 

Scumpi și iubiţi conlocuitori ai noștri din 
Dacia lui Traian, trebue să știți cum-că, 

* ținem mai mult la aceea că am venit de la 
Roma — şi asemenea acelor bătrini și moroşi, 

) 

Și nici nu primesc O camaraderie
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„veterani ai, urbei eterne, nouă nu ne.convine 
colegialitatea, ori-şi:cui, fie. acela pînă şi fiul 

- mamei, Russ. Se cam ştersese diploma .noas- 
tră de nobleţa, limbei, diar. din -buchile ghe- 
„boşite “de. bătrineţă,. noi. am. transcris-o.; cu 
„literele de aur ale romînismului, cam gin- 
găvise, cîntarea bisericilor, noastre, Însă am 
putificat-o. cu, spiritul. sînt al. propriei, noas- 

tre luhbe,: ai 

„Chestiuni de pronunție rominească 

ar — Notiţe. —: 

-. 41. O greșală. a pronunţiei. e; aceea :de-la 
“ Rominii din Muntenia cari zic: d'aur, p'aici 

în. loc de: de-aur, pe-aici...Dar. ei zic cum-că: 
s'ar fi eliminind (e) din. causă că vine- a 
sta dinaintea .lui. a. Numai. vezi-că această 
„eliminare. este -părută, iar nu. reală, căci. ei 
nu €liminează în vorbele acestea pe-un. e, 
ci pe-un ă.. Iată cum.. Muntenii zic pă şi dă, 
şi & se elimimă cînd vine să „stea înnaintea 
unui:4 pur, cum de.ex.: ap'amestecată cu 
vin. (în loc de.apă amestecată cu. vin), şi 

- de-acolo, d'aur, p'aici— în loc de. dă aur, - 
pă aici— ar nu în loc de: de.aur, pe aici. 
Va să zică pronunția cea bună. e aceea, care 
conservă pe. e de şi scurtat,;adică de-aur, 
pe-aici etc.. at, i 

2. O greșală de pronunție a Moldoveni- 
lor şi-a Bucovinenilor este lungirea peste 
măsură a lui e întonat, cînd, acesta e: urmat 
in silaba a 'doua de-un alt e, d. ex.: pepene, 
rdce, trece, ș. â.—Ei susțin această pro- 
nunţie de corectă şi de frumoasă, de și-ea 
nu-i alt nimic de cit consecinţa naturală 
a unei alte greşeli de pronunție. Pe e final 
Moldovenii: (și Bucovinenii) îl schimbă în î, 
precum faci, 'coaci, mergi. Tot aşa pe-un e 
cel intonat, d. ex:: pepini, pieptini. ' Prin 
asta însă echilibrul şi raportul ce există între 
silaba 'intonată, dominantă şi “ntre cele ne- 
intonate, domnite sc strică şi trebue: restituit 
prin o lovitură de stat. Astfel meargi îşi are 
raţiunea sa de-a fi, căci .ea ţine echilibrui 
nedreptului i; însă mearge (cu a) nu-și scusă 
existența, căci. e final (este) în toate: drep- 
turile. sale. și prin asta i-se ia silabei into: 
nate dreptul, de-a: se lungi: peste măsură, 
căci: echilibrul esistă. Acest.viciu :e o pată - 
a. cărţilor. bisericești tipărite de mult şi a 
fost. pînă azi inima pronunţiei bisericeşti. 
Incă şi. azi poţi auzi pe cîte-un dascăl: iaste 
în loc de este.. : : 

Urmează cite-va rînduri, fără legătură .di- 
rectă cu textul de-aici: e 

„Moldovenești (sî faci, st taci, cumpini), 
(a mă, pră, buni), (tari) ce (ce-se) ge. Arde- 
lene(şti): toţ,. faceţ, mîncaţ, în loc de toţi, 
faceţi, mîncaţi, or(i) încă tăţ.. NE 

- > 
„Și apoi tocmai acest ă pe care d-lor îl 

blamează l'a(u) făcut mediu unificător cu 

* . 
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trecutul — așa: ănima, :Săbiniiu, băserica ast- 
„fel. încît. ă: arc un. rol mult;:mai:mare. în:'cti- 

. 

mologism de cit. în fonetism chiar. El'e-"o 
peatră-.de care .te. lovești în--toate colţurile. 
ei 

:. Fie-căruia. din noi-i-ar'fi ruşine să pto- 
nunţe rău nemţeşte, romineşte ba. Bărbaţii 
noştri din Transilvania — cei -de litere chiar 
— nu: pronunţă: adeseori mai.bine de cit: oa- 
menii din satul lor natal. Silescu-se oare 
profesorii de prin 'gimnasiile romineşti ca 
să'nveţe. junimea: a-și pronunţa bine lunba 
„lor:natală? Poate... dar. nu credem ;. căci do- 
vada vie. ce. junimea..din: Universităţi, „care 
adeseori îşi face; o .mîndrie din aceea că pro- 
nunţă cum (se, pronunță) în pronuncia lor 
respectivă.. Cum am. mai spus-—nu facenu 
nimărui o crimă din străinismi, cum nu-i 
facem din pronunția rea, însă pe cit averi 
încă vreme, să ne silim: prin şcoli, de .nu în 
casă şi “n viața publică,::de-a. introduce o 
pronunție generală; . .;... s 

„.. Ca s?o introducem. însă, e neapărat . (ne- 
cesar) ca să delăturăm din sistemul ,de or- 
tografie, etimologic ceea. ce-i. stă mai mult 
în cale acestei pronunţii; vocalele -pure care 
nu se pronunţă cum se scriu, o..pus. în loc 
de 4 d. ex.: potind. în loc.de putind —po- 
tență în loc de putinţă, bene în loc de bine, 
tene în loc de tine ș.a. | 

„Daunele ce le face Sistemul etimologic pur 
pronunţiei romineşti sînt însemnate. Avind 
fie-care facultatea, de-a. pionunța cum va 
vrea, generaţiune cu' generaţiune vom păs; 
tra viciul pronunţiei. corupte, -— şi teama eti: 

mologiştilor cum-că fonetiştii vor consâcra 
prin us' pronunția provincială. şi vor. face 

dialecte, e ilusorie. Astăzi nai toate ziarele 

rominești au aceeași limbă scrisă; va să zică 
în nici unul. 'nu s'a(u) consacrat: vicii: pro- 
vinciale. Din::contra cu toată unitatea lim- 

bei. literare pronuncia! diferă: în fie-ce pro-. 
vincie, ba încă, ce e mai-imult, — ortografia” 
etimologiştilor-li lasă deplină: lărgitudine de: 

acţiune. : Romănenii. (sic) : zic: naţiune — Ar- 
delenii năciune etc. Da-ar:fi fost o ortogra- 
fie unitară şi fonetică, azi, ziceau toţi:or(i) 
ciune, or(i): fiune, una din două, nu amin- 
două. lingă olaltă, ! i 

. 

NE. 

Pronunţia. Dumnedzăul meu! dz în loc 

de z. Vezi..scrierile lui. Asachi și novelele 

publicate, în, almanacurile calendarelor salc, 
prin care el consacra această pronunție! Dar, 
îmi va răspunde .un etimologist cumecă prin 

citaţiuni de natura acesteia, eu nu. fac de 

cît verific bare-cum prin fapte ceea-ce d-lor : 

susțin în principiu. Fapte de astea se repe: 

t(e)ază intr'adevăr necontenit pină cam pe 

la anul 58, însă era un timp acela-de descen- 

tralisare' atît politic, cît şi. literar, cu toate 
astea 'cei ce erau unioniști în: politică, erau
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unioniști “şi'n: pronunţie;: de şi-nu în princi- piile: lor..lingquistice. (Vezi Romănia literară, „» toiletonul..„/Zimbrului:* Şi a.) ri „ge în loc'did j (pronunția “moldovenească incepe iar a se ivi în ziarul » Traian“ — giu- „decată, giust, giumătate.. Un. alt fenomen e „cel, din scrierile. scrise, de..chiar. mîna - d-lui „Alexandri, în care preface; pe ge:.cel. mai: legal în .j, după F rancezi, „cred, —.(d.: ex.:) ÎMBaŞ e 
i . tipu 

at 

Pi ia 

:; Faptele cite:par a sancţiona: teama etimo- logiştilor: puri, ne .vorn încerca să le cităm şi: noi:pe-cit ni “sint cunoscute; — declarind anticipando. că vom cerca: totodată să dove- “dim. şi puţină 'influință” ce:ai- esersat ele. a- supra pasurilor: unitare! ale. literaturii: hoa.- stre. ::-. Nr aa iu at, „ i 
Dc A a se tă 

Cum să ne esplicăm atunci „unitatea: "de limbă "a .poporului: nostru, de voim -permite cum-că el a fost adus din' diferite colţuri ale - lumei-romane? Abaterile de la unitatea lim- bei noastre: se găsesc :numai pe locuri unde se: pot 'dovedi: urmele unor elemente! guasi streine! “(Șcheii de lingă ' Brașov, 'şi cei de lîngă Sibiu), so 
iei N a a! ie Cercetările! sînt. foarte interesante,. foarte bune, foarte folositoare ca atari — dar a tre- ce cu ele în domeniul faptului,. astfel în cit: fie-care descoperire nouă să fie mama unei ortografii şi-a unui sistem de limbă nouă, ni se palreia fi fapta cea mai nedreaptă faţă cu o lume ce scrie .şi citește. şi, care, dotată, pe, fic-care: zi „un alt Sistem, va a- „" junge, ca din ndreptare. în, îndreptare să nu mai poată scrie drept. ia 

E eat a PI Aa 

-„ Romînimea tot zice şina; ține, și, țîpă, „Ziua, zînă:-— Romînenii zic . curat! şi: clar: şina, și, ține, tipă, ziuă, zină. lată punctele în “care se :mărginește posibilitatea: clasificării pronuriţiei, — afară -dc. aceste puncte totul e: anomalie fonetică: "care, suferită, într'a- devăr c'ar fi în stare: de-a ne aduce la des: binare în dialecte, .:-..: Na E 

Archaismii poate că-i va încetățeni' cu 'ncetul poesia — dar numai ca. căci e.un drept esclusiv'al ei de-a revivifica! colorile limbei prin. vorbe deseropate din mormîn- tul trecutiilui.. Ast-fe] „Gocthe dă lui: Faust, prin archaismi. în vorba si forma. versului, raloritul ce] bizar al evului-miez. colorit ve. „rara Schiller n'a înteles.a"] da lui Wallen. ștein al său. i 
a | 
“Chiar pronunția clasică începuse a. (ne) „despărţi binişor, în două castre,: dintre care un raţionalist nici.n'ar fi' știut cum s'aleagă... 

Li 2 

* 

a 

MIHAIL EMINESCU 

“toscari''al “limbei: 

"Pronunţia 'moldovenească purisată care sus- 'ținca numâi “acele sunete dulci, care “le! re- găseşti pe: toate: în 'acelaș loc şi'n dialectul 
italiene — şi pronunția 'cea "din țâră 'romînească ridicată 'azi “la' gradut de: naţionălă:: Ast-fel (zic) Moldovenii : giu- dicată, gioc,' dziuă, Muntenii din contra; ju- decată, 'joc, :ziuă, 'zeu, “Calitativmenţe vei a- lege pe cele d'intii, logice(şte) pe“cele de-a doua. a i 7. . Ca 

A ae fu e ea da Dag jaga ) sii Sp ter? 

Toate astea le-am: spus din punctul meu de vedere — adică al artei dramatice. Ori) :cit''de. diferite -(ar fi) pronunţiile în: viaţă, și în faptă, or(i)-care 'ar fi “proiectele! filo- : logiei de-a“ schiinba': proniunţia: cu desăvir- 'şire* prin principiul: Si :consuetudo vixeret, . vetus':lex. sermonis. adolabitur — totuşi pro- nunţia pe' scenă: trebue să. fie pretutindenea una şi aceeași — cea "naţională, 'căreia Ar- delenii 'îi'' zic: „frumoasă“. („Vorbeşte! :fru- mos'romineşte“), -. e n 
i Dacă” această pronunție va avea puterea 'să- schimbe filologia, sau dacă filologia va avea puterea să schimbe pronunția, de-asta îmi pasă: mie” prea puţin -— cu arh constatat numai "0 trebuință. esenţială: a teatrului, a: “ceea'a unei pronuriţii, — pe! (care) chiar pu- blicului "i convine de-a (0) numi frumoasă, care să'sc zică îi place: . : pa 

Moldovenii! pun adesea pe ă, dar îl fac „in genere a. Aşa ei zic: a îmbracă, piep- tana, legana. Ades (e)ă corump pe u în o, dex: onom. i O e e 
„„ „Ard(eleneşte): poezie, filozofie în loc. de poesie,. filosofie. Adescori s se “pronunţă : și 'n. Rominia ca z, însă nu.z amestecat. cu s. ;-Nimic n'ar fi mai ciudat decât un teatru ai:cărui membri să' aibă fie-care o colora- tură. diferită în pronunție. ?. 
i ÎN * - RE 

Aceste cercetări, bune or(i) rele, nu sînt scrise “cu ură, nici din' punct de vedere al persoanei... În casul _unei: reflexiuni declar a: priori cum-că nu permit nimărui :de-a'mi imputa. etatea. or(i) 'studiile mele, nici alu: siuni asupra mea ca persoană. Insă -întîm.- plindu-se ca-cine:va să-şi ia acea permisiune fără ca cu să i-o dau, eu prin: însuși usur: parea aceasta mă voi crede îndreptățit de-a nu răspunde nici măcar ad rem. 
: a A 

* Previn că nu rid ca alții de aceste de- fecte. Eu le voi combate din punctul meu de vedere, fără; a ride — ştiind că chiar punc- tul meu de vedere poate să fie fals, şi fiind. | că eu doresc să fiu rejlectat iar nu persiflat; ce e mai natural, de cit ca eu să păzesc con- veni (e )nţele acelea faţă cu alţii, pe care aș dori ca alții să le” păzească față cu mine?
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Vorbe vechi: și: iitologisriă sinonime. 

“ O vorbă -ca. sunet implică: un fond de în 
4eles: oare-care; un: fond întins, cum: d.:ex.: 
schlecht.. implică: atit sensul:: azi . stricat. “al 

Dă vorbei'se/ilechit cum şi sensul vorbei schlicht. 
“Acuma ivindu-se“-lingă '0 'vorbă: veche E! 

- oare-curi” nesuficientă : (întrebuinţarea)” uriui 
sinonim 'care: să împliricâscă nesuficiențele—— 
'votba veche pierde din cercul. însemnătății; 
“sale ! ceva — sau “nu - pierde, nimic? Asta e. 

: ş intrebarea: 
"Eu susțin că pierde. Vorbi: primitivă pieit- 

de” din terenul său tocmai pe-aţit pe cit a 
„cuprins sinonimul ' său. ' Presupunem că a 
a cuprins, întinderea is, dar b cuprinde în 
“acelâș spaţiu întinderea y, — atunci, faptul 
intinderei lui b (fiind) împlinit; nui rămine 
lui a de cit întinderea X—y. Sau e probabil 
și alt. cas. Vorba primițivă ciştigă două. 
pun (c )te de vedere: unul larg; și altul strict. 
Din pun (c)tul de vedere. larg cl păstrează 
drepturile! sale și! întinderea veche — acesta, 
e inţelesul cel larg al cuvîntului, Din pun (c)- 
tul de vedere strict, el ni se presintă tocmai 
așa cum l-a(u) scurtat 'sinonimele: sale — 
acesta e. sensul strict al, cuvîntului. : 

„Cum e procedura noastră întru, primirea 
cuv intelor latine (?). “Totde (a una. estremita.- 

„Unul: primeşte . en gros, altul de fel. A 
primi. în „locul, unei vorbe romîneşti | bune 
una. latină. care. să 'msemneze. tot. aceeași, nu 
ni se pare. constilt—a ] „primi un sinonim. care, 
insemnînd. aceeași, înseamnă totuși. alt-ceva, 
o altă nuanță, a înțelesului, asta însemnează 
a-și înavuţi, a-și înnobila limba. O fspresiune 
pentru, mai multe înţelesuri e mișerie,. mai 
multe espresiuni pentru un înţeles . e. copi: 
lărie, mai multe espreșiuni însă pentru mai 
multe „înţelesuri, de şi sinonime, e adevă- 
rață _avuţie “a limbei. ȘI această avuţie. o 
recomand. cu. deosebire innovatorilor. noştri. 
“In genere, vorbele. nouă iau un înţeles 

abstract, cele vechi păstrează. înţelesul. con- 
cret; afară de acele vorbe nouă, . de-a(le) 
căror sunete e. legat un înţeles cu totul ma- 
terial “şi care .n'au. sinonim în limba romi: 
nească.  ..,. Sa 
„Să vedem. * 
Mulţumitor,: nemulțurnitor.— gat, ingrat. 
Mulţumitor.. și: nemulţumitor mie mi :se 

pare că și-au desemnat deja cercul lor strict 
de însemnătate. Ele ating şubiectul,: ele a- 
ting, cu desăvirşire, individualitatea, eul su- 
biectului — pe cînd obiectul ca atare poate 
să fie ingrat. Un. tată are îmulțimirea de-a 
iubi, pe. copilul” său, cu 'toate- -că copilul e 
ingrat, un poet sau un pictor. sînt. mulță- 

_miţi de operele lor, de „Și ele, ingrate, nu 
“li aduc nici onoare, nici Dani adese- -ori. 

„Di fine gratitudinea implică o datorie din 
părtea,, obiectului, mulțumirea de fel. „Mulţă-. 
inirea e internă — ea c pentru sine însăși — 
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originară, ea este :pentru-că::este... Gratitu- 
dinea: presupune o. datorie, ea: esistă. pentru 
„că: are: datoria; de-a esista,: şi prin':lipsa ei 

escită::0 'nemulțămire : morală. Mulţămirea 
nu: arc datoria 'de:a. fi. Lucrul cel mai 'grat, 
venitul: frumos: şi sigur al lucrării de pămint, 
implică adese-ori nemulțămirea cu starea -de 

„agricultor, €-0, stare dar, nemulțămitoare, pe 
„cînd. cugetarea.. cea. grea . a .filosofiei, fără 
a-ţi aduce onoare sau bani, se "ntimplă să. te 
mulțămiască. pe; „deplin. cu toată, ingratitudi- 
nea lucrării. „.: îmi in 
Mulţumire şi nemulțumire sint fenomene 

psicologice.— grat şi, îngrat sînt cu, desăvir- 
şire .etice. — Omul. trebue , să, fie. „mulţumit 
“involuntar, ! ast-fel cum! “trebue, să fic,. pen- 
tru-că este, Nu aşa 'gratitudinea., Omul poăte 
să fie grat,.. dar poate să fie şi ingrat — 
"diipă cum. Își. împlinește, datoria hui. „etică. 

— Insemnătatea serbărei de la Puină. ai 
Pa ee a. .j 

a 

+ Dacă privim fierberea. vieţii 'zioastre pu: 
blice, putem : vedea lesne: ică.: 'neliniştea: per- 
petuă 'din generaţiunea ' ce € azi la ordinea. 
zilei, și 'frecările' ei, ațit din: viăţa politică 
cit şi 'din cea spirituală; nu-şi au: “causa lor 
pe-atita în interese: persoriale (precum: o 'sus- 
țin unii); ci mai mult în profundă 'scisiune |. 
dintre direcțiunile pe care-au apucat. unii pe 
de-oparte, alţii pe de alfa.,:Adăogind: pe 
lingă acestea, un caracter cam : vehement, 
precum € acel al. rasei noastre, ne puteni 
lesne esplica de ce simple diverginţe în pă- 
reri se schimbă. în neîncredere şi. în acusări 
de întențiuni. subversive." 

"Răul, cel mare .nu e că o ian) sta: 
re de lucruri esistă, ci că se perpetuă şi se 
moşteneşte; Și | dacă generaţiunea.. ce creşte 
azi ar adtice cu sine o moştenire atit, de tris- 
tă, nu ne îndoim, că prin 9 consecinţă, nca- 
părată . și mereu în „creştere, . antitesele ar 
deveni mai. mari. Şi maj. nicimpăcate... 

Insă. generaţiunea,, ce 'crește are, şi ea da- 
torii. de implinit, precum le are fie-care ge- 
neraţiune, ce, sențelege pe. sine! însăşi, şi 
e. lesne de presupus că: membrii, ei, Îndată 
ce au;cunoscut răul, au. . cugetat, Şi la, reme- 
dii contra lui 

„ Serbarea la mormîntul: lui Ştefan- cel-Ma- 
re, de. şi “pornită. mai.mult dintr'un. senti- 
ment de pietate. cătră trecutul nostru .pe cit 
de :glorios, pe atita. (de). nefericit, — totuși 
cu vremea ideea a: început a prinde un în 
teres mai.bogat,: de cum puteam : presupune 
din început. S'â născut conștiința că o întru- 
nire -a studinților romîni -din ;toate părţile 
ar putea să constitue şi. altceva decit: numai: 
o serbare pentru glorificarea trecutului .nos- 
tru, şi că, cu o ocasiune:atit de favorabilă în 
felul său, am putea să ne gîndim mai se- 
rios asupra problemelor, ce viitorul ni le 
impune cu atita necesitate. Viitorul însă e
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continuarea, în: casul cel mai bun rectificarea, 
trecutului, Ca el.să:fie o simplă. continuare 
„a trecutului: cu'-toate calitățile: acestuia,. a 
tost: o'idee ce! trebuia. esclusă.. a priori, pen: 
tru;o rectificare a g&reșalelor și: lipselor pre- 
sentului, care. mine. firește 'va-. fi. pentru. toţi 
trecuț, :. -, poze pp | 

"* Insă unul: din cele mai mari defecte ale 
„ presențului e tocmai 'starea de lucruri, ce am 
caracterisat-o' în liniile prime: ale acestei no- 
tițe;: şi trebuinţa cea mai mare: ni:s'a părut 
nouă că ar fi 0 singură direcțiune ''a 'spi- 
ritului pentru generaţiunea ce "creşte. ':: 
„. Resumindu-ne, putem spune că; dacă 'es- 
teriorul acestei festivițăţi arc să fie de un 
caracter istoric și religios, — interiorul ei—- 

- dacă, junimea va fi dispusă pentru aceasta, 
are să cuprindă germenii. unei! desvoltări 
organice, pe care spiritele bune o voesc din 
toată inima. N 

Ca lucrarea noastră în viitor să consti- 
tuc un singur .organism,. normal. şi, fără a- 
batere, e, se'nţelege de sine,.un ideal, a că- 

_rui împlinire. nu ce. decit. problematică; însă 
puţinul bine, ce ar putea. resulta dintr'o în- 
cercare,, de .a. organisa. viaţa viitorului, in- 
semnează, totuşi mai mult decit nici o .încer- 
care spre aceasta.  .,  .. . 
„: Asta-i expunerea . scurtă a scopului ' ser- 
bării. dela Putna. .- EI a 
Credem insă că n'ar fi neinteresantă o 

analisare a motivelor, ce-au causat amina- 
rea ei. i m 

Prin răsboiul de faţă (franco-german ), 
la care participează cu spiritul toată lumea 
civilisată, s'a creat. uri curent al zilei, care 
înnădușă ori-ce mişcare de un caracter mai 
pacific. Dacă serbarea sc ţinea în anul a- 
cesta, nu-i răminea decit alegerea între două 
consecințe egal de rele. Sau că curentul zi- 
lei îi imprima, fără voe, o nuanţă politică, 
pe care n'o are și nici intenționează de-a o 
avea, și ast-fel am fi dat naștere la:sgomote 
şi păreri cu totul neidentice 'cu scopul și fi- 
inţa ei, — ba poate că în casul cel mai rău 
realisarea ci ar fi fost oprită prin măsuri 
&uvemamentale; sau, dacă lumea ar fi fost 
priceput-o bine, fiind însă în contradicţiune 
cu curentul zilei; nimene:nu s'ar fi interesat 
de ea, s'ar fi trecut nebăgată în samă şi fără 
de-a lăsa vre-o urmă morală, precum s'au 
mai Întîmplat. şi. cu alte 'serbări de natura 
acesteia.. lată rălele între care trebuia să 
aleagă; — și de aceea Comitetul pentru ser- 
bare:a găsit de bine a o aimîna pe anul 
viitor, cînd spiritele vor fi mai: liniștite şi 
participarea. neoprită de nici un fel de con. 
sideraţiune. Să i 

car re e, , tat 
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„m - FintănasBlanduziei += 

-“ In sinul naţiunilor civilizate. există -foai- 
„te. mulţi. care: credică. organizaţia. socială. şi 
“cea politică. nu: -e:: conformă. cu preceptele 
unei rațiuni normale, nici cu 'resultatele date 

„de. ştiinţele. experimentale, fizice şi naturale 
:şi. că o..asemenea, situațiune nu Poate fi con- 
„tinuată în mod stăruitor,.şi consecuent în, di- 
irecţiunea „apucată. ,Cu .toate. că. învățătura 
Și civilizaţiunea. :se. răspindesc aproape, în 
toate ţările europene și transatlantice, . că 
descoperiri nouă. pe terenul, industrial „spo- 
resc condiţiunile. bunului traiu, omenirea. e 
„mai nemulțămită de cit ori şi cînd. - -. 
„. Dacă, ne vom uita în Germania, stat de o 
importanţă. politică rădicată în linia întăia, 
vom observa. că nici legile escepționale, nici 
puterea discreţionară, a ;organelor, .poliţie- 
nești, nici chiar starea de asediu, nu pot su- 
prima cu desăvirşire acea mişcare care roa- 
de din. temelie stilpii, edificiului social... A- 

„fară de acea un tău ascuns care nu; se poate 
esplica cu toată lămurirea cerută, împinge. . 
mii şi iar mii de „indivizi Şă-şi părăsească 
patria şi să treacă valurile mării, un fel de 
hemoragie a corpului naţional, ce 'se împo- 
trivește ori-cărei încercări de vindecare. 
In” Rusia administraţia a ' pierdut 'senti- 
mentul: solidarităţii publice, funcționarii nu 
gindesc: nici 'la 'interesele ţării, nici la ale 
poporului, ci numai la ale lor proprii; toa- 
te mijloacele sunt bune pentru ei: chiar ve- 
nalitatea și traficarea dreptăţii: Oamenii în- 
vățaţi caută o armă desperată în 'nihilism. 
Oamenii de, stat: recurg la leacuri stranii: 
unul vede binele în întroducerea regimului 
parlamentar, altul neavînd nădejde decit în 
asiatism,' reclamă întărirea ' dispotismului' e- 
reditar; un altul 'crede 'cu stăruința în efi- 
cacitatea unui tratament derivativ şi pro- 
pagă resboiul în contra Germaniei, Austriei, 
Turciei, în contra tuturor dacă trebue. Și 
pe cind'se discută asemenea remedii, mili- 
tarismul și mizeria cresc. 

In Franţa .oratori populari ' cer împărți: 
rea bunurilor. Clasa a patra se pregăteşte 
a pune mina pe puterea statului şi a alunga 
din funcţii şi sinecure burghezia care de la 
1789 singură deţine puterea. Vechile partizi 
vor -să resiste dar fără speranţă și fără u- 
nitate, prin comploturi clericale, monarchice: 
și militare, - 

In Italia mizeria agrară e mare. Sala. 
horii lanurilor de orez din Lombardia şi din 
singurătăţile mlăștinoase ale Romagnei, de- 
cimați de friguri şi de pellagră, emigrează 
în stoluri, iar dacă semiîn în ţara lor, vind 
pentru cincizeci de bani pe zi munca lor. : 
“In Anglia s'ar părea la întăia 'vedere că 

soliditatea e mai mare. Dar privită mai a- 
proape, se va vedea că siguranţa: edificiului 
social e din ce în ce mai compromisă. E
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adevărat că, biserica, aristocrația, de naştere 
ŞI plutocraţia sint.. organizate. în mod puter- 
nic şi au o idee . exactă: de interesele lor. 

Burghezia se. pleacă sub legile scrise: şi 
nescrise; se preface cu fățărnicie . Car fi 
evlavioasă. şi șe "'nchină.la titluri, jură că 
nu e convenabil decit ceea ce satisface pe 
cei zece mii de aristocrați şi. afirmă că: e 
vulgar. de a. contraria privilegiile lor. Dar: 

„Anuncitorul, şi.. fermierul ; rămîn „înafară. de. 
aceştia | înfiin-, această conjurație ipocrită ; 

țează “societăţi , de. liberi „cugetători Și da 
republicani, arată pumnii regalității, Și aris- 
tocraţiei şi. cine ştie; a citi. în „ochii proleta.-.. 
rului englez, vede că furtuna va fi amenin- . 
ţătoare. Cît, despre” Irlanda, mişcările, singe... 
roaşe întîmplate acolo „sînţ.. cunoscute. 

In “Austria: sau Austro-Ungaria zeci „de. s 
"naţionalităţi se luptă unele cu, altele şi caută, 
a'şi face reciproc răul cel mai. mare posibil. 
In fie-ce provincie, adesea în fie ce. sat, ma- 
jorităţile | chiar, „relative caută, a; nimici, mi-,. 
norităţile, acestea, nepuțind. resista, 'se. pre:. 
fac a se „Supune, dar cu turbarea. în inimă 
și dorind. chiar destriicțiunea. imperiului . ca .; 
mnijloc "unic pentru a eşi. dintr'o „Situațiune .. 
nesuferită. 

In sfîrşit toate! țările, puteruice sau. “sla-.. 
be, au cite-o „Plagă. nevindecată şi cred a... 
află, dacă nu scăparea, cel puţin, uşurare,. 
sacrificînd miliarde în fie. ce an .imilitaris- 
mului, cu o spaimă ş'o. anxietăte care Sreşte 
din ce în ce. Sa , 

Lupta între guverne şi popoare, mănia 
partidelor. politice una în contra alteia, fră- 
mintarea diferitelor. clase .sociale-.e fără. În- . 
doială forma unei boale, generale: a „epocii. . 
Ea se află .în.toate: țările. de şi. în, fie- -care ; 
are un alt. nume; . - 

Dar, o. formă și mai gravă a. acestei “poale -: 
e cea .sufletească, .e: „nemulțămirea :adîncă, 
și melancolia,. independente de. legături na-. 
Mionale , sau; de. altele, neprivind granițele : 
politice şi; situaţiunea.. socială şi care: umplu. 
cu toate astea sufleţul.ori-cărui om :care e : 
ia nivelul civilisaţiei contemporane,. Fie cine . 
simte un fel. de iritare, pe care-o atribuc la .: 
mii de cauze. accidentale, mai totdeauna. e- 
ronate, dacă .nu caută; justificarea ei cu.aju-.: 
torul analizei, El e împins a critica.cu aspri-! 
me dacă. nu condamnă. toate manifestaţiile : 
vieţei sociale. Unii numesc acest:rău nervo- 
sitate, alţii pesimism, alţii scepticism. Dar. - 
ori cît numirile şi designaţiunea ar varia, ele 
acopăr totuşi unul și acelaș rău. 

Din nefericire. neajunsurile politice. şi :.e-: 
conomice ale statelor.. „europene: n'au "rămas 
fără o înriurire determinată: asupra  ar-" 
telor. Şi, "literaturei., Ast-fel ca un fel dei adă- 
post. împotriva: realității s'a. născut în: Ger-... 
mania romantismul, care descria: veacul: de - 
mijloc. cu colori atit de strălucite precum.de 
sigur. în. realitate; iu le-a! putut. avea, și. tot... 
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pentru a scăpa. de: un. „prezent, „insuficient,; 
cu ideea că ori ce altă stare de; lucruri: treaz: 
bue.să fie. mai bună. decit. cea, existentă, S'a 
născut. şcoala romantică - în Franţa, fiică. a 
şcoalei romantice. germane - şi-a dispreşului; 
byronian pentru: lume. pi m 

In timpul din: urmă apoi francezii, “în li. 
teratură “şi în arte, au admis. un sistem, nu: 
mit: naturalist, care. circumscrie terenul -ar- 
telor în prezent şi:la realitate, respinge în- . 
toarcerea . trecutului: și ori-ce: aspirație! spre: 
viitor, spre un ideal mai bun si 

Dâr, şi: naturalismul reprezintă: poate ta- 
blouri : de . fericire: :şi. părţile frumoase. ale. 
vieţii? Nu. C'un esclusivism.care i” se: impută... 

„cl se leagă numai de părţile cele mai urite 
şi mai lipsite ide: mîngiiere' ale 'civilisaţiei, 
se sileşte a'arăta pretutindenea- corupţia, su- * 
ferinţa, lipsa consistenţei morale, omul mu- : 
rind într'o societate în agonie: Cit! despre: " 
arta modernă, chiar dacă nu se poate opri . 
de-ă recunoaște frumuseţa! şia o copia, cău.. 

„ta a 0 Minji, amestecînd idea “că: forma 'no- ” 
bilă și pură servă „pentru scopuri! puţin înalte” 
şi cari 6 profanează: "Corpul! e. batjocorit în 
maiestatea' frumuseței prin. trăsături de 'sen- 
sualitate:'şi de libertinaj, cari nu, lipsesc ! în. 
mai nici unul din tablourile: contimporâne.. 

Cit despre: filosofie, pessimismiul ! e la mo; 
dă: Schopenhauer , e. Dumnezeu, Hatuimânn 

+ profetul său; Pozitivisinul. lui Auguste” Comte, 
- nu fâce nici un progres; filosofii francezi nu. 
: mai studiază decit psycho -physiologie, filo: 
sofia engleză numai merită numele de meta- 
fizică și se ocupă de chestii”practice de or- 
dine secundară, nu de soluţiunea unor pro- 

:. bleme universale. Numai: Germaniă: are o 
metafizică vie,. dar şi aceea e. întunecoasă 

„și desperată. | . 

Nu noi. vom.. contesta: meritele: estraor- 
dinare ale: marelui: filosof: 'german.: In:.ade- : 
vărel aizisipit :prin 'criticele lui: energice: . 

"o goală şi stearpă frazeologie;pe'câre. Hegel: 

a, 

o întrodusese şi care: a. stăpînit::spiritele. în.-. 
curs ;de- un: sfert de-secol. Dar afară!'de..: 

"acest .merit au înlăturat: prin i critica.ilui, 43 
" alte: sisteme „ce; exercitau o, „dominaţiune; mai 

ikestriînsă. la -:unele -universități, :precum: a-. 
i'celea ale lui. Schelling: Fichte, Schleiermâ- .: 

- cher etc. Era necesar să se: purifice:.atmos- 
"fera,; ştiinţifică - de miasmele- unei !-frazeolo-.. 
gii în care .cuvinte: abstracte.: lipsite de':cu-. -: 
prins şi neînsemnind aproape 'nimic,:pretin: . 

“deau. a. resolva: problemele: “universului: Insă 
tocmai această. critică: “meritoasă: a” frazeolo-: 

vilizaţiei, ne-au descoperit necesitatea; de. -a 
„trăi în mijlocul: unor instituţiuni ce ni se par“ 
inincinoase: şi: ne-a făcut: pesimişti:. Iri: acest. 
conflict pierdem adeseori. bucuria de a trăi: 
şi dorinţa de a-lupta; acesta: e isvorul. relei - - 

E -dominaţiunea acelui filozofism, compus din 3 

* giei: deşerte. a ' descoperit şi. contradicţiunea. i 
- "constantă între ideile noastre şi formele ci-
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rărh, că concursul unui public binevoitor a” di n, Că concursul, unui pu c. bine, voitoi „i. le vor merge înnainte. ne va lipsi. ICI PRI DEI A N E NOR DR DI aa 
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permis a bănui :că cunoștințele filosofice :ale.. rului, un predieat în defavorul lui, în cit-coneinsia ți-i - :! d-lui: Maiorescu. sînt mai ' contestabile. deciti:.. cu mult mai ugoară. Această suspicionare anticipată o- locv N >] | _. “a gi. . foarte. obicinuită în jurnalele politice, a căror mislune. . eiocvența sa. Ne: ipsea un: text, prin care să: : pe înţelege că nu e luminarea publicului, ” ci escitarea se poată verifica. știința. cea pusă la îndoială : patimelos lui, dar în discuţii ştiinţifice n'are ce cănta“, 
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ori-ce învăţat, din: ori: ce ştiinţă, îndată, ce. 
eliminează tratarea pe larg a controverse- 
lor, iar el va fi totdeauna bun pentru cea . 
dintiiu învăţare. a, ştiinţei „respective, căci 
ori-ce carte. elementară! este un resumat. 

D-sa ar „Butea răspunde că .esistă 'resu- 
mate, “care nu sînt înţelese. de: începători, . 
ci. sînt! pentru — învăţaţi numai, dar d-sa; 
ştie, că 'acest ; răspuns 1) ar fi' o'sofismă —: 
căci : recenserntul. va "fi: ştiind foarte bine, 
ce. fel 'de! resuniat trebue: să: dee un om, cînd” 
se:  hotărește ! a: scrie "pentni şcoalele' secun: | 
dare! “(pentru 'cea : dintiiu învăţare „a logicei). ! 

“Apoi d. Zotu, după'ce ia din textul” cărții. 
şi din șirul de argumentări strîns legate'ale 
D-lui: Maiorescu. patru citate din John Stuart 
Mill; încheie: + a ta ini 

i „„ care crede poate. că ar fi dovediț-o. aceasta” | 

  

„„Arătind această periectă consunanţă ad; 
literam între :d, Maiorescu şi Mill, noi. am. 
fi dispuşi a.o. nesplica : :printr'o. întilnire în: 
idei a două. genii, dacă, nu, ne-ar. fi cam. greu: 
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aşa: numita, dovadă ;vine: în urmă, recensentul 
împarte anticipando pedepsirea. :infidelităţii + 
cătră Mill şi caracterul. nelogic-al. logicei... 

Apoi urmează următoarea „argumenta. 
iune: ge, 

„Mill. e sensulasit în, toată puterea. cuvin: 
tului. Sensurile, după. el, șint: singurul. ÎS", 
vor al convingerilor. ai apti cari 
„Noi ara. văzut, că D. “Măigreici, a, „adop- 

tat această. teorie: a lui Milli, i 
“(că adică senşrile sînt: singurul, isvor. al, 

cunoștinții):, SE 

., 

  

“Acest.,hoi din: "văzut: e 'a ădoptat, atzi 
teorie'a lui Mill“, este pur şi 'simplu un bine- 
voitor! esces: de fantasie” 'a(l) recensentului, . 

undeva fără s '0 fi: dovedit nicăeri,, “căci “a- 
ceastă teorie a. lut Mill: a “fost, forniulată cu, 

prin, “ cuviritele : “rihil est ini: intellectu quad. : a înţelege o, asemenea întilnire chiar. în. cu-, RO 'antea „Puerit: ini seisu ! (nimic du, este' în 
vinte, chiar în “puncte și. virgule':.: n 

pur Dar: noi nu sîntem de'loc dispuşi a 0 es! 
plica aceasta- printr” o simplă întîlnire de: idei, . 
a două genii și înțălegem' foarte! bine, “în- 
tilnirea- în: cuvinte: "Aceasta, pentru- că lo: : 
gica lui John Stuart Mill "e cifată în mod | 
cinstit în apendice între nanualele * înitre:! 
buințate şi ' pehtru manualul: „nostru; încît 
bunătatea” recerisentului,: de-a se arăta dis: 
pus să! esplice” consunanţă din: întilnirea în 
idei a două. genii, este în: ceasul” nostiu' cel! 
puțin de “prisos. Dar! această 
voință a d-sale devine şi mai “Caracteristică, 
cînd Yede cine-va înţelesul, pe carâ-.i-l! dau : 
jurnalele bucureștene-! şi, “cînd știc că. recen-" 
sentul 'a și: câlculati! Asupra” acestui! “înțăles, 
In urmă: generosităţii: de a esplica în acest. 
mod întîlnirea: în“ idei, ele aruncă asupra; 
autorului : logicei. 'prepusul plagiării.: 

Dar „aceea“ ce d.' 
imputa“ autorului, logicei, „este ceva. “mai, 
grav” 

st, Ps pet 

“După e ce (Otaiorescu) în introducere” și- a. 
dat 'afiza silință ide a se pune'în cea mai 

  

strînsă '-armonie ' cu Mill. îndată după ter!” 
minarea întroducerii: lasă, pe Mill la 'o parte: 

autori,: de  astă-dată ger-: şi urmează altor 
mani,: mai ales din .- şcoala lui. Herbert. 4- 
ceasfăi infidelitate. cătră Mill ma putut ră: : 
mînea nepedepsită. Teoriile 'susfinute: de: Mill : 
şi adoptate de d; Maiorescu în. întroducere *: 
jiind contrare celorlalte: teorii: împrumutate 
de d.. Maiorescu ide la alții, logica d-sale « a: 
dobîndit un: caracter foarte nelogic“: 

Aci D. recensent . iar "seceră; înnainte: de. 
a fi semănat., Făr' a fi dovedit: nimic, ; 

  

i 

1) „Fallacia o o “diete secundam quid, ad dictare și sim. . 
zi plicitert.- aa o 

ciudată bună.» - 

recensent „voeşte:! ia 

Ca insăși: 

„„pentru-că! nici! n'6“'poate! găsi: nicăiri: * - | 
- Consecvenţă: D-lui: Maiorescii constă! toc= 

ii, Minte câre Să nii fi fost nai întiiu în Simțiri), 
iat! teoria! pe care:''o' Urmează logica Maio-!, 

, rescu este tot aceasta, decit'numai cu mica . 
: restricțiune ă “lui Leibnitz: nihil es în intel- 
- lectii guod non'“prius” ficrit in 'sensu, NISI. 
+ INTELLECTUS: IPSE (Nimic nu e în min: : 

te, care să nu fi fost maj întiiu în' simţiri, de: 
„cît mintea însăși ). Această” restricţiune! tre- 

  

„buia “so: Întrevădă 'ori-și-Ccihe, Câre-și aro-” 
gă' “dreptul 'de-a băniii? “stiință autorului, 'lo- : 

„gicei., | 
"Cu restricţiinta' “lui Leibhitz însă, această 

„ teorie. a''lui' Mill “(care dii reste.nu este a 
“lui Mill; ci foarte veche: Și, 'anuimită a! lui E- : 
„ picur)1) e admisă” de foarte: mulţi filosofi, 
de. ant Însuși, a, cărui „Critică a raţiunii 
„pure: “se ocupă: tocmai! cu intellectus. ipse”, 
cu chiâr: mintea. ! Aa 

Căci sensualismul;: empiric” “fiiia; zu e ifalș, 
„ci humai'iinilăteral, 
întru! cit aceste: 'sisteme! sînt. adevărate, ele: 

ie. 

„nu „se 'esclud, într'o' minte încăpătoare, căci. ' 
adevăr perădevă ăi: nu se'esclude. 

Dar'ce: mai: lă: deal la “vale! Reciisentul! 
"nici: n'avea! 'să: dovedească; cuni-că:''sensua: * 
lismul 'ca “,sisteni i filosofiei“ "(representat în 
cașul nostiu' de: Mill) e 'opus' altor” Sister 

  

că-și măteriălismul,. şi, Ș 

Aceasta ise! poate, dar i nu dovedește nimic. 
Ceea ce 'trebuiă' să'nc dovedească Disâ' este, 
nucă: autorul e "n flagrântă : contradicțiine, 
„cu Mill; ci dacă. din: „negrul pe aib“ al fo: 
gicei se, poăte arăta ''vr'o: contrazicere cu N 

„Accasta: însă 
; arâtă nicăiri! şi nici nu e în stâre ao: arăta, 

  

„mai într aceea. că nu “admite sensualismul + da: 
Cc „sistem''şi: dacă 'admite ârgumeritațiuhcă! hi ăci + 

i Mull „Pentru . 
! i a 

  

1) „CE. Diojiies- Lacrtiăs, Cartea: x, ă 

:recensentul nu 'ne-o' i
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„Nihil. est :in -intellectu: quodi:non: prius 
pe e fucritiin:sensu,.: i - NR i 

nu'l admite însă pentru: 0 
„intellectus ipse. ii i: - 
Şi dacă nu-l admite, e o dovadă că de ȘI Mill E e 
„cearcă 'cu mult” spirit 'a “demonstra, =— că 

acele principii aşă numite; legi “ale cugetării 
sint niște adevăruri basate tot pe: esperiență““, 

'autorul'va fi'avut. raţiunile sale de a ve-. 
dea nesuficienţa arguinentării lui Mill în pri- 
vinţă iisvorului-al'doilea al cunoştiriţii noatre, | 

Deci într'o chestiune atît de fundamen- 
tală, D. Maioreșcu.poate. fi mult şi bine :în 
coritradicţitine cu: Mill; fără 'de a fi însă. 

„în. contradicţiune cu D.; Maiorescu. dim . 
introducere“, 
“precum susţine recensentul. . ... 
Căci nu stă nicăiri în manual că cele trei. 

principii de sine evidente . (ideititatis, „Con-, 
tradictionis,, esclusi. tertii). sînt generalisări. . 
ale. espericnţei, Din contra, aceste principii .: 
sint. condiţii supt. care esperiența este, abia ,. 
cu putinţă şi se presupune pe tăcute esistenţa 

r,, Ca să :putem judeca ceva, A crede că, 
mintea şi lucrurile ce. ea. le pricepe, stau în. 
raport de causă şi. efect, constitue .paralo-. : 
gismul nurnit cum - hoc, ergo + propter - hoc : 
și e egal cu „judecata. aceluia, ce văzînd. o. 
moară  mișcată, de, rîu ar zice că moara-i 
causa apei sau apa-i. causa morii,.şi aceasta 
pentru, că acţiunile; (apei şi a. morii) stau - 

x ii 

în nex causal. DRE 
- Pentru ca, publicul să înțăleagă celelălte 

imputări „grave“, făcute, de recensent, von. . 
reproduce întreg paragraful 8 din logică 1), .. 
subliniind cele. trebuincioase. :. a 

ț 

„Judecata se compune din noțiuni, espli- 

În proprietățile lor „esenţiale... i 
„Ori-ce noţiune este. o :representare for- 

mată din alte_representări relative la acelaş 
object şi cuprinzind partea lor comună. In- 
țălegerea osebirei între noţiune şi simpla re. ,, 
presentare este importantă , pentru. înțălege- 
rea operaţiunilor logice.; Conştiinţa . noastră . 
primeşte. din. esperienţă ; mai multe, repree. 
sentări asupra aceluiaș fel-de obiecte. Un. 
copil d, e. are, la început, despre obiectul. 
„inasă, o idee sau representaţiune potrivită 
„numai cu acea masă „unică, ce-a, văzut-o în 
odaia sa. Mai țirziu vede. şi alte mese, .cu 
patru picioare, cu trei picioare, cu un picior,. 
de lemn, de piatră, de metal, rotunde, pă- 
trate, poligoane etc. Din această sumă da 
-representări relative la acelaș fel:de objecțe, . 
conştiinţa „lui estrage într'un minut. dat. şi 
"printr'un proces, ce']- esplică Psihologia, .re+ 
presentarea lor. comună. și lăsînd la o parte, 

  

1) „Vezi Logica do Titu Ala iorescu, Partea I: Lo- 
gica elementară“, (București, ed. Socec, 1876; vol. în pp. 110),pp. 12115. | 

„ceastă libertate.a generalisării: este omul-în 

„esperienţe: ce-l deosebeşte de roate: celelal- 

osebirile de tot individuale ale multelor e. 
semplare din acelaș object, formează noțiu-, 
că acestuia, | Si 
„Noţiunea “(Begriff) cuprinde dar. esența 

lucrurilor! ce s'au presentat conștiinței noas- 
tre, alegind din ideile lor numai părţile im: 
portate şi respingind. 'pe,celelalte. In acest | 
proces de abstracțiuue, noţiunile pierd, oare-, 
cum, materialis-zul representărilor, priinitive 
şi, devin eterice, pierd sensibilitatea. și: de... 
vin obiecte pure! ale gindirei. In Jumea, fisi- 
că d. e. nu esistă noţitihea plantă, ci numai., 
o,plantă, individuală oâre-care cu suna 'ei de 
calități unice. . | , Ni N Ea Fa : i 
“Importanţa 'noţiunilor. pentru: suflâtul o- 

menesc este din cele mai mari. .Mărginirea -. 
radicală și neajunsul caracteristic al inteliz 
genţei :omeneşti provine: din “prea: puţinela | 
representări, ce le poate icuprinde conștiința"! 
de-odată. De-abia:itrei-patru 'representări o-! 
cupă: în același: timp atenţiunea noastră; tot: 
ce trece peste acest: număr dispare de:regulă 
din sfera percepțiunei iitelectuale: şi 'se- în“ : 
tunecă. De aci. provin lacunele, unilatera- 
litatea, în” genere defectele. caracteristice a... 
le inteligenţii celor mai mulți oameni. Sin-, 
gutul inijloc de a, remedia în 'parte.acestui,. 
(sic) inconvenient, este de a. introduce În 

„conştiinţă noţiunile generale în locul. repre::, 
sentărilor, „sensibile şi de a, avea astfel. în + 
acelaşi cerc mărginit al, conştiinţei esenţa; 
unui cimp foarte întins..de representaţiuni. 
esperimentate., Ast-fel pe cînd simplul gră-. . 
dinar îşi încarcă conştiinţa! și memoria .cu, . 
representările individuale ale: fie-cărui esem.. . 
plar, de flori ce le cultivă, şi prin aceasta nu. | 
are inteligența liberă: pentru alte. gindiri,, 

"naturalistul ştiinţific primeşte numai noţiu- 
carea.€i presupune dar cunoștința „acestora . -Nile generale . despre felurile, plantelor, are 

în estract esența tuturor, și, ințeligența lui. . 
rămine liberă a concepe. alte 'tărimuri ale. 
naturii şi a forma astfel o ştiinţă universală, 
Fiind, dar că noţiunile cuprind mai .puţin de 
cit representările originare, însă conţin toată. .. 
esența lor, de aceea operaţiunea cu ele este 
cea nai potrivită repejunii de progrese în 

„inteligența omenească, pe cînd. cei ce: ope- ; 
rează numai cu: representațiuni, poartă. cu. 
sine -masa greoaie şi superfluă a. sensibili. . | 
tăţii „şi îşi: Întîrzie și-și încurcă. prospectul. | 
Astfel întrebuinţarea noţiunilor este de com- 
parat operării :cu 'cvintesenţe în locul spe- 
cielor de plante, cu chinină în loc:de china, . 
şi națiunea. se. 'raportă la representare ca . 
formula, algebrică la 'calculul cu cifre sau ca . 
logaritmul la numărul său. “Tocmai. prin a- * 

stare a-şi concentra mintea şi a cîștiga a- 
cea : circumspecţiune peste un cîmp vast de 

te fiinţi ale naturii. EI nu este uimit și cu- 
tropit prin: varietatea! infinită a indivizilor 
din natură și nu este, ca animalul, fatal le- -  
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gat de impresiunea niomentului; ci-liber a- 
runcă căutătura abstracţiunii în Univers și 
reduce masa multiplă şi estensivă, la o că- 
tăţune. mărginită dar intensivă, scoate in 
idei. sucul și măduva obiectelor : ȘI astfel 
domnind. . peste ele, ciștigă “locul şi timpul 
de a le compara între. sine.şi cu trecutul şi 

„viitorul, şi formează din ceea ce năvălea în 
capul său ca un:haos orb al: întîmplării, 
sfera luminată și regulată a. inteligenţi. 

Noţiunile sint dar productul cel mai im- 
portant, productul specific al raţiunii ome- 
neşti*, 
“După ce. lectorul va: fi trecut: pe ste a- 

cest paragraf întreg din care D. 'Recensenț 
rupe numai de ici-cole cîte o: bucăţică — 
întrebăm ce contraziceri au observat? Intr!'a- 
devăr la începutul paragrafului stă .intr'un 

"loc: ! 
„representări “relative la acelaș obiect“ 

Și într'alt.loc: . -. 
„representări asupra aceluiași fel. de o: 

biecte“. 
„Dar din esemplul cu copilui urmează. e- 

vident. că numai versiunea a doua e cea ade- 
vărată, şi că .cea d'întăi -e în. casul cel mai 
rău un lspsus calami — o greşală de condeiu. 

Acest -lapsus, aflat. pe o, singură. pagină 
şi. corijat cu cinci. şiruri mai jos, îl esploa- 
tează apoi recensentul în întreaga sa critică. 

“In sfîrşit D. Zotu 
„nu poate termina: fără a vorbi: şi despre 

impresiunea. de mirare, ce..i-a;, lăsat apen- 
dicele“, 

în: care D. Maiotescu promisese. a da no- 
“tele bibliografice. pentru. studiarea contro-: 
verselor. logice. şi nu. dă, decit. 

. „titlurile: unor cărți generalmente cunos- 
cute, simple titluri“ | 

“ Noi: n'avem nici un' fel de impresiune 
de mirare, numai pentru că D. Zotu. bine 
vocște a da: și aici 'rodul fantasiei sale, -î 
locul adevărului. Iar. âdevărul este: 

"gina 104'şi 105 sînticitate manuale, între- 
buinţate: la' compunerea. logicei, fie-care în- 
soțit de o scurtă notiță critică sau de: un. 
avis pedagogic, iar după aceea. urmează: ci- 
tate toate locurile (volum, carte, $, pagina) 
din opurile,' 'care 'pot: șervi la o. desvoltare 
mai departe a paragrafilor din manual, 

Cit! despre” „dar“ ca formă: concludentă 
şi „despre ceea ce voeşte recensentul a zice 
în privirea deoscbirei _„Yepresentării comu- 
ne“ de noţiune“, nu vom răspunde nimic. 
Causa" e simplă —ne sînt indiferente ' atît 
ideile D-sale! asupra nuanţelor de înțăles 
al particulelor rominești, precit şi: părerile 
filosofice. — Rolul' criticei noastre se măr- 
ginea la respingerea bănuielelor. de plagiat, 
a contrazicerii flagrante şi a bănuelii de' su- 
perficialitate aruncată asupra autorului prin 
„mirarea“ de la capăt. | 

Dar să admitem —de şi nu concedem — 

„la pa 

4 

că în cartea D-lui Maidrescu ar. fi nu o con- 
trazicere — ci zece. De unde și” pînă”: unde 
vine recenseiitul să deducă” din”. coiitraziceri 
neştiința autorului? De cînd contrazicerile 
sint. o dovadă :de neștiință? Dacă noi. am 
susţinea: de. ex: că Condrillac -a fost--mate- 
rialist, că: St” loan'-c: întemcetorul. logicei, 
că Romanii vorbeau grecește, atunci! aceasta 
ar fi o dovadă de. neștiinţă. Dar o-.contra- 
zicere?, dovedeşte. cel mult ceva in privirea 
puterii de: judecată a unui om, nu în privirea 
ştiimţii. | mi « 

Ce ignorant ar. trebui să numim: pe: Kant, 
care se contrazice citc-odată, care: dă cite 
două definiţii despre un lucru, din care nici 
una nui bună, ba se esclud... C'un cuvint 
ori-ce -neconsecvență. în gindire: ar trebui 
stigmaltisată drept. neștiinţă, 1. 

- Dacă învățătura” lar, garanta; pe cineva 
contra erorilor.de judecată, atuncea .pe.de.o 
parte n'ar mai. fi dispute „între oameni -în- 
văţaţi, iar pe de altă. parte. dacă învăţătura 
ar fi condiţia. judecăţii,: oamenii -(ne învă: 
țaţi n'ar putea să judece de.loc. i... .. 
„Dar în faptă stă altfel. Ştiinţă poate. ciş- 

tiga ori-cine voeşte, judecată, nu. Judecata: 
e un. dar preţios al naturii, care. se, găseşte . 

- în porţiune mică la ori-ce om, dar. încăpă- 

toare şi clară numai la aristocrația, spiritu- 
ală, pe care natura a semănat'o cu multă 
sgircenie pe fața pămintului. Și această aris- 
tocrație e şicanată, în: republica literilor, ca 
'şi ;aristocraţia. numelui istoric, în „republica 
cetățenilor. În amindouă . 'republicele, medio- 
critatea (din invidie, și. din simţimîntul. ni- 
„micniciei .sale)..va, bănui capetele, ipe care 
nu va putea sau nu,va voi să le. înțăleagă. 
Și :un asemenea. cap cu. judecată. vastă 

şi limpede este într'adevăr; autorul manua- 
iului - de, logică, din. care. causă. „republica 
literelor rominc e pe cit. sc poate. în, contra 
lui. i: i poi 

Insinuări, buiguiri confuse despre COSNO- 
politism, bănueli de. neştiinţă, acusări de, pla- 
giat, toate aceste se aruncă. asupra unui spi- 
rit.. care în „fie-care . șir :e. de transparenţa 
„cristalului. şi nu. “lasă. nimăruia, indoeli „asu- 
pra celora, c ce voea să zică. ît 

Și cînd nu. mai, ajung aceste,; atunci. se ia 
refugiu la —- contrazicere 1), de .şi asta-i, bă- 
nuiala cea mai: fragilă din toate. „X sau Y., 
vr'un .recensent.oare-care, amestecă. şi con- 
fundă.. toate, aduce. lucrurile cele: mai etero- 
gene şi voește a dovedi în șcrierile noastre, 
nu. greşeli, — contraziceri. O apucătură naivă 
şi rea, de care se servesc adese aceşti. domni. 

' Contrazicere e să- nu admiţi. întrun, autor 
de cît pînă ce-ai găsit duuă teorii cu totul 
neîmpreunabile şi “după « ce ţi ai dat toată 
e Ei . 4 

„i „to 

7) „De aici urmeăză un plagiat al: ostr înătroptăt 
în contra a doi recensenţi, unul german, altul: frances, 
Iispresiile prea aspre ale originalului: “le-ar ! îmblinzit 
cu multi. -- i i 
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silința posibilă de a le împreuna. Dar să se 
contrazică cineva, pe fie-care pagină? Tre: 
bue; să fie un om care. nu ştie ce vorbeşte, 
căci asta va să zică contrazicere“. . | 

„Vezi un cap ce nu-i capabil de-a pricepe 
o cugetare în unitatea ei, că frînge din scrie- 
rile noastre de. ici. şi colo cîte-o : bucăţică, 
le ţine. lingă olaltă şi de odată strigă: „Con- 
trazicere|“ Aceasta: e mult: mai ușor. de ciţ 

„de a:l-urma. pe autor în toate minele cuge- 
tării sale. şi a-i spune: apoi, ce ai contra lui. 
Dar unde puterea și curajul de a urma îi 
părăsește pe. acești “domnișori,. strigă mai 
bine,: contrazicere !'* 
„3 De:odată: numai i-auzi!: ici commen- 
cent tes contradictions! t) Cum pot numai să 
creadă asemenea. capete, că spirite de soiul 
nostru nu vor observa cea'mai simplă din 
legile logicei, principiul contradicţiunii, că, 
am lucrat toată viața la un sistem de cuge- 
tări, fără) a avea. o idee tresgîndită și lămurită 
şi o' icoană. clară despre ceea ce învăţăm pe 
alţii; ei cred că trebue să așteptăm să vie 
nişte inteligențe,: comune ca şi :muștele “de 
pe păreţi, pe care:i produce fără greş con- 
nubiul 'ori-și-cărei părechi omenești, pentru 
ca să ne lumineze pe:noi asupra principiului 
contradicțiuniil“* N 
e aj : 1 

; ” - , - i .- II.: DE: 

”* La 'observările ':,,Convorbirilor literare“, 
că d. :Zotu' ar 'fi imputat autorului: logicei 
plagiarea, recensentul răspunde: în ;, Presa“ 2) 
cum'că ru credea:că aceste: insinuaţiuni ar 
putea-“fi taxate de apucături neleale. Ca: să 
dăm 'și noi'o idee despre plagiarea și despre 
citarea 'de simple titluri, care i se' impută 
d-lui : Maiorescu; - vom spune următoarele: 
'Logica' Maiorescu are wntext kle patruzeci de 
paragrafi pe o de file . - Iara 

Relativ la aceşti patruzeci de paragrafi 
pe: 50 de file sînt: în iapendice; douăzeci şi 
patru de notițe bibliografice. : :.! eu. ' 

. În 'aceste;24 de notițe se citează: i 
"vMill:şi Trendelenburg ca manuale între- 

buințate. şi pentru - manualul nostru (+. no- 
tița 1)“ a 

Apoi dintre. celelalte .notiţe: : -.. - -- 
„1)La'$ 1ş.. Trendelenburg  Logische 'Un- 
tersuchungen II pag. 236 et untea.: :i 

1) La Ş 25.' Comp. asupra teoriei logice: 
Trendelenburg Log. Untersuch. II pag.:239 
și'următoarele.. îi. i 3 
3) La:8 27. Trendelenburg Log. Unters. 

II: p.'2099 et sq.: DE o 
14) La $ o. 'Trendelenburg log. Unters. 
1I''p, 224 &t-sqei pe CD - 

! 4 i —— i...   m 

1) „Aceste şiruri sunt îndreptate contra lui Saint 
Rent 'Taillandier,.un recensent al: autorului din care 
EXtPABOM | 

i 2) Vezi No,. 164, din.14 August, 1877, p. 2, sub tit- 
Iul „Critice literare”, răspunsul lui Dr. Zotn, . 

1) La $ 16. Mill Logica cartea I cap. 7. 
2) La $21. Mill Logica cartea 1 cap. 4, $ 
3) La $ 33. Mill Logica cartea 1 cap. 4, $ 
4) La $26. Mill Logica cartea II cap. 1%,$ 

:5) La $ 30. Mill Logica cartea II cap. 1%. 
„6)LaŞ 31. Mill Logica cartea II cap. 1*%,8 2. 
Va: să: zică - „cercetările logice“ ale lui 

“Trendelenburg .sînt citate, odată 'ca.op în- 
ireg. întrebuințat, de patru ori cu indicaţii 
speciale;. Logica lui Mill asemenea odată ca 
op întreg întrebuințat, de șese ori: cu indi- 
caţii speciale, Aceste două opuri numai sînt 
deci citate de douisprezece ori pentru un 
text de 40 paragrafi,:pe. şo de file. - 

ŞI fiind-că special de la Mill d. recensent 
scoate două pasage traduse ad literam, 'zice 
plagiat: Ciudat mai trebue să: mai fie şi pla- 
giatorul acela, care citează în douăsprezece 
rinduri pe cei pe care-i plagiază. Trebue a- 
poi să însemnăm în od hotăritor că citatele 
d-lui Maiorescu nici nu sînt scrise: ca:să a- 
răte, câri autori anume'au servit la compi- 
larea cărţii sale (căci ori ce carte de școală 
secundară e cu atiît' mai: bună,.cu'cît este 
un compilat mai :bine- aranjat .al :formulă- 
rilor. celor nai esacte și mai limpezi. de ști- 
ina respectivă); 'ci ele sînt scrise:,,cu TES- 

w
w
 

irîngerea. la acele 'pasage, din a: căror/stu- 
diare să se tragă în: adevăr -un: folos pen- 
tru lămurirea întrebărilor, atinse în. text“ 
Căci dacă ele ar fi fost scrise. „în :scop 
de-a aduna: multe nume: de autori, :atunci 
poate fi recensentul sigur că: n'ar fi lipsit 
nici unul din citatele, pentru care-l doare 
inima; poate că n'ar fi lipsit nici în casul, 
cînd autorul ar fi gîndit cu ce,soiu de. recen- 
senţi se espune a avea. a face. A plagia: va 
să zică a lua ideile sau formularea lor. de 
la autor, fără a-l cita nicăeri. De:la Mill. în 
cele. trei citate autorul logicei n'a luat, ideile 
nouă, .'căci acestea se găsesc. în ori-ce lo: 
gică elementară; ci numai formularea „lim- 
pede.: Ajungca deci să citeze o singură dată 
cartea ca op „întrebuințat, pentru a-i lua, ori- 
cui dreptul de a presupune plagiare. In pri- 
virea citaţiei de „simple titluri“, imputată: 
autorului, găsim. asemene 'în. răspunsul din 
„Presa“ reticenţe unice în: felul lor.. Cînd: 
noi spunem că autorul. dă notițe critice, a- 
supra cărților citite, atunci d-sa vine toc- 
mai cu o carte. (Prantl, /storia logicei) la 
care. nici nu semcape critică din punctul de 
vedere al ideilor, ci numai din acela al da- 
telor. De ce n'au reprodus notiţa despra 
cartea lui Bain sau despre acea a lui Mill, 
sau chiar despre cea a lui Titesten? Numai 
atunci. am fi putut presupune că recensen- 
tul e leal. și voește a spune adevărul. 

Cît despre „este“ ca terminus medius 
(Prendelenburg), noi, care am văzut citațe 
„cercetările logice“ de ş ori, avem dreptul 

. 

  

. 

*) In Couc. lit. greşit |.
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a crede că nu-i un plagiat, 'căci la un ase- 
menea se presupune totdeauna infenfia de 
a lua făr'a “pomeni; pe ciud la autorul 'lo- 
gicei, prin esemplele''date, probabilitatea u- - 
nui plagiat e cu totul intătusată. Nefiind 
nici odată dispuşi să esplicăm asemenea lu- 
cruri priii! intilnirea în idei a două genii, am 
putea presupune! că autorul. logicei a citit 
în Trendelenburg! această esplicare e, şi a- 
poi! nu şi:a” adus aminte că a cetit-o, ci a 
crezut că e o 'îdec propric'a sa. “Pentru cel 
ce cunoaște modul abstract de scriere. al 
profesorului german, această “esplicare “ar 
fi cea mai naturală, La idei, care ni se comu- 
nică în mod foarte abstract, perdem adesea 
conștiința 'originei: lor, şi numai la acelea, 
care ni se dau în mod intuitiv, oare-cum Dlas- 
tic, printr'o imagine, ne aducem mai _tot- 
d(e)auna: aminte: şi de cel 'ce ni le-au: comu- 
nicat. In casul nostru vina ar fi de atribuit 
memoriei, nu. voinței autorului. logicei. Noi 
insă' renunțăm de bună voe la .această es- 
plicare firească dintr'o 'causă cu totul ma- 
terială, Nu avem ediţia a freia a cercetă- 
rilor logice,: pe care recensentul o. citează. 
Intra doua: ediţie, pe care:o avem la: mină, 
ideea nu 'este de loc atit de precis. și lim- 
pede esprimată,. ca în: logica d-lui Maiores- 
cu.: Pentru curiositatea “lucrului lăsăm să! 

- urmeze „esplicaţia'“. lui “Trendelenburg : 

Conclusia ipotetică sună: Dacă A este, 
este B; dar A cste; deci este B. In această! 
formă se esprimă în modul cel mai abstract, 
că cele singulare sînt sumise: celor generale. 
Nu se împreunează un conţinut nou cu .no- 
țiunea medic, precuni se, întîmplă, aceasta 
în de alt- fel în conclusia * categorică, ci se 
esprimă fără nici un fel de legătură ' esis- 
tența pură a noţiunei medie (A), prin 'a- 
ceasta se şi descopere. esistența predicatu- 
lui (B) în mod gol. şi deslipit. “Dacă numă- 
răm în conclusie” trei termeni, aicea sînt de 
o camdată numai doi, şi esistenţa, cel mai 
abstract resultat: al: intuițiunei, apare inco- 
lor ca'al treilea. Pe cînd în conclusia:cate- 
gorică (după sensul general ) esistenţa se 
presupune, pentru-că cele. singulare care re- 
pausă pe basa lor, apar în propositio 'mi- 
nor, pe cind deci 'conclusia categorică: o- 
feră, cu presupunerea esistenţei, o râpor- 
tare mai bogată a cuprinsului: conclusia i- 
potetică represintă numai. islarea: aceasta, 
esistenţa fără raporturi a „predicatului - (B) 
şi este în această privință mai săracă de 
cît conclusia categorică. - Apoi am făcut: a- 
tenţi mai. sus, că conclusia categorică ad- 
mite și: ca această formă. Deci. conclusia 
ipotetică, care fără nimic .alta,. nu. are alt, 
cuprins de cît faptul subsumţiunei, n'o' pu- 
tem ţine de o desvoltare mai.deplină a con- 
clusiei 'categorice, ci numai - „de o formă, 

! 

câre şi-a! “ lepădat florile” şi nau lăsat decit 
trunchiul “purtător 1), CDR 

Să luăm acu esplicarea d-lui 3 Maioresei : 
La regula, că' silogisimul: trebue -să atbă 

trei "termeni, pare a facc escepțiunie aşa 
“numitele silogism hipotetice cu: numai doi 
termeni aparenţi. Ele au for mele urm itoare: 
"Dacă este m, este s, i 

însă 7 este (sau nu este), 
prin urmare este :(sau nu' este) IĂ 
Dacă este m, nu &ste e Sp! 
însă m este, 3: e „i 
prin urmare nu este s.n 
"Dacă nu este m,:este s,': i 
însă m nu este, 
“prin "urmare este''s; , 

Argumentarea sc -face în forma. dintii 
după “modus ponendo. ponens şi tollendo tol- 
lens, în'casul al. doilea modo ponendo tol- 
lente, în casul'al treilea modo “tollendo po- 
nente (Y. Ş 24). In toate casurile însă ar- 
gumentarea. sc. face și la :silogismele hipo- 
tetice “cu ajutorul a-trei termini. Nici: că 
poate:să fie alt-fel. Din judecata „dacă. este 
m este. s“, întru cit rămîne mărginită: la, 

LR 

„aceşti doi termeni za și Ss, nu va resulta nici- 

odată o.conclusiune nouă. Cînd. însă în pre- 
misa: doua :se' zice ;,m este“, atunci se.a- 
daugă termenul al treilea, adică „este“, care 
aici nu are înţelesul unei copule, 'ci înţelesul 
predicativ al esistenţei reală „(Comp.. $: 20). 
Prin -urmare silogismul hipotetic se. reduce 
la următoarea formă de silogism obicinuit 
cu trei terrneni: IE CO a o a 

»: Ss este o dependință a lui n, i 
însă i are: esistență (pj* - i 
prin urinare și s are. esistentă (p).- 

' Dintr? aceasta 6 evident; că dacă! autoru: 
lui logicei i-a rămas în minte în mod n&- 
conștiu o idee a lui Trendelenburg, : el. a în; 
trebuinţat- -o' mai bine, mai limpede, mai 'cu. 
temeiu; de cum s'a întrebuințat Trendelen: 
burg pe el însuşi. Dorim multe plâgiate, de 
această natură, care să traducă idei' spuse 
în treacăt, în moneta bine- tipărită a gîndi: 
rei clare. și hotărite, care să prefacă * me. 
talul ascuns în pietris, în metal curăţit şi 
preţios. In' acest sens esplicaica d-lui Maio- 
rescu nu se găsește în nici o carte, căci după 
citatul lui “Trendelenburg se vede că el în- - 
suși admite în silogisme' ipotetice. numâi foi 
terineni (faptul pur şi simplu al: subsumțiu- 
nci). Dacă acesta e un plagiat, atunci tot ce 
gîndeşte: vre-un om din lume e asemene un 
plagiat, căci toţi nu facem de cît a gîndi: 
pînă la capăt, ceea ce altul a gîndit i în nod 
embrionar. * 
„Adăogim spre mai marea bucurie a "re. 

1) „Vezi Cercetări logice“, vol. n, pa. 242. şi "az, 
iția a doua. 

puii



censentului că al XVIII-lea capitol din „Cer- 
cetările logice“, din care d. Maiorescu ar 
fi plagiat pe „este“ ca termin mediu, e citat 
în apendicele logicei sale de două ori. 

„Dar la ce discuţia aceasta? Dacă recen- 
sentul. ar,.fi făcut observaţii ad rem, care. 
să. arate, contraziceri sau erori în textul lo- 
gicei chiar, ne-am simţi dispuși a desbate 
pînă şi controverse logice. Dar d-sa a avut. 
bună-voință a se pune la scris, pentru a. 
dovedi nu erorile autorului, de care n'au 
putut găsi, ci nelealitatea ştiinţifică a lui. 
Această manoperă nu.i-au succes de loc; 
ea a avut numai efectul de a așeza pe re- 
censent într'o lumină foarte echivocă și pe 
un teren, unde ori-ce discuţie: devine de 
prisos. 

Mi Da Pai pi 

.. Economie politică, şi medicină 
"3 = Im. contra unei broşuri de A. Vlădescu. —: 

„Acest. domn. doctor în medicină, doctor 
în drept, a publicat mai zilele trecute o căr- 
țulie, întitulată „„Causele crisei financiare în 
Rominia“, în care desvoltă o ne mai pome- 
nită bogăţie de planuri teoretice şi istorii 
pe. apă, care vor face plăcere tuturor comis” 
voiajorilor, însărcinaţi cu. vînzare de Indigo, 
fie'n Spania, fie la poluri. —O probă. din 
această: prețioasă operă nu strică: - | 
-* »Rominia ocupă pe continent o'posiţiune 
strategică naturală. Ea” este protegiată în 
“lungul” ei—pe deoparte de seria: munţilor 
Carpații, santinela fidelă, de-veacuri, a po- 
porului roman, pe de alta de rîul dunărea, 
barieră nestrămutată a naţionalităţii noas- 
tre. — Acest şir de munţi şi această albie 
a dunării fac din statul romîn o fortăreață 
naturală, contra căria s'au sfărămat în tre- 
cut, deseori, armatele inimicilor noştri. — 
Ca :situaţie geografică, Rominia se înveci- 
neşte: la Nord și la Vest cu Austro-Ungaria, 
la Vest cu Rusiă și cu Turcia și la Sud cu 
Turcia“. 

O Vest al Rominiei, regiune infernală, 
In care. Ruși și Unguri cu Turci amestecați 
Pindesc să treacă Prutul, în oarde adunaţi, 
De Doctorul Vlădescu de n'ar ave(a) sfieală. 

„„Săracul Ștefan Vodă! Crișu el, la răsărit 
avea . Tătari, la "miază-noapte țara leşască, 
la apus Ardealul, la miază-zi Ungro-Vla- 
hia. Acuma ce ar face cînd ar vedea la apus 
Turci, Ruşi și Unguri uniţi, rîvnind toți 
buluc asupra lui? Ce ar face? Ia ar face, 
c'ar ave(a) pe doftorul nostru, care ştie să 
mute mările şi ţările de la apus la răsărit. 
Deodată te-ai pomeni numai cu Dunărea'n 
virful“ munţilor și pădurile de brad în albia 

"Dunării. Şi iacă așa ar scrie Nistor Ureche: 
„l-a satul: Stuhăria-lupului, ţinutul Nicăiri, 
unde-i biserica într'un vîrf de plop şi Du- 

MIMAIT, EMINESCU . 

nărea curge ja țleal, întilnitu-sau ioştirea imol- 
dovinească cu. urdii turceşti, moschiceşti şi 
ungurești și dînd răsboiu bărbăteşte de am- 
bele părţi, mare mult s'au oştit pină au 
biruit oastea moldovinească, iar limbile stră- * 
ine s'au ascuns toate într'o căpăţină de sîrb, 

"pe care pan Vlădescul, biv-vel vraciu Sada- 
gorski o adusese din țara franțozească. Și 
astfel. am biruit noi, limbile străine cu mila 
Domnului, cu vitejia Vlădescului și cu noro- 

«cul lui. Stefan Voevoda“. I-aşa ar scrie" Nis- 
tor Urechi, bată-l norocul, ş'ar merge ves: 
tea Vlădescului nevoie-marel 

Păcat că'n vremea cînd domnea strălucita 
roadă Muşatin, neamul Vlăduţilor şi Dră- 
ganilor se'ndeletnicea cu creșterea bostani- 
lor în țara bolgărească. | | 

Iară după noi, cronist rătăcit în veacul 
al nouă-spre-zecelea, causele crisei financia- 
re sint acestea: | E 
-1):Pentru-că Doctorul în medicină, Doc- 

torul în drept, a uitat să vede a învăţa a- 
„cea ramură a filosofiei de stat, care în lim- - 
„ba “vulgară :se numește gramatică, pentru 
care pricină îl sfătuim să mai între în clasa 
a.]l-a-a universităţii. din „Hiîrlău, ca să stu- 
dieze profunda teorie despre acordarea. su- 
biectului cu predicatul și adiectivelor şi ver- 
bilor cu substantivele, la care. se: referă. 
Cum că această prețioasă teorie îi lipseşte, 
dovedim prin următoarele citate: 
„Pag. 1. Este cinci ani de cînd... i 

Pag. 4: Vitele cornute discheşte la noi... 
(— susţinem că ele discrește, pentru că se 
face doctori). . | | 

Pag. 5. A doua condiţiune sau putere 
“producătoare pentru agricultură: este vitele. 

Pag. 6. A treia condiţiune esfe băncile a- 
gricole. , 
„Pag. 10. Contra acelora; "care voește să 

ni le hrăpească. _ o 
O altă prețioasă regulă, dincolo de sfera 

cunoştinţilor. d-rului, este că numele proprii 
se scriu cu iniţiale mari. Iată-le:. . . - 
„Pag. 1. Seria, munţilor carpații. Bariera 

nestrămutată a dunări. | 
"Pag. 3. Resbelul. crimei (citește Crimeei) 

ș.a. ș. a. | | 
„ Apoi D-rul să nu uite că nu-i destul ca 
un Bulgaraș, ori. un Grecușor să se friseze 
trei ani în Paris, pentru a se'ntoarce. de a- 
colo Romîn'neaoș. Ex: o 

„Populaţia. noastră agricolă a, discrescut 
în cei din urmă cinci ani e o manieră spăi- 
mîntătoareii. - 

i ” . . . a Ă a ” :. 2). A doua causă a crisei financiare. este 
că mulțime de oameni de teapa. doctorului, 
cam tirziori la minte, în loc să se ocupe cu 
lucruri folositoare, precum punerea în stare 
normală a ciubotelor vechi,. revenirea asu- 
pra căilor acului dealungul pantalonilor, sau 
eventual înlăturarea constipaţiunilor, din 
contra pun la cale lumea toată, croiesc iri: 
1
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gațiuni şi scriu reţete pentru popoare în- 
tregi: Mulțimea acestor individe, reformă- 
toare ale' universului, trăieşte toată direct 
sau indirect din sudoarea claselor positive, 
fără să li deie nici o compensație  prir 
măg...ulirile ei, - -.. :, a 

De aceea vom face un serviciu naţiei ară- 
tind adevăratul teren, pe care d-rul este 
mare. Cu.acest scop publicăm din nou ur- 

" mătoarea mulțămită publică: | 
i Tîrgovişte. 

„Subsemnâtul suferind de constipație du- 
pă o căutare de (8) zile cu medicamente, 
eram ameninţat cu pierderea vieţii: Din îri- 
timplare d-nul doctor 'Alesandru I.. Vlădes- 
cu, trecînd prin acest oraș la băile Pucioa- 
sa, m'a reintors la viaţă după o căutare de 
4 zile.. In urma unei. asemenea grabnicg 
însănătoșiri, viu a' mărturisi în public că 
viața mea, astăzi este dață din nou de d-nul 
Vlădescu, după o serioasă stăruință ce are 
în căutarea bolnavului pe lingă medicamen- 
tele date; căniia-i esprim mulțumirile, melc, 
păstrindu-i eternă recunoştinţă“. 

i . . 

Literatura şi pastrama din Botoşani | 

Ştiam. odată că în vechiul tîrg al Botoşa- 
nilor se face pastramă bună şi în genere 
se, dau cărnii acele modificaţii, care-o . fac 
să se împotrivească timpului şi să figureze 
sub numirea generală de mezelic în deose- 
bite formate prin băcălii şi pieţe. “Dar că'm 

" Botoşani s'ar fi făcut și — literatură 'şi'ncă 
literatură ştii cole! cu şic, asta 'n'o ştiam, 
păn'a nu ne veni Calendarul : ,Lectorului 
„romîn“ pe anul 1877 (Anul IV): Va să zică 
de patru ani se repetează aceste ăpeluri la 
gustul estetic, fără ca noi să le fi băgat 
de samă. Dar acuma... acuma, cetitorul nu 
ne mai scapă. Vrînd-nevrînd trebue să ur-: 
meze pe .cărarea înflorită a muzelor boto- 
șănene; să se îmbete de profumul florilor 
de pe malul Botoșancei, să adoarmă în cîn- 
tecul filomelelâr cu nemuritoare boturi, care 
în acest fericit oraș au forma cam ciudată, 
de scriitori de 'cancelarie. Acest calendar 
„conţine smintina (ca să nu zicem crema) in: 
teligenţei literare: din acel oraş, iar untul 
din acea smîntînă ce neaparat D. N. 1. An-: 
ghel. — Vibreze aşa dar coarda arfei an- 
gelice. , i E 

Dar bardul nostru, care însamnă cu a- 
„tita conștiință pînă şi luna (necum anul) în 
care au luat naştere nemuritoarelor sale pro- 
duceri, este șptodată şi prosaist. ;„Georgej 
şi Maria“ se“ întitulează gingaş scriere no- 
velistică, pe care a comis-o D. Angel. : 

Oare un: voiaj timp. de un an nu i-ar fo- 
-losi tinărului bard? aa 

e „C. CA.“ E Ă 

: TI, * a ” a 

Ca răspuns la persiflarea poesiilor unui 
domn Anghel din Botoșani, 'care, în 'compli- 
citate cu alţii, a fost comis un calendar :cu 
versuri şi novele imposibile, un 'Domn:R. 
găseşte ocasia de a discuta persoana re- 
dactorului părţii neoficiale a acestei foi. :A- 
ceasta n'ar fi nimic. Sîntem: deprinşi 'de a 
vedea amestecîndu-se în discuţii, unde. este 
vorba nici de casa, nici 'de familia cuiva, 
elemente cu totul personale, care trec: ade- 
sea în domeniul. imaginaţiunii pure. -Dar 
ceea-ce se pare din notiţa d-lui R., e că Bo- 
toşănenii s'ar fi supărat din 'causa dării 
noastre de--samă, pentru că -i-am fi numi 
pastramagii, ba ceea ce-i mai frumos, D.:R. 
crede că ne pare grozav de rău că:ne-a 
aplicat acest nunie. a i 

Cu părere de rău îi vom spune că nu a- 
vem acest talent și, dacă l'am avea, nu ne-ar 
fi de loc ruşine de el, căci o meserie positivă 
este totdeauna, onorabilă... Apoi e positiv: că 
tocmai uscăturile din Botoşani sînt un obiect - 
de esport, care au ajuns pînă la: Londra, 
încît acest -articol este tot aşa de 'bine:un 
titlu de onoare pentru Botoșani, precum e 
brinza pentru Limburg, unt-de-lemnul pen- 
tru Provence, vinul pentru Champagne. | 

„ Prin urmare am vorbit foarte serios, cind 
am zis că, vechiul tîrg al Botoşanilor''e re- 
numit pentru un: articol industrial, iar nu 
pentru literaţii pe: care nu-i are. De aceea 

- susţinem din nou: 1mu feste esact ceea:ce zice 
d. R., că „din Botoșani a văzut eşind multe 
"bucăţi de poesie admirabile, care fac onoare 
nu numai Botoşanilor, ci ţării. întregi“... 

Noi cunoaştem: aproape tot ce s'a scris în 
romineşte şi susţinem contrariul. Dintre cei, 
mai vechi Ralet a scris mai corect, dar cu 
toate :aceste operele lui: ri'au însemnătate. 
Intre cei mai noi I.. Adrian e necorect în 
formă şi lipsit de gîndiri serioase. . Cît des- 
pre geniurile poetice, literare, medicale,. fi- 
nanciare, - juridice, etc. etc., care: ar fi să, 
iasă. alături cu breasla, pe care'd. R. o tra- 
tează c'un. dispreţ pe care ea: nu-l merită, 
acele vor ave(a) să apară de acu'nainte; 
-Pîn'acuma n'am putut constata proveniența 
botoșăneană decit la producte ca acelea ale 
d-lui Anghel şi ale altora de acelaș soiu. 

Cît despre redactorul acestei foi, el a cre- 
zut a putea renunţa la onoarea de-a fi numă- 
rat. între concetăţenii acelui oraş, de: vreme 
ce, zi cu zi numărind, n'a petrecut. nici  ju- 
"mătate de an în Botoşani, încit-el nu poate 
fi- admis ca normă: de ceea ce -produce în 
genere mediul intelectual al Botoşanilor.. . 

- Fondul cugetării noastre n'a fost: deci de 
a. atrage cituşi de puţin susceptibilitatea Bo- 
toșăneilor, ci a fost acelaș ca şi'n alte .no- 
tițe :tot' atît de ne'ndurătoare: ca -și cea -a- 
supra literaturii ce se produce în acel'oraş.
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Nu este vorba de D. Eminescu. Este ade- 
vărat că poesiile d-lui Anghel sint rele? Da. 
Este adevărat. că. sînt .productul mediului 
social care le „citeşte și lencurajează? Da. 
Prin “urmare...? E datoria unui publicist de 
a respinge productele greșite şi criticele.sale 
vor fi.cu;atit mai aspre,. cu cît literaţii, de: 
care va vorbi, .vor fi mai lipsiţi de cultură. 
Cînd cineva nu s'a împrietenit nici măcar 
„Cu. gramatica -rominească; -să nu cuteze a 
Scrie poesii.şi novele. | AR 

“Toată această! întîmpinare.o scriem, pr&- 
supuind: că “discutăm c'un Domn R. Cu 
„„Curierul. intereselor“: nu! ne-am fi dat: a- 
.ceastă osteneală, căci pentru redactorul a- 
celui ziar ori-și-ce abstracțiune e dincolo de 
“sfera priceperii sale. Redactorul „Curierului 
interesclor!* joacă în.presa- romină rolul. lui 
-Achmed Kaisserli pașa.. Acesta era singurul 
ministru în Europa, care nu ştia citi. şi scrie, 
iar. d, Balassan. e asemenea singurul .redac- 
tor, în univers. poate, care. asemenea nu ştie | 
„citi.și scrie. Acestaj e un Secret public în Iaşi 
iar. fi. în toată ţara, dacă d. redactor nu 
„s'ar „păzi de-a scrie un singur șir în pro- 

„„priul. său ziar. D-sa are un singur. rol — de 
a țipări necuviințele, cite i se trimit, cînd ii 
se pare. că ating vre-o personalitate supe- 
rioară. nimicniciei și „ignoranței sale.. A dis-. 
cuta cu dsa.:c ca și:cînd ai vrea să 'nveţi pe 
un orb pictura. , , a 

Dar chiar. din partea d-lui R. notiţa, ast- 
„fel: cum: e: concepută, e o necuviinţă,. la 
„care am găsit cu totul de prisos de a reflecta 
“un' Singur cuvint măcar, dacă. n'am fi cre- 
zut. că .supt:'ea .se ascunde susceptibilitatea 
atinsă: a: vre-unui botoşănean: 

+ „Moldoveni și Munteni, 

"In primul său: Bucureşti de la 17 curent, 
„Telegraful“, compariînd. presa conservato- 
rilor cu păserile cobitoare, ajunge la conclu- 
sia că această presă voeşte a introduce ură 

„între Moldoveni și Munteni. Aceste -aiurări, 
a căror îndreptăţire n'o' discutăm,. ne-ar fi 
găsit. însă foarte nepăsători, dacă „,Tele- 
graful“. 'ar fi. binevoit a insinua , aceleași 
intenţii nonstruoase și „Curierului de lași“, 
pe care'are naivitatea a-l numi organul d-lui 
Maioresctui.. , " 

D. Maiorescu este într'adevăr un pro- 
sator bun și cu judecată, ale cărui idei lite- 

„rare “le. impărtășesc astăzi însuși contrarii 
săi politici (vezi d. e. „Romînia liberă“ şi 
noul curent în Academic), dar de aici nu 
“urmează de loc că foaia: noastră ar fi orga- 
nul D-sale. Drept dovadă despre netemei- 
micia aserţiunii „Telegrafului“, redactorii hai 
mar avea decit .să deschidă „Curierul de; 
lași“ și să vadă că, ori de cîte-ori am vor- 
bit „le-o. lucrare “bună pe terenul literar, am 
abstras în totdeauna de la rolul politic al au- 

torilor. Observarea pe care ne-o impută „Te- 
legraful', e că ':am pomenit că divisia patra, 
cea. amestecată mai mult în luptele de la 
Plevna, ce compusă aproape numai din Alol- 
doveni. Aceasta am făcut-o, pentru-că zia- 
rele bucureştene, atît liberale cit: şi cou- 
servatoare : fără deosebire, ignoreazi acest 
adevăr și. pare c'ar lua mai bine foc. în gură 
decit să spue anume că Moldovenii se poartă 
escelent pe cimpul de răsboiu. Deci tocmai . 
ziare de teapa „„Telegrafului“ prin păcatul 
reticenţei bagă ură între Moldoveni şi Alun- 
teni, nu noi, care dăm fie-căruia ce-i a lui. 
“Oare un; jurnal oficial n'are voe să zică că 
Moldovenii se bat bine? Și oare, dacă chiar 
ziare străine laudă pe oștenii moldoveni, 
atunci dacă-i. lăudăm și noi, „sîntem poate 
„separatiști? Sau e o crimă în ochii „„Leie- 
grafului”! de-a rosti: numele Moldovei ?. 
„Noi, din contra, credem a.ne putea făli 
cu împrejurarea |de-a Jfi Romini idin “Moldova, 
cu .calităţile și scăderile noastre, cum ne-a 
făcut Dumnezeu. Dacă peliţa edactorilor 
„Telegrafului'“ e mai smadă decit a noastră 

„ŞI originea așa de neaoșă, încît n'au dreptul 
de a se numi nici Moldoveni, nici Munteni, 
ni se pare, că noi nu sîntem de învinovăţit 
pentru aceasta. Sînt şi la noi şi-cam' pretu- . 
tindeni asemenea isteţi, cari cred că tot 
ce sboară sc mînincă; noi mai facem şi deo- 
sebiri și nu aruncăm pe toată lumea în căl- 
„darea patimilor: momentane, pentru'a-i scoa.- 
te sau albi sau negri, după plac. _: ': 

“In fine puindu-ne în paralelă cu „Neue 
fr... Presse“, „Telegraful“ face ceea-ce n'a 
cutezat nimeni să facă pîn'acuma. i 

Cine. a urmărit : opinia statornică,. ce noi 
o avem de acel ziar vienez, care se bucură 
de. înrîurire, pentru nefericirea nu numai a 
noastră, dar a imperiului vecin chiar, acela 
va înțălege că insinuarea,. dacă n'ar veni 
de la redacţia „Telegrafului“, ar fi pentru 
noi cea mai gravă insultă. Căci acel or- 
“San este cel de ctipetenie, care 'n „Austria 
chiar viră ură între. deosebitele naţionali- 
tăţi şi le sumuţă una asupra alteia, acel ziar 
este deopotrivă stricăcios Germanilor ca şi 
celorlalți, e! propagă idei care fac cu nepu- 
tință desvoltarea, economică sănătoasă şi l- 
miştea politică între popoară şi e „redijat: 
de oameni, care nu sînt în inima lor nici 
„Austriaci, nici Germani, ci speculanţi cuteză- 
tori, ca și unii redactori din București, cari 
pentru trecerea mărfii lor tipărite sînt. în 
stare să atingă și să zădărască simţirile, ceie 
mai sfinte, pe care le are un om sau un 
popor: a a a 
„+ In fine e cu totul de prisos a mai discuta, 
căci ceea-ce am zis. noi e pe. deplin adevă- 
rât. Divisia a patra sa purtat escelent, a 
avut pierderi simţitoare şi e azi în rezervă. 
N'am zis nici mai mul. nici.mai puţin, ci 
am împărtășit neted o faptă, care interesează 
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în gradul cel mai-mare provincia: noastră în 
genere,  Iaşii în; deosebi, căci în. acea divi- 
sie sint şi, oștenii din judeţul şi oraşul nos- 
tru. Dacă adevărul: neted 'și:fără încunjur 
supără pe. unele ziare bizantine şi învechi- 
te; în minciuni. și 'apucături din Bucureşti, 
nu: e vina noastră. Adevăr şi mântuire sînt 
în ochii noştri identice, şi acest -isvor..cu- 
rat nu'poate supăra decit „pe. răi şi pe:ne- 
trebnici. : 

[i 

  

„Moartea lui Constantin 'Brăncovanu“ 
a „de Antoniu Roques. “. 

„Moartea lui ' Constantini:Brancovanu în- 
cearcă 'a fi o dramă în 4 acte, iară autorul 
ei încearcă a fi D-nul Antoniu Roques. De 
şi titlul cît şi numele autorului, sînt indife- 
rente,, totuși piesa însăşi putindu-ne fi, şi 
mai indiferentă, poate-că în cadrul neguros 
al unei memorii chinuite şi blasate de mi- 
serii puse cu naivitate pe 'scena' romînă, 
aceste două indicii preţioase, aceste mono: 
grame ale suferințelor noastre ni vor. ră- 
minea ca o amintire de sigur că nu plăcută. 

„ Ca'să fim fundamientali,. vorm întreba, din 
început cu. oare-care liniște, căci mai tir- 
Ziu nu vom mai avea Ocasia (de a o ave(a),— 
ce este drama? — Dacă am lua drept normă 
-pentru ' definiţie” drama citată, atunci 'sem- 
nele carâcteristice ale acestui soiu de scriere 
sînt: un spital de bolnavi, dacă se poate de 
ofticoși, 'în acest' spital citeva cîntece. ve- 
sele esecutate în cor de dame în costum 
național.— cu. condiția ca vorbele cintecului 
să rămie . întotd(e)auna. un ':misteriu: consa- 
crat- d (umne )zeirei chinsse — tirade lungi în 

„care 'vorba -romin și păgîn își dispută cu o 
rară: îndărătnicie șirurile textului — căci fie- 
care șir conţine cel puţin un romiîn şi un pă- 
gin;—un trădător, care e atit: de negru 
zugrăvit: încît nc. mirăm că.nu hîrăe cînd 
întră: în scenă, — cîţiva .. surdomuţi — citeva 
săbii turceşti — o babă, un ordre du. Moufti, 
un Sultan 'şi citeva umbre.  Incercarea . de 
desnodămint, a piesei consistă într'o bar- 
“bară încercare de-a 'turci (pe) Rominii tex- 
tuali (căci. reali nu 'sînt), dar. vană. încer- 
care. Acest. ragout este întrerupt de -nume- 
roase esclamațiuni .cătră ' Dumnezeu, ca. să 
se: îndure: de această miserie (a piesei) şi 
să-i deie un sfîrşit — care -sfirşit e. lucrul 
cel mai..plăcut pentru: auditori, esceptind 
pe deliciosul Sultan, care ca şi sfirşitul pie- 

„sei — nu: spune nimic. SE 
„ Piesa comisă de D. A. Roques ar fi pu- 
tut avea cu toate acestea un merit mare — 
acela adică de-a nu fi fost. scrisă. nici-odată. 
Ce păcat că autorul n'a avut Yineţa și tac- 
tul ca să-şi cîştige prin acest mijloc lesni- 
cios mulțămirea publicului. e 

Dar.'dacă vorbim de noţiunea dramcis 
„cum trebue s'o aibă ori-şicine, care cutează 

N 

a presenta publicului :'născocirele : sale, - a- 
tunci “răspundem: că . drama are de obiect 
şi ţintă ' representarea -carâcterelor.. omenești 
consecutive, : în toate. momentele aceleași, 
pentru 'a căror. manifestaţiune se aleg. situa- 
ţiuni interesante. In. acestea, caracterele an- 
titețice se lovesc unul de altul în desvoltarea 
lor, „dintr'asta se . naște. înnodămîntul, . iar 
din învingerea unui. princip şi.,căderea ce- 
luilalt, desnodămîntul . dramei... i. 

»: Lupta sufletească, care se representă prin 
simțeminte -esprimate. în mod plastic şi in- 
tuitiv, nu o găsim nicăeri în acest specimen 
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unicum, — căci materialul, în care-se mani-. 
_festă această luptă este— limba, şi ' despre 
limbă — în specie : despre :cea romînă: au- 

„torul sau traducătorul nu pare a fi avut nici 
cunoştinţe elementare măcar, - Caractere nu 
sînt — cel puţin reale .nu;. căci oameni. boiţi 

- cu.alb şi cu negru nu însemnează caractere. 
Situaţiuni născute din: caractere asemenea 
nu Sînt. Deci trei elemente pot 'fi într'o dra- 
mă, care să constitue: valoarea ci.:Unul ca- 
racterelc,; aceste fac: ca ea să, fie frumoasă, 
al: doilea situaţiunile (deci planul), -acesta 
interesează, al treilea: limba, care poate a- 
„vea un: farmec liric. Din 'acestea: trei drama 
d-lui Roques posedă: pe al patrulea. . . 

Atita. despre dramă. Uitasem a spune ce- 
titorului . interesanta: noutate : că: “ea -a -fost 
într'adevăr jucată, căci după. cele spuse. pînă 
acum şi-ar fi putut închipui cetitorul, că eu 
numai mi-am închipuit .că lea. ar fi fost ju- 
cată. -. Ii Pa II a aaa 

: "Supt. masca ! lui ' Constantin.” Brăncovanu 
a “fost .torturată persoana d-lui! Galino.''Tor- 
tura 'a 'fost minuţios aplicâtă, 'dar totuși n'ă 
fost în stare .de-a-l desvăţa pe 'D-neălui de 
accentul franțuzesc” şi de persecutarea, ba 
„chiar uciderea sermanului &...Dar'se'puate 
că ne şi înşelăm. Domnul în cestiune este 
poate creatorul unei limbi nouă nuniită cea 
romene. O limbă foarte interesantă din punct 
«de; vedere:-patologic. Căci întradevăr ; pen: 
tru-ca un simplu: actor..să-şi închipuiască 
a reforma sensul său (și ce sens!) vocalele 
unei, limbi plăsmuite. de secole şi milioane 
de oameni, : trebueşte: neapărat ceva::din. in- 
stinctul nostalgiei îndreptate spre. țara: pă- 
sărească;. Necuviinţa ncologismelor netrebu- 
incioase și — netrebnice. ri'o: mai accentuăm, 
fiind-că miroasă „astăzi pînă ș'a: bucătărie 
şi pentru această origine nu -ni-ar. păre(a) 
nici :stranic măcar. — Cel mai însemnat; de- 
fect al D-lui în cestiunc este acela că joacă 
pe scena romînă și că este contagios pentru 
oameni nedesvoltaţi : în: sensul .D-sale, 'un 
pericol mare după. cum 'vom. vede(a). mai 
tirziu. Formal vorbind: D-nealui are cîteva, 
calități nedisputabile: 1) o mască foarte în- 

aj 

“grijită, 2) mişcări „fisice în 'destul de plastice 
şi precum se 'vede studiate,: 3).-își :învaţă 
rolurile, ceea-ce nu se poate susține(â) des- 

ț
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premulţi din ceilalți. - Supt. un regisor' bun, 
"D-nealui ar fi un actor bun — dar astfei ]ă- 
sat'iin:voia manierelor sale cam. ciudate 'Şi 
cu deosebire stricătoare de limbă. este mai 
mult: o: dovadă,: cît de:rău poate deveni'un 
actor, de.cît, ceva positiv. De 

„ Văcărescu'şi... III: Cantacuzini au fost bi- 
nişor 'esecutaţi. Capudzibașa a vorbit: foarte 
clar - și verde — dar: rolul foarte . ingrat 'al 
acestui Tatar nu presintă nici un mâterial! 
pentru modelare, — înfăţişetorul .lui pare un 
actor de-talent. — Cel: mai: însemnat talent, 
care l'am observat: însă în această seară, 

» cu: joc neafectat, cu limba: curată, în fine ma- 
terialul -pentr'un artist este domnul... Prea; 
puţin observat, cum se "ntimplă în generc:la 
noi, unde. răul se laudă cu atită 'gencrositate, 
pe cînd binele rămîne nebăgat “în. seamă, 
D.... a'avut.un ton fundamental atit: de firesc 
în -esprimarea.:unui.'caracter. altfel -tot atit 
de: ingrat ca. toate celelalte, în “cît o: ţinent 
de: datoria noastră de:a'] face atit pe D... 
ca să-.aibă 'grijă de talentul său, să se fe- 
reascâ: de "maniere căutate, să :fugă . cît 'se 
poate de:mult de:d. Galino şi: de ceilalți, 
şi să :studieze în singurătate cîteva role ce-i 
convin, din'. piesele. mai bune; pentru a-şi 
crea un capital de roluri și a:și adînci talen- să 

; „Se zice că D-na... a debutat în. rolul dom- 
niţel... : Această îniprejurare ştim. s'o con- 
siderăm,; de-aceea numai: cîteva cuvinte. Să - IS Sa averii iei „ reprodus cu atîta succes în „Năbădăile dra- 

anaticeii. | 

se ştie că este diferență. între naiv ŞI copi- 
lăros. Copilăroşia este afectarea. naivităţii, 
naivitatea .:reală , consistă în . necunoștinţa 
greutăţii vorbelor şi.a simţemintelor, pe care 
un om .le esprimă. Esţe -0 nuanţă oare-care 
intre-aceste (două, pe; care ile Bigur că cu vre- 
mea doanma;o, va deprinde-o. Dar pentru, 
inceput .e. bine.. Rolul 
„precum. nici se putea „altfel într'o piesă .ca 
aceasta, e DE 

In. contra influenţei îrancese asupra teatrului ai "rominesc,: .  .... 

»: «Actorii tineri ai Teatrului Naţional au ri- dicat în grădina. cafenelei':,, Chateau aux: fleurs“, o scenii. mică, pe care esecutează cu mult succes piese într'un act: şi canţonete în- naintea “unui public, adesea foarte numeros. Piesele sint în. genere bine alese. D-nii Ma- 
nolescu, “Ionescu, Arceleanu și Alexandrescu au fie-care: cîte un teren deosebit de comică, pe - care, cite-odată ce-i drept îl părăsesc, dar. în. genere ei :represontează roluri, care contin mai bine talentului. lori Aceasta ar trebui s'o urmeze în totdeauna Și. atunci tea- trul romînesă ar” sta':foarte 'bina. “Consta- tâim- cu plăcere că acești. tineri, :cu totul în antitesă. cu: vechii 'rutinări-ai- teatrului ros- tru, vorbesc natural, au ceca-ce se numeşte Vart- de câuser, ceea-ce în vremi. trecute -a-. 

a fost foarte -ingrat, - 

MID AIE : EMINESCU. - 

fară. de Millo n'o mai avea mai nimenea. 
Și iată de ce. Teatrul 'romînesc a avut în tre- 
cut drept model teatrul frances. Actorii 'fran- 
cesi au acea pronunție nasală, acele prelun- 
giri a(le) sfirșitului cuvintelor, care resultă 
din: împrejurarea" că limba francesă nu are 
alt accent decit numai pe ultima silabă; De 
acolo actorii noştri deprinsese'a cînta ultima 
silabă: a cuvintelor. romîneşti, încit auziai ur- 
mătoarele intonaţii: „Ei bine Domnulece/“, 
D-zeul meeeu“ ş. a. pe cînd urechea romi- 
nească cunoaște îndată că tonul vorbirii în 
esclamaţia d'intiiu cade pe bi. (în bine), în 
a doua pe ze (în Dumnezeul). Din această 
pronunție rutinată au mai rămas cite-va 
urme la d. Ionescu. A doua observaţie în- 
semnată, ce am făcut-o, e că tinerii noştri au 
început. a caracterisa sau cun: se zice în 
limbagiul teatrului a „crea rolurile“. In piesa 
„Doi aimploiați într'o pereche de . ciubote“i 
d. Alexandrescu a caracterisat în mod măes- 
tru pe „Sfășiuţă“ şi cu' greu S'ar găsi actor, 
care să joace mai bine acel rol. Afară de 
aceea d., Alexandrescu are glas puternic. şi 
o dicţiune. foarte naturală în, cîntec, ceea-ce 
se găseşte rar. D. Manolescu arc._o voce 
simpatică în rolurile sale de servitor „naiv 
şi un joc de scenă foarte bogat şi variat 
(precum în: „Ordinul este de a sfori“ și în 
„Cei doi surzi“). Noi îl cunoaștem. din' paro- 
diarea d-lui Pascaly, a cărui pronunție gre- 
șită şi esagerări scenice d. Manolescu le-a 

) 
-- Intr'adevăr .ne bucurăn::mult văzînd ' un 
început de emancipare de nefasta influență 
francesă. cu toate ideile ei pe dos despre cla- 
sicism, cu mișcarea ei pe catalici, cu vorba 
afectată şi pronunția falsă. Reîntoarcerea la 
natură și la pronunția firească şi 'nibărbă- 
tată a limbii romînești ni pare un succes 
foarte însemnat, ori-cît de neinsemnat ar 
părea unor ochi mai puţin pătrunzători.. Ast- 
fel vedem accentuîndu-se „îndreptăţirea far- 
sei“, căci o farsă poate fi clasică chiar, ceea 
ce: un Frances n'ar admite nici-odată. De 
aceea. farsele lui Moliăre sînt clasice, pe 
cînd dramele lui Racine şi "Corneille ȘI cun 
se mai numesc acei iluştri mergători (pe) 
catalici, nu sînt de fel clasice, ci niște imi- 
taţii slabe şi greșite: ale tragediei. antice, 
Molitre n'a, avut alt profesor decit natura, 
de aceea: e clasic în farsele sale chiar. | 
"De aceea adăogăm un sfat, care urmat 

fiind, credem c'ar avea consecinţe bune, atit 
pentru tinerii noştri cît şi pentru teatru în 
genere. D-nialor ar trebui să-și procure re- 
pertoriul vechiu al teatrului rominesc (de 
ex, repertoriul lui Millo) şi: studiindu-l îm- 
preună, sii-și“ creeze 'un capital de roluri și 
de piese, cu cari în urmă ușor ar putea să 
cucerească scena și s'o curețe de florile e- 
xotice şi de sensaţie ale teatrului frances - 

Î 
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modern." Ar trebui: culese vechile: traduceri 
din Molitre, Kotzebue, ' Goldoni şi -reîntro- 
dus 'ucel. repertoiu cu limbă sănărtoasă, ne- 
pretenţios Și de atit efect. 2 

LE a 
2 i . 

Operele dramatice ale “renaștere tomantice« 
Iranceze,- cintonația pe scenă.—Limba tra- 

„ducerilor dramatice romineşti 

„Joi, î în 25 Noembric. 1876, sia epresentat 
picsa:. „Caterina a II-a“, comedie, în 3 acte 
de Dumanoir şi Bicville. Această  lucrăre 
dramatică e din! “genul acelor elegante . co- 
medii din vremea „renașterii romantice“ de 
supt. Ludovic-Filip, în care intriga — în ge- 
nerc foarte interesantă — stă în: legățură cu 
un obiect real neiniseninât, de ex. c'o ba- 
tistă, c'o. scrisoare, „c'o carte. de..joc, cun 
pahar de „apă. S'ar putea numi comedia e- 
fectelor mari cu mijloace mici.. Unul din 

„maieștri tecnici ai acestui gen a fost, fără 
îndoială Scribe. Astfel în „Paharul cu apă“ 
o întreagă intrigă a. partidelor din Anglia 
se resolvă tocmai printr'un „pahar cu apă“. 
In „Poveştile. reginei de Navarra“ un ma- 

ri 

nuscript al Margaretei de Valois e agentul. 
conducător .al' întregei piese. "Dar. se ştie că 
Scribe, care avea' o nemăsurată bogăţie de 
planuri, era totuşi lipsit de poesia. pasiunii; 
din! care 'câusă principâlul lui colaborator — 
Legouve —era acela, care 'vorbia prin gura 
eroilor 'celoi ce trebuia, să” inspire simpatie. 
In ] piesa. aceasta însă lipsește cu totul graiul 
pasiunii; chiar regele suedes, coboritorul ca- 
sei de Wasa, a celei mai îndărătnice fami- 
Jii regale, ce-a eșistat vre: -odată, nu vorbeşte 
limba lui GustavAdolf sau a lui Carol al 
XII-lea. Căci pentru ca acest erou să vor- 
bească limba neamului său, autorii ar trebui - 
să aibă simţimînt,, ceca-ce trebue să le 'de- 
negăni aproape tuturor dramaticilor fran- 
cesi, Ei au „esprit“, simţimînt” nu: Cetitorul 
va vedea uşor, cum-că planul piesei nu lasă 
nimic de dorit, căci ne interesează pînă la 
scena din urmă; dar tot ce înfrumuseţează 
şi constitue meritul neperitor al unei. piese: 
caracterisarea energică, farmecul limbii, c'un 
cuvint. poesia-i lipsește. O. prosă elegantă, 
nimic mai mult. 
Iliada frumos- -povestitorului Homeros „Şi de 
o carte de joc. 

Din punctul de vedere al „cur ățeniei” re-. 
“cunoaştem şi lăudăm alegerea piesei. Nu 
este caracterul renașterii romantice din I'ran- 
ţa de a se învirti împrejurul adulterului; a- 
ceastă din urmă calitate e eschuisiv' a litera- 
'turii francese moderne, a d-nilor Ales, Du- 
mas fiul, V. Sardou și ceilalţi, Scribe n'a 
tratat obiecte, în care instinctele animalice 

“ale omului să joace rolul „principal, precum 
o' fac aceasta: urmașii săi de astăzi. 
Deci în 'alăturare cu repertoriul frances 
“inodem, piesa aceasta e bine-aleasă. 

Intriga e purtată aici de. 
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Venim “acum la jocul actorilor. Imbră- 
cămintea îngrijită, un: joc de scenă corect, 
o: “grimare. destul de. caracteristică, sint; lu: 
cruri ce le-am lăudat. în 'totdeauna la. acto- 
rii noştri, cărora nu le-am: disputat nici- 
odată talentul. Dar „Ceea-ce constatăm. cu 
părere de rău, este că afară de doi- -trei, cei- 
lalţi nu ştiu a vorbi. În teatrul rominesc. ţi 
sc pare că auzi citind pe cineva într'o limbă, 
pe; care el n'o pricepe. Ca să ne marii 
mai: bine, vom stabili. mai întîiu -că afară 
de accentul. gramatical, pe .care,. se 'nţelege 
că nu-l poate greşi un Român, căci nimene 
nu zice minune în loc de minune, esistă a- 
cea parte intenţională a vorbirii, care se nu- 
mește c'un cuvînt tecnic: accentul logic. 

Să luăm d. ex. întrebarea: De unde vii 
tu? „Accentul logic poate cădea „pe: fie-care 
din cele trei vorbe unde, vii şi'tu, și în fie- 
care cas frasa va ave alt înșăles.. 

„De unde vii tu? (Tonul pe un...). In tot- 
deauna la "asemenea întrebare, ne. vine să 
ne închipuim că esteriorul persoanei Între- 
bate trebue s'arăte urme, c'a petrecut în lo- 
curi grozave, din care a eșit ca vai de el. 

De. unde vii.tu? (Subînţeles;: nu te în- 
treb ce gîndeşti : sau ce. faci, ci de unde vii?) 
Alcea s'arată că cel, întrebat a. “fost Într'un 
loc ce-i era oprit. să-l visiteze. In fine: . 

„ De unde vii fu? (Subinţeles: nu-mi pasă 
unde au fost ceilalţi, unde ai fost 442), In- 
trebătorul arată . interes. esclusiv pentru, cel 
întrebat. 

Se 'nţelege că printr” un “singur "esempliu 
nu putem.,da: de cit o idee aproximativă des- 
pre accentul logic. Destul însă că prin acest 
accent, care în. cărți se'nseamnă, în casuri 
escepţionale, cu litere cursive, :se, modifică 
adesea întreg: sensul vorbirii. Alt înţeles are: 
cg face?. şi. cu totul altul::ce face? Intreba; 
rea din urmă are. înţelesul, proverbial. dc: 
cum? aud? se poate? 

" Ei bine. acest accent. logic, “sufletul „vor- 
birii, 'se aşează 'de.cătră actori adesea cu 
totul -falş, A vorbi natural este. încă un mis- 
ter pentru preoţii Taliei romine... . . .-. 

Ne. sfiim a mai atinge acel: accent - care, 
asemenea în terminologia artei scenice, se 
numeşte etic. Vom spune numai în treacăt, 

“că un actor'trebue să cunoască tonul cel mai 
adînc şi cel-mai înalt al vocei sale vorbite 
și că în nuanțele infimite ale acestei scări se 
pot oglindi sute de caractere, mii de simţi. 
minte. omeneşti. Cind un actor cunoaşte, în- 
semnătatea fie-cărui ton al glasului său, pre- 
cum şi fie-cărei încreţituri. a feţei sale, a- 
bia atunci își cunoaște averea și e. artist. 
El mînue(şte) persoana sa proprie ca pia- 
nistul un piano, ca. violinistul vioara. 

De aceia se vede totodată că importanţa 
2nijloacelor e secundară „alăturea cu. talentul 
"„înăscut“.* Precum un virtuos în violină'va 
cînta totuşi bine c'o vioară rea, astfel au
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trup şi cu. feţe:neînsemnate. ..; + 
"Dar pină la 'accentul 'stic şi în comparaţie 

cu acesta, cel logic'este“ceva cu totul ele: 
melitar şi, trebue păzit. î .: it i. 
"Incă ' o “observaţie “ce: nu ni: se „pare'de 
prisos, este” că d-nii actori să ţie seaniă'de 
cultura publicului. Nu e permis de â:spune 
Heliadă în'loc de Iliadă. "Povestea vechiului 
oraș 'Ilium;,. poemul atit de: cunoscut” al bă: 
trinului “Homer, 'nu: poate fi: prefăcut, făr'a 

„jena” urechea auditorilor,  într'o: poieste''ă, 

esistat' artişti mari 'cu organ slab, mici: de 

soarelui. | | 
„Cît despre limba traducătorului — au pu 

tea fi mai rominească. Ce va să zică prizon? 
N'avem vorbe, romineşti îndestule pentru a 
însemna. punerea la răcoare? 'Inchisoâre, 
temniță, prinsoare nu sint, destul. de bune 
pentru traducător? Cererea curăţeniei. liri- 
bii e atit de dreaptă și apoi nici nu ţine, pe 
“nimenea nimic.” Traducătorul n'are' de cit 
să se'ntrebe, cum zice Rominul cutărui sau 
cutărui lucru, pentru “a 'se lecui de 'galo; 
manie. Da - ii i pi 

 Preste tot „representaţia a fest din cele 
mai bune. Cu mijloacele 'date, inclusiv ma- 
nierele” contractate de "către! actorii noştri, 
representâţia n'a putut fi mâi bună, da să 
zică atit actorii 'cit şi Direcţia! ş'au dat toate 
silințele pentru a! satisface auditoriul, şi a- 
Ceasta e un'merit “destul de mare, căci în- 
semnează un început bun. lar începutul bin 
e adesea lucru de căpetenie. a 

, me m, pi a [3 

i” Comedia francesă şi „comedia rusească 
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„.* Joia trecută s'au representat 'două “piese: 
„Pantalonul. roșu“, farsă ' îndestul de” veselă 
întrun. act şi „Revisorul general“ comedie 
de 'obiceiuri în trei acte. Cea dintii'a fost 
destul de' nevinovată în dispoziţia ei, căci 
un soldat, care vine pe 'vreme de'ploae Ja, 
iubita” “lui, şi-şi . pune - inesprimabilii. săi la 
uscat, pentru-ca. stăpînul : casei, un medic, 
chemat noaptea: la. o bolnavă, să-i îmbrace 
din greşală și să capete prepus pe nevasta, 
sa, cu care trăeşte în pace de 40 'de ani, că: 
ar avea'realţii c'un soldat, toate acestea nu 
conţin: de loc elementele unui 'conflict: dra- - 
matic.. Dacă schimbarea : de îmbrăcăminte: 
este în sine foarte comică, presupunerea me- 
dicului e cam simplă şi jignitoare pentru.un 
simţ mai sănătos. Un om inteligent, chemat 
în cele dintii case, nu crede cu atita uşurinţă 
asemenea nerozii. Dar în sfîrșit, asta-i vine 
autorului, câre poate nici: nu ș'a scris piesa 
cu altă pretenţie, decit pentru a procura, 
cincisprezece -minute de veselie privitorilor, 
scop pe care l'a şi ajuns. D-nul Manolescu 
a jucat cu multă ușurință pe soldatul .Ninu 
Cremene, d-na: Sarandi și nai bine pe bucă- 
tăreasa. Această damă ş'a făcut școala dra- 
matică, după cit. ştim, supt ochii lui Millo, 

4 

pe cînd acesta. era în floarea vristei .și. a 
talentului său; 'd-nia ei a creat multe .din TO- 
lurile repertoriului bătrinului artist; vorbeş- 
te natural și desgheţat,:își stăpineşte: cu de- 
plină siguranţă glasul, fisionomia și mişcă- 
rile, .şi nu -a. contractat; nici -o, manieră rea 
de. pronunție de:la teatrul, din. Bucureşti. . - 

„Poate „că... .ărareori, nu-i, vorbă... coloa- 
rea ce o dă caracterelor e prea vie, prea 
bățătoare la ochi, prea copiată. de, pe natură. 
Și acesta este 'un defect, căci nu'tot cei 
natural, c și frumos; dar în alăturare cu - 

„alţii, D-na. Sarandi are nepreţuitul merit de 
a fi învăţat în şcoala adevărului, de și poate 
a unui adevăr cam prea de:a'dreptul. .! Ă 
“Tot bine'a fost jucat d-nul "Chicheron, 

numai 'ni se va'conced, 'credem, că bătrinii 
aşa cum se representează lă noi, sînt uneori 
cam, uniformi? “E adevărat că adesea ' ro- 
lul e uniform şi nu permite o mai mare va- 
riaţie în, joc, dar.atuncea trebue 'să reamin- 
tim o veche maşimă teatrală; un actor e da- 
tor să gindeașcă nu numai cu autorul, dar 
adesea şi în locul lui. Cît€ piese nu datoresc 
succesul lor —- nu valorii 'lor interne “ci jo- 
cului 'bine meditat al actorilor! * Î Sora i. : K e 

In sine farsa francesă nu, are nici un me- 
rit „Şi, nici pretinde'să-l aibă. Ea „a servit 
pentru „a trece vremea spectatorilor. veniţi 
la. început şi a+ deschis. spectacolul pentru 
ca cei. veniţi în urmă să mu piardă nimic din 
„Revisorul, general“, de. Nicolae, Gogol. .. 
i Gogol e după unii cel, mai original, după 
alţii, cel nai bun autor rusesc. Lucrul stă 
însă astfel: cl, ş'a'nrădăcinat în minte viaţa 
reală a poporului” rusesc; tipurile sale sînt, | 
copiate de pe natură,, sînt oameni; aievea, 
precum ii găscşti în tirguşoarele' pierdute 
în :mijlocul stepelor căzăceşti. Toate popoa: 
rele. au aseminta scriitori, de ,şi.nu, toți au 
compus. cîte-o. piesă, de teatru. La Germani 
Fritz Reuter, la Americani Bret “Harte, la: 
Unguri Petofy (Petâfi), la Romini pentru 
ţăranul din Moldova Creangă, pentru Cri- 
şăni Slavici, pentru spiritul și viața tirgove- 
ţilor întru cîtva Anton, Pann. Scrierile unor 
asemenea sint greu, adesa cu neputinţă de 
tradus, de aceia va fi uşor de-a vede(a) că 
localizarea piesei de cătră advocatul din Bu- 
cureşii, d., P. .Grădişteanu, făcută. după 'o 
traducere, căci numitul domn nu ştie ru- 
seşte, nu va ave(a) o valoare tocmai în- 

"semnată, . 
„ Se'nţelege cum-că. prin caracterisarea de 
ma! Sus am voit să arătăm genul scrierii lui 
Gogol, nu să-l comparăm pe el cu alţi autori 
„de. acelaș gen, decit cari cel rus poate fi 
mai insemnat, | ., | 

Piesa aceasta este, după cum uşor sq 
putea prevede(a), mai mult epică decit dra- 
matică, căci toți scriitorii populari sînt mai 
mult epici, de la Homer începînd și pînă la 
Fritz Reuter.. Nu este .dar vorba de luptă .  
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sufleteşti deosebite, de încurcături. drama- 
tice, precum le.:lcagă şi desleagă autorii 
franțuji, nu de-un plan, care să-ţi ţie încor- 
dat interesul pînă la fine.: Ca toţi scriitorii, 
care nu'se silesc să'ne spue ceva, pentru 
a ne procura petrecere, .ci care au de'spus 
ceva adevărat, .fie chiar'un trist. adevăr, 
Gogol nu vînează nicăiri efectul, pentru că, 
el n'a scris pentru tantieme „nici : pentru 
succes, ci.pentru că' i-a plăcut lui'să scrie, 
cum simţea şi vedea lucrurile, fără a se 
preocupa. mult de regulele lui Aristotel. Și 
după a noastră: părere bine a făcut. Intere- 
sul :febril,: pe care ni-l însuflă . comediile 
franţuzeşti. moderne, în care planul piesei 
se'ntemeiază sau pe adulterii sau pe încer- 
cări de adulteriu, făcînd din păcatele femei- 
lor. şi bărbaţilor: picanterii dramatice, pipă-. 
rate cu espresii lunecoase şi situaţii şi mai 
'lunecoase:: toate acestea. Gogol nule cunoaș- 
te. Ai într'o răsădniță deosebite seminţe, 
cade o ploae şi toate, răsar: în plină :lumi- 
nă, fie-care în feliul ci. Ai Şi aici o răsădniță 
de oraş provincial, în care toți dormitează 
“în păcate moștenite, fără ca lumea: să se 
preocupe mult: de ei... cind, iată că apare 
„un -revisor şi toate aceste plante s'arată 
pline, greoae, de-a-dreptul: pe scenă :şi cu- 
noști că nu-i între-ei nici o imitație: în car- 
ton, nici un caracter afectat — răutatea şi 
înjosirea omenească s'arată așa cum sînt, 
şi ridem de ele. Ridem şi... după opinia 
unora, adevărata comedie terbue să.te facă 
melancolic... ne întristăm... Acesta este e- 
fectul piesei lui Gogol ca.şi acela al adevă- 
rului şi naturii. Natura şi adevărul sînt 
serioase. Ori-cit de ridicule ni s'ar păre(a) 
în costumul -lui ' Momus, miseria, nimicni- 
cia caracterelor. omeneşti şi înjosirea lor 
pot produce veselie, dar aceasta va fi înso- 
țită de o tristă resonanţă ca ariile de danţ 
ale compositorilor germani: De .aceea s'a 
şi observat, că umoriştii cei mai veseli în 
scrieri, actorii cei mai comici pe scenă, sint 
între, cei patru păreţi ai lor trişti și ipo- 
condrici.. Gogol însuș, cel mai glumeţ scrii- 
tor al Rușilor, a avut în suflet un fond de 

- nepătrunsă melancolic, care a fost în stare 
să-i, nimicească. spiritul supt greutatea ei. 

Pentru 'a descrie caracterele oamenilor, 
autorul caută” un pretext, adesa îndestul de 

"ingenios. In romanul „Sufletele moarte“ un 
cavaler de industrie .își face următorul: cal- 
cul: pp i 

„Guvernul rus vrea să răscumpere pe 
„Tobi, dar catagrafia locuitorilor se face nu- 
„mai din cinct în cinci ani,- prin urmare 
„toți robii cîţi mor pînă la facerea unei nouă. 
„catagrafii, sînt trecuţi în registre ca fiind 
„in viaţă.» Cumpărînd sufletele moarte, voiu 
„putea să le vînd guvernului cu preţuri scă- 
„zute, dar fiind-că pe mine nu mă: vor costa 

„mai : nimica, am totuşi: perspecti 
„face 'avere“. :. ..: .:--. e , pa 

va de: a, 

 Ast-fel el colindă .toată Rusia -și trecea 
drept un emisar. secret, şi mai, misterios 
încă, prin împrejurarea că se ocupă.cu cum- 
părarea. de . oameni. „morţi“. Trezite prin 
arătarea .misteriosului străin, . caracterele 
dintr'un oraș de provincie.se desfăşură. îm- 
prejuru:i cu.o varietate rară, iar. sfirșitul?... 
Necunoscutul călător. 'redispare în întune- 
ricul din care eșise,. şi lumea în :urmă-i ră- 
miîne cum :a fost înnaintea venirii lui. Tot 
ast-fel „şi aici. Trezite .din „apatie „prin ves- 
tea că sosește un revisor: general;: caracte- 
rele unei 'mici: reședințe de..sub-prefectură 
s'arată de. odată. în toată înjosirea lor, pînă * 
ce străinul, care::a .jucat rolul de. revisor, 
merge în lumea lui, şi-i lasă pe toţi cum.i-a 
BSE, 
„Piesa e de. şcoală veche,şi bună, iar; ale- 
gerea Direcţiei merită în această privire 
toată lauda. | 

Jocul actorilor ..a: fost asemenea foarte. 
îngrijit. D-nul Bălănescu mai cu samă a . 
jucat” de minune = însă. peste tot, 'represen- 
taţia a fost una din cele mai succese şi 
nici putea fi altfel. Par'că actorul nu simte, 
cînd are să înfăţoşeze caractere adevărate 
şi cind imaginare? Intr'un caracter adevă- 

'rat el. e ca acasă. Judecătorul de 'pace, că- 
pitanul de dorobanţi, sub-casierul şi mai: pre 
sus de. toate sub-prefectul Zorchidescu, sînt 
oameni aivea luaţi de pe uliţă şi puși pe 
scenă; tot aşa Mache Morcoveanu, tipul ma- 
zilului sărăcit, De prisos ni se pare. Sâche 
Sorcoveanu . (gingavul), căci defectele na- 
turale sînt, obiecte ale comicei de rînd, nici 
de cum a comediei de caractere; apoi Ter- 
cilian, în care asemenea numai, pronunția 
transilvăneană e comică. . 

Dar. aceste din urmă două persoane. par 
a fi productele. fantasiei, cam problematice 

'de soiul ei, a d-lui :Petre Grădișteanu, și nu 
le vom pune în sama autorului. A face, din 
pronunția provincială a “unui popor un, ele- 
ment de plăcută naivitate, e permis,. pentru 
că persoana care vorbeşte ast-fel ne devine 
simpatică, dar a face ridicolă o.pronunţie în 
lăuntrul unui ş'aceluiaș popor, este proce- 
dura unui om care caută efect cu .ori-ce 
preţ. . ..... : Ma i 

Ca toţi scriitorii imisantropi, Gogol e cep- 
“tic, el nu crede în virtuţi omenești. E] zice 
în gind ca scriitorul de aforisme Lichten+ 
"berg: „Dacă s'ar ști adevăratele motive ale 
faptelor mari omeneşti, cît de puţine din ele 

“s'ar vedea mari“.; De aceea nici virtutea fe- 
mecască n'arc un rol mai însemnat în. piesă 
de cit „detoria naciunală“ a d-lui 'Tercilian, 
carem fond. consistă. în desfacere. de scri- 
sori și sustragere .de gropuri. Partea. bună, 
a lui Gogol e că relele :aplecări, spre a nu le
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numi alt-fel,.sint arătate în deplina lor .în- 
josire, fără farmecul frasei, care să le facă 
picante. Cucoana sub-prefectului e deci un. 
tip 'de femee,. cum din nenorocire se vor fi 
găsind multe, iar interpretarea lui de cătră 
d-na Sarandi a fost netăgăduit bună, de și 
jocul d-sale a fost cîte-odată prea: accentuat. 
“Cu multă părere: de-:rău-am observati 

insă; că. publicul: nostru: nu preţuește: în- 
destul silinţele. în: adevăr vrednice de laudă 
pe care şi le dă "Direcţia, atit:în privirea! 
repertoriului, presentindu-ne piese mâi 'a- 
lese de cît în alți'anj, cit şi: în' privirea. co- 
modităţilor 'materiale.' Sală bine iluminată: 
Şi. încălzită; 'orchestra compusă din profe- 
sori “de la conservatoriu,: piesele studiate 
relativ destul de bine, costumele îngrijite, 
și cu toate acestea privitori puţini. ' Această, 
anomalie “ar merita. -'o critică: indestul de 
aspră, dacă... dacă ne-am fi făcut vr'odată 
ilusii prea mari asupra gusturilor, care dom- 
nesc la noi. :: e. ci 

"Romanele - dramatisate, 
-—Cerșetoarea.—, Paza bună trece primejdia reat.— 

Ucigaşul, . ” 
ra LIN Ri 

a . 

IE A a 
Despre „trei' representaţii avem să dăm! 

samă. şi' anume despre cele a pieselor „Cer- 
șetoarea“, „Paza bună! trece: primejdia rea“ 
ŞI Ucigaşul. 

„Piesele nouă se: urmează așa 'de repedg 
„una după altă, în cît ne mirăm cu drept cu: 
vint 'de' memoria actorilor, cari trebue săj 
“nveţe pe de rost, două-trei piese pe' săptă- 
mină, precum şi de ansamblul care merge 
strună, cu toată repejunea punerii în “scenă! 
a repertorului, 

Direcţia, ţiind samă de gustul publicului 
de Duminică, dă în aceste zile piese de :spec- 
tacol în cite 'cinci acte, adică: romane dra- 
matisate.: De 'şi în princip' protivnici acestor 
piese, care represintă'- dramatisarea tuturor 
casurilor prevăzute 'și pedepsite de artico- 
lele respective ale: codului penal, totuşi tre- 
bue''să-i dăm “drept Direcţiei :că urmează 
gusturile publicului şi s'o spunem verde că 
teatrul, 'chiar așa 'cum este, e prea bun pen-. 
tru publicul nostru.: Căci într'adevăr un pu- 
blic, care strimbă din nas, îndată ce vede 
repetindu-se 'de două-ori sau trei-ori o piesă 
bună, şi “aşteaptă '.cu nerăbdare tot piese 
“nouă, crezind pe actori cai de poştă, un'pu- 
blic ce aplaudează piesele rele şi primeşte 
cu multă răceală pe cele bune, care prin even; 

„tuala. sa nepăsare sileşte pe Direcţie să deie 
” trei: piese nouă pe.săptămînă, un asemenea 
public pierde. dreptul. de-a avea un teatru 
bun şi ne mirăm cum de actorii, demora- 
lisaţi prin asemenea muncă de salahor, unde 
ori-ce idee de 'artă dramatică e Subordonată.. 
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trecătoarei petreceri,: îşi mai dau atita -si- 
silinţă, de-şi ştiu încalte rolurile. | 
„Noi nu ne speriem.de-a supăra .pe ceti- 

tor-cu aceste cuvinte. Nu lingușim' pe nime- 
nea, pentru-că nu sîntem în stare de-a spu- - 
ne -neadevărul, iar adevărul -este singura: 
rațiune de-a fi a unei dări de samă de ori-ce 
natură, -Cu'pericolul dar de-a nu fi aprobaţi 
de cetitor, îintrebăm ce piesă este. aceâsta: 
„Cerşetoarea“? ,Ce roman de mansardă a 
slujit drept plan. acestei drame, în unele 
părți de-a: dreptul 'respingătoare? Nici .un 
caracter: natural de la început pin”. la sfirşit. 
„“Fierarul, natură nobilă, care lucrează tot- 
deauna. după codul duelgiilor; femeea lui, 
care: fuge cu un conte, natură nobilă, cart 
espiază pînă la sfirșit greşala ei și se 'ntoar- 
ce oarbă, urită, însă pocăită în braţele băr- 
batului; contele, cicisbeo al femeii : fiera- 
rului, natură nobilă, care nu refusă a-i da 
acestuia. satisfacere tot:după codul duelgii- 
lor;.mama fierarului, natură nobilă, contesa 
pe care a dădăcit-o, extramamente (sic) no- 
bilă servitoarea o. bunătate: de -femee, .uce- 
nicii fierarului item, fetița cea de 6 ani, 
virtutea încarnată, păstorul luteran, un ade- 
vărat apostol, şi toate aceste într'o dramă, 
în care se petrec lucruri grozave. Această 
piesă , curioasă este un -infem plin de. în- 
:geri şi:de oameni. de. treabă. 
"Ce sint aceste 'caractere boite cu albeaţa 

morală, unse cu badanaua mobleţei ide Suflet? 
"Apoi ce să mai zicem de 'providenfă, ca- 

re joacă rolul de 'maşinist. Cind mama are 
să-şi vadă copila, un fulger 'providenţial 'o 
orbește; cînd copila are să se roage pen- 
tru sufletul mamii, o mină providenţială: 
surpă bolta bisericii;: cind oarba se aruncă: 
în rîu, un păscar providenţial o mîntue de 
moarte. a i e 
„Nici o situăţie, care nu resultă din con- 

flictul caracterelor, nu este admisibilă/— 
regulă veche. Maşinistul providenţial, deus 
ex machina, n'are ce căuta în drame. În 
fine ce e toată povestea asta băbească, fără 
nici o. verisimilitate, făcută pentru ca "să, 
sparie copiii şi învîrtită împreujrul unui —. 
adulter? Răutatea și perversitatea omeneas- 
că au rămas să fie representate — prin -cine? 
Prin nişte saltimbanci caraghioşi. Egoismul 
omenesc, acest simbure al răului, acest nerv 
al căracterelor, care s'a 'ntrupat mai bine 
şi mai perfect supt frumoasele obrazare de 
bronz ale Cesarilor, de cit supt mutra de 
capră a unui satyr, acest egoism este re- 
presentat printr'un măscăriciu. “Toţi ceilalți, 
afară doar de contele în unele .momente 
slabe, sînt niște îngeri. | 

Piesa a fost jucată bine. Fierarul (d-nul 
Galino), sora lui de lapte (d-șoara Dănes- 
cu), mama (d-na Evolschi), n'au eșit din ca- 
drul acestei poveşti rele; au făcut ce au pu- 
tut din rolurile. lor imposibile. Nu tot ast-fel 

. . !   TI Pe e 
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d-na Stavrescu. D-niaei a vrut să deie .re- 
lief acestui non-sens dramatic, să iasă din 

„cadru afară prin jocul său de scenă, a ju- 
cat: deci cu. atîta barbară cruditate, mai a- 
les ca oarbă, cu grimarea de om mort, cu 
ochii adinciţi şi vineţi în cap, în cit, nu îni- 
ma -—stomahul ni s'a întors la această pri- 
velişte. Pentru D-zeul Nu tot ce e natural 
e frumos. Aceasta. trebue să: fie regula de 

„aur a tuturor artiştilor, .fie ci poeţi, fie 
pictori, fie musicanţi, fie actori. Deşi aceste 
drame de bulevard tratează în genere în- 

- călcările codului penal şi boalele trupeşti, 
în cît adevăratul lor. loc este temniţa și 
spitalul, iar nu teatrul, deşi în teatrul de 
bulevard am văzut piese a(i) căror eroi 
sînt igheboşi, surzi, muţi, orbi, hectici, „ne- 
buni, idioţi; totuşi nu credem că represen- 
tarea crudă şi realisată a slăbiciunilor tru- 
peşti este menirea artei dramatice. E drept 
că dintre toate infirmităţile numai două nu 
jignesc. spiritul dramatic, dar numai prin 
liniştea care o inspiră: orbia şi nebunia, 
„Amîndouă aceste le. vedem representate în 
tragediile celor! vechi şi. în operile celui 
mai mare poet: în regele Lear, în Hamlet, 
a lui Shakespeare. . -. a | 

„ „Orbia răspîndeşte, linişte fericită pe faţă, 
0 espresie de tristă şi totuşi senină resigna- 
țiune, un: orb are asemănare c'un dormind 
sau. cun sfint.: Nu numai, atita, Cine nu 
vede lumea. din „afară trăește numai în lă- 
untrul sufletului său, de-aceea aerul de în- 
ţelepciune. al, orbilor, . de-aceea şi cei vechi 
şi-l închipuiau, orb pe Homer, de-aceea le- 
genda -spune că Ossian! a fost orb. Dar pen- 
tru-a fi frumos, orbul trebue să fie liniş: 
tit. Un orb agitat de spaimă sau de pa: 
timi este un spectacol penibil... 

„Tot, astfel nebunia reflexivă şi nuinai a- 
cesta este într'adevăr. dramatică;.. Nebunii 
lui Shakespeare sînt adevăraţi înţelepţi. Cu- 
prinși de o idee fixă, esprimă în maxime pa- 
radoxale adevăruri! vecinice, dar: acestea 'i- 
dei paradoxale, pe care omul cuminte le es- 
primă c'un fel de agitaţie, nebunul le spu- 
ne liniştit, ca un ce cu totul firesc." , 

„Antitesa la cel (d)întiiu este:: seninul o- 
chilor minţii, şi întunericul ochilor trupului ; 
antitesa la cel de-al doile(a), sint maxi- 
mele de înţelept în gură de nebun, dar a- 
ceste antitese nu se luptă, ci se'mpreună în 
linişte, din care causă aceste infirmităţi — 
singurele însă —nu jignesc simţul estetic, 
Un nebun.sau un orb agitat sînt o pri-: 
velişte penibilă, urită, şi mai urîtă încă, 
cînd actorul îl represintă cu toată crudi- 

„tatea realităţii 
„„În toată piesa a fost un singur moment 
dramatic. Tocmai de ziua fetiţei fierarului 
sosește. vestea că mama ei a murit. Scena 
cu crepul negru între fierar şi mumă-sa:e 
singura, care trezeşte în privitor simţimin- 

y 

te. întradevăr omeneşti; tot restul piesei: 
e calculat pentru.a băga în boală pe pri- 
vitor. a | 

Noi se'mţelege că nu dăm vina Direcţiei 
pentru alegerea acestei piese. Avisată a sus- 
ţine o trupă îndestul de numeroasă, ea este 
silită să. recurgă la piese scrise în direcția 
gustului public; de-aceea desaprobînd .cu 
desăvirșire acest: gen de opere” dramatice, 
întemeiate ' sau pe 'crime comune; sau. pa 
boale : trupești, recunoaștem. totuşi că .Di- 
recția şi actorii își dau toată silința, în mar- 
ginile: pe care le impun. nevoile teatrului 
rominesc. : - : 

;„ Am arătat scăderile romanelor. drama- 
tisate, vorbind în pilda. casului.: concret. al 
„Cerșetoarei“. Teoreticeşte s'ar putea sta- 
tornici antitesa. între roman și dramă. ast- 
fel: Romanul e gen de scriere” povestitor, 
el zugrăvește ceea-ce: se'ntimplă, -croii lui 
sufăr fără :de vină lovirile unei sorţi, ade- 
sea străine de caracterul lor. ...:.. 
In opul dramatic -nu esistă întîmplare. 
Drama arată ce :se /ucrează : de: cutare ori 
cutare caracter conform: predisposiţiei : sale 
naturale. De-aceea ea implică în: sine vina 
tragică. Nu o vină, pedepsită. de. articolele 
codului penal, căci codul loveşte. numai în 
infracțiunile pactului, primit pe tăcute: de 
societatea omenească, infracţiuni. a(le) ga- 
ranţiei reciproce dintre 'om; şi -om, .cea din- 
tîiu însă nu are de 'obiect acest conflict în- 
tre om şi societate, ci.acela care se naște din 
ciocnirea caracterelor deosebite. Toate soiu- 
rile de scriere . dramatică .se'mpart :număi 
în 'două genuri, din' care unul e mai nalt, 
cellalt mai de rînd: drama. de :caractere. şi 
drama” de intrigă. Genul întiilea arată ca- 
racterele în toată curăţenia şi :consecvenţa: 
lor,:al doilea le admite ca fiind. cunoscute, 
iar conflicțele se nasc din: planuri preme- 
ditate, ca. să (nu) zic intelectuale, a :două 
părţi opuse. In cel dintiiu .gen' conflictul 
trebue să 'se: nască cu necesitate, ca între 
două puteri elementare aduse .în contact, 
precum urmează cu necesitate esplosiunea, 
dacă 'arunci 'o scîntee într'o magazie de 
praf. Aduse -odată în contact, 'caracterele, 
se desvoltă repede şi energic, privitorul ră- 
mine uimit, nu de 'ceea-ce. se'ntimplă, căci 
aceasta o poate 'gîci mai totdeauna, ci de 
espresia 'curată,' străvezie a. caracterelor. o- 
meneşti, care'n viața comună se ascund supt 
masca .convenţiilor sociale. Astfel: în tra- 
gediile lui Sofocle ştim de mai-nainte, ce are 
să se'ntimple, dar caracterele: sînt 'crista: 
lisate şi ne uimesc prin teribila lor consec- 
vență, pînă sînt înfrînte prin ele 'înșile, u- 

„rieşi ce cad sfărimaţi 'supt propria lor: greu- 
tate. Drama; de intrigă consistă: nu atita
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în conflictul a două caractere, ci în acela 
a două planuri opuse. Aicea publicul pri- 
veşte cu mult mai imare interes desfășurarea, 
căci el poate ghici, ce se petrece în inima: 
unui om, nu insă ce se petrece în capul lui. 
In „acest al doilea gen Spaniolii, şi Fran- 
cesii au ajuns foarte departe; cel dintiiu (e) 
representat din. veac în veac. de cite-va -ge- 
nii isolate, “îri . vechime .de 'tragicii greci, 
în vremea nouă de.Molitre- și Shakespeare, 
şi în casuri isolate în cîte-va alte scrieri, 
concepute în acele: momeite fericite, în ca- 
re, după “Spusa unui scriitor, fie-care  onx 
e un geniu. | - i 

Tot ce se abate de la aceste norme ge- 
nerale e greşit. | 

Aceste premise, trecem, la a doua repre- 
sentație, despre:care avem -să dăm seama. 
In beneficiul d-şoarei' Dănescu s'au repre- 
sentat piesele: „Doi 'surzi“ şi „Paza bună 
trece primejdia: rea“. - Piesa întiia e semn: 
ţelege: din 'seria' celor greşite, căci -conflic: 
tul se naște 'dintr'o infirmitate fisică:: sur- * 
zenia. Dar este o farsă destul de: plăcută, 
bine condusă şi :a fost-:și bine jucată! A 
doua; „Paza bună trece primejdia rea“ este 
o comedie de intrigă, în stagiunea aceasta a 
treia piesă bună. 'Celelalte au fost „Revisorul 
general“ şi „Caterina“. Planul femeii unui 
fierar: de-a scăpa pe nevasta: unui marchiz 
de urmăririle. adoratorului ei, succede: pînă; 
la, un punct oare-care. "Rolurile . fierarului 
(D. Bălănescu), a femeii lui. (d-şoara Dă- 
nescu),.a surorii marchizului (d-na Saran- 
di) au fost cu deosebire bine esecutate. Ce- 
lelalte asemenea, numai pe d-na Conta am 
sfătui-o. ca să vorbească mai natural.. Dum- 
niaei:; vorbește .mai totdeauna. cun ton în- 
ginat : şi. sentimental. Cu toate că. sîntem 
plecaţi a ţine 'n seamă împrejurarea că s'a 
suit de curind pe acele scinduri, care după 
proverb . „însemnează , lumea“, totuşi. n'am 
crezut-.de prisos.a descoperi scăderi, care 
cu puţină silință,. se pot evita. Ceea-ce con- 
statăm. cu. plăcere este că; d-șoara Dănescu 
pe zi ce. merge devine o actriță. mai bună, 
promite a deveni. o artistă în .puterea cu- 
vîntului. Publicul are cuvînt să .fie îndrăgit ' 
de tonul cu totul firesc, .nici-odată afectat, 
cu care D-niasa vorbește, fie (în), scenele 
sentimentale,: fie „vesele. Acesta e titlul. său 
de superioritate. față cu celelalte colege. (es- 
ceptind. se'nţelege pe d-na Sarandi, care nu 
cade nici-odată în greșala vorbirii afectate). 
Un danţ, esecutat între acte, a plăcut ase- 
menea şi a fost;jucat.cu.vervă. Numai nu- 
mele „Romano“ nu ne convine. Voieşte poa: 

„te. isvoditorul: acestui danț șă -ne'nobileze. 
numele nostru,.care sună destul de bine: ro: 
miîn-.și romiînesc?. .. Me - 

Comedia „Paza bună“, fiind escelentă în 
felul ei, credem că Direcţia ne va face plă- 
cerea de-a o mai representa de cite-va ori. 

Prin piesele bune se formează un capital 
stabil pentru direcţie, „repertoriul“ şi pen- 
tru actori, „rolurile“; prin piesele bune se 
capitalisează munca, altfel foarte trecătoa- 
re, a actorului. Dacă teatrul rominesc n'a 
ajuns- pînă acunia Ja'o desvoltare mai. mare, 
cuvîntul a fost că din causa esclusivismului 

“cîtorva reputaţii, din care cele mai multe u- 
surpate. cu nedrept, n'a fost cu putință crea- 
rea unui repertoriu .de piese, care să intere- . 
seze --prin caracterele lor, nu: numai prin 
romanticitatea întîmplărilor, -:-+ e 

Di II. 

"Duminica trecută s'a representat din nou 
o dramă 'de spectacol, „Ucigaşul“, tot: de 
soiul Cerșitoarei, dar scrisă cu mult mai 
mult talent, c'un plus de casuri- criminale, 
dar 'c'un bine făcător minus în casuri. pro- 
videnţiale, în cît mașinistul a fost scutit de-a 
juca după culise rolul „bunului Dumnezeu". 
Ba chiar un caracter am observat în această 
dramă, pe Mardoş. Mardoş € un sangvi- 
nic, escelent, o adevărată fiară din pustii, 
cu toată selbateca sete de luptă și de singe. 
El e înfrînt prin sine însuşi, prin” vehe: 
mența şi adîncimea simţirilor lui. A doua 
încercare de caracter este servitorul fata: 
list, un „lasă-mă- să te las“ credincios --câ! 
un animal domesnic. Scene,' care  jignesc 
simţul estetic, sînt şi-aici destule. Astfel 
scena din urmă a actului întîiu, de şi se ţine 
de intrigă, e de-a dreptul: nesuferită —şi 
nu putea fi alt-fel, căci s'arată paragrafele 
procedurii penale în faţa unei moarte. Jo- 
cul peste tot a fost-bine. D-şoara- Dănescu a 
vorbit şi jucat natural-chiar în scenele cele 
mai viforoase.: Piesa mai poate merge de 
cite-va ori. Limba traducătorului: e din 'no- 
rocire ferită de galicismi. . - a 
„ „i : i . - a 

Actorii serioşi şi actorii setoşi de aplause. 

Cu mulţumire deosebită anunţăm că Du- 
minică vâ; avea joc irepresentaţia de beneficiu 
a d-rei A. Dănescu. Piesele ce se vor juca 
sînt „/udita şi Olofern“, 'operetă în două 
acte cu musica de Eduard Wachman tatăl, 
şi: „O palmă în Teatrul Naţional“, comedie 
în două acte, localisată cu indemănare de 
D. Manolescu. Wachman tatăl era unul din 
acei musicanți plini de talent și de reminis- 
cenţe, care in vremea lor scutura ariile din 
ininică, în cît o mulţime de operete din 're- 
pertoriul vechiu al teatrului bucureştean îi 
datoresc lui origina lor. Cu toate că ope:. 
retele acele sînt foarte plăcute, astăzi nu 
se mai aude aproape nimic de ele. Amintiuy 
numai pentru cine le va.fi auzit feeriile: 
„Fata aerului“, „Lumea pe dos“, vodevilul 
„Cine vrea, poate“ şi altele: multe din: șirul 
cărora e asemenea „/udita şi Olofernt.,  
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Despre beneficientă vom: repeta ceea-ce, 
in coloanele acestei foi am constatat. de mai: 
multe ori. D-ra: Dinescu-nu e numai un ta- 
lent, căci talentele: se găsesc ușor, ci d-sa 
a ştiut tot-odată să rămiie pîn'acum. neatinsă 
de: toate obiceiurile :rele, de :manierile stra- 
nii' şi de..rutina viţioasă a::celor: mai mulţi 
„artişti“; Vorbind simplu şi: natural, miş- 
cîndu-se liber. pe scenă, d-ra s'a ferit pîn'a- 
cum în mod egal de jocul glacial al .unora 
şi de 'esagerările. celorlalți: „Fie. aceasta.: o 
fericită predispoziţie naturală : de-a păstra, 
totd(e)auna măsura: cuviincioasă . în: vorbă 
Şi gest, fie . efectul studiului, : pentru : critic 
e egal. Dar:pentru un oin,:care cunoaște! 
bine stările” de cultură din:.“ţara noastră, 
care ştie ce eftină e lauda şi batjocura, jur- 
nalelor. şi. ce . schimbător gustul publicului, 
se. naște întrebarea gravă, dacă un „artist; 
fie, el ori-cît. de pătruns, de sfinţenia. aspi- 
raţiunii. sale, va şti să se împotrivească . tu- 
turor ademenirilor, .pe care . actorii „setoşi 
de aplause' le fac spectatorilor lor... După! 
o lungă esperienţă ne-am încredinţat că mai 
în toate vremile „adevărul, fie'n arte! fie'n, 
științe, n'au adus! adus de cit roade „amare, . 
și că „trebue: să ai credința, tare, că eşti Piășmit, din alt lut niai buri „de tit piajo- Titatea oamenilor, pentru, a nu te 'cobori la 
ci, a pune 'preţ puţin pe. opinia 'lor,'şi a aş- 
culta instinctul mai bun, al naturii proprii. 

- Dușnanul cel. mâi -mare al acestui instinct 

p 

e mai uşor, Da ag e 
na. Noi în .ţară. succesul..mediocrităţii. e 
foarte ușor, și lupta tuturor elementelor mai 

. Si . ae Di . arzi pia este succesul, și, cu atît mai de tențuț,. cu cît 

bune peste măsură. grea, „. că 
„Vorbind în; deosebi, despre arta represin+ 
tării dramatice,, vom căuta în zadar, în țară 
la- noi, un razim pentru talentele adevărate. 
Căci ce soarte'l aşteaptă pe actorul.cel mai 

"bun: chiar? Este vre-un: teatru naţional: c!o 
esistență asigurată, .care „Să-şi urmeze. ca: 
lea -c'un,.repertoriu ales, neatîrnînd de: pu- 
blicul :mare?, Este. vr'un. repertoriu, în care 
fie-ce. figură să fie-eternă, în :cît actaul să-şi 
poată însuși „capitalul „de roluri::, potrivit: 
cu. talentul. său, singura avere,pe. care un 
talent .și-o poate : cîştiga? Nu... ie-care di- 
rector :e silit. să. deie sau: piese. de sensaţie, 
pline de, crime, dureri .fisice,. boale,. şi lip- 
site „de, caractere dramatice, sau alegind o 
cale şi .mai rea, să deie -farse . obscene. în 
chiotele unui, auditoriu foarte. primitor de - 
asemenea hrană, . care..nu “apelează la inte- 
ligenţă sau la inimă, ci. la. simţiri. mult mai 
josnice. Dac'am avea înaințe-ne un talent de 
rînd, toate reflexiile noastre ar fi. de pri- 
sos, Ele ni sînt inspirate. numai de convin. 
gerea . că avem „aface:c'un. talent „superior, 
căruia voim .a-i. arăta. toate greutăţile, pe 
care le-a întimpinat şi le va întîmpina încă 
în spinoasa. cale “de „actor. romin..,.. 
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Din parte-ne dorim din, toată inima, ca 
representaţia. de. beneficiu -a d-rei Dinescu 
să fie onorată cu presența. unui :public. cit 
se poate: de numeros, ceea-ce! ne-ar dovedi 

- 6 că el a ştiut să aprecieze „dreapta: măsură! 
- în. jocul: de. scenă a (1) tinerei artiste. 

pm pa 

* Pronunția falsă 'a :actorilor romîni. 
ACE a." 

„Joia. trecută: s'a 'iepresentat .piesa Maria 
Tudor“ dramă în 4 acte de..Victor Hugo, 

pita . “e 

tradusă de Const. Negruzzi. Amintim că d. 
Manolescu, - d-na: Radu :: Stavrescu = şi d-nii 
Conta: au jucat bine, dacă :vom; âbstrage: de 
la unele deprinderi; de 'rostire;: contrare or- . 
tocpiei. romineşti, şi de la unele întonări re- 
torice 'falşe; :.. + :, RI i 
„Ain spus-o'de mai'mnulte ori, că: uri: n 
nasal' de felul celui franțuzesc nu esistă: în 
limba romînească și prohunţia conte! contră, 
în: care-o și'n să se' rostească! ca un" singur 
sunet, nu sc aflădupă 'a''noăstră ştire 'de 
cît. în vechea” limbă bulgară, “în limba po: 
lonă “de: astăzi: și în -cea' francesă.'; Căci: on 
nasa] nu € Sunet compus, ci o vocală de sine 
stătătoare,! pentru: care! în limba romîncas- 
că nu aflăm nirhic analog. Tot-odată protes- 
tăm contră “unor neologisme; întroduse:! în 

NA e, 

„ frumoasa tracdhicere alui C:' "Negruzzi. 3; Res- 
bel cițil“ de“ sigur 'că''nu este în''scrierea 
lui; Negruzzi, de” şi: Vâm auzit iostindu-se. 
1 Dina, Conta a" jucat “cu mult” Alevăt. și cu, multă siinţire. În' privirea vorbei d-sale 
facem observaţia, care, am, făcut-o şi în tre- 
cut. Este în glasul d-sale un ton, înginat și 
plingător,  câre , trebue - înlăturat prin: Stu- 
diu şi deprindere. D:sa trebue săişi aspieas- 
Că, pronunția şi să vorbească, din. piept, ros- 
tind” fie-care cuvint, bine despărțit” de. cele- 
lalte. şi cu 0ăre-care energie: Aceaștă, este 
pronunția cea măi” prosaică, ce-i: dreptul, 
dar e. cu mult de preferat acelui "ton. în: 
gînat, care face declamâţia nespus „de' mono-: 
tonă., Să nu se teamă că' prin vorbirea aă-. 
păsată, şi energică 's'ar pierde ceva din sim: 
țirca, ce voeşte' a. 'esprima, „Ori-cît de ener- 
gic pronunţate vor fi cuvintele, simțirea a: 
devărată va pătrunde prin. ele,“ + n 
1: Nu ştim.-de- unde şi pînă unde actorii 
romini, au pronunții, atît de .străine. Limbă 
romiînească este din „acele cu „dreaptă mă- 
sură; ea n'are, consoane prea moi, nici prea 
aspre, nici vocale prea lungii sau prea scurte: 
mai toate sunetele .sînt medii .și foarte , cu- 
rate.. Cu, toate acestea. în teatru avem o: 
casie. de. a, auzi. vorbindu-se cu ton' franţu- 
sesc (nasal) sau spaniol (gutural). Gitul 
d-lui. Manolescu, d. es.,, joacă un, mare'rol 
în declamaţia, d-sale, deși, în limba romi: 
nească pînă. şi consoanele guturale, c,.'g, ch, 
nu se pronunţă în git. chiar, ci aproape de 
el:la, capătul cerului, gurii, ; Pe 
E drept că o ortoepie rominească, 0 car-
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te despre buna rostire.lipseşte, dar nu' lip- 
seşte':rostirea: vie a claselor culte, nu lip- 
sesc scrierile bune, nu: lipsește limba scri- 
să, a cării dreaptă rostire este fixată de 
douii sute de ani şi mai bine. Ba chiar acto: 
rii romîni vorbesc foarte omeneşte acasă - 
și (cu) prietenii lor; pe scenă-i altceva, a- 
colo trebue să. vorbească | ca . Franţujii şi 
Spaniolii. Ce bine şi natural rostește d. es. 
D. Bălănescu, de şî idiomul . său e puţin 
cam moldovenesc, : 

“Repertoriul teatrului rominesc.— Teatrul 1ui 
Scribe.—Teatrul și actorii ieşeni.—Școala 

de muzică din laşi 

Moartea ui Petru cel Mare“, dramă În 
5 acte de Eugâne Scribe, care a fost jucată 
Joia trecută în beneficiul d-lui! Mihail: Ga- 
lino, formează o „demnă. încheiere a stagiu- 
nii. De cite-ori vedem cite-o piesă grea, re- 
presentată cu, atita. cuviinţă, precum . cea 
de Joi, ne vine din: nou în minte întrebarea. 
repertoriului, pe care an ridicat-o” de- atitea 
ori în coloanele .. acestei, foi. Teatrului _ro- 
miînesc îi trebue un “capital, de, piese, bune, 
actorilor. un capital de roluri potrivite: cu 
talentul „şi fisicul: lor. Din mijlocul nesta- 
torniciei gustului public și, al serilor. sacri- 
ficate petrecerei uşoare Şi. casei, trebue; șă 
se, ridice partea statornică: a : instituţiunti, 
un mic repertoriu ales, dat din cînd în cind, 
care! să formeze miezul vieţii. adevărat 'ar- 
tistice ȘI începutul i Unui teatru naţional, vred- 
nic de un asemenea nume. 
| Drept că epoca noastră e ncîncrezătoare 
şi sceptică. Multele ' decepțiuni, „pe “care 
inteligenţele mai sănătoase le-au avut pei - 
toate terenurile, | pe cel literar, ştiinţific, po- 
litic ș. a., au făcut să încolţească în sufletul 
nostru părerea că din Nazareth nu poate eşi 
nimic! bun, 

Această părere . nu e tocmai nejustificată, 
de şi cam unilaterală. Noi credem că răul 
de căpetenie: este următorul. In! toate ramu- 
rile activităţii publice n'a fost şi multă vre: 
me încă nu va fi stabilitate. Precum. în 
viaţa statului fie-care urmaş strică jucăriile, 
pe care şi le făcuse predecesorul său, tot 
aşa în teatru vedem succedindu-se” direcţii 
cu totul deosebite. 'Intr'un an vedem ten- 
dinţe mai. curate, într altul” ne trezim .din 
nou cu Offenbachiadele, iar o parte din pu- 
blic, aceea căreia-i mai place. un repertoriu, 
ce'nu-i dă nici de gindit, nici de simţit, în-. 
„curajează adesea piese, la care un tată de 
familie nu-și duce bucuros nici nevasta, nici 
copiii. 

“  Imtrebarea dar este, dacă teatrul romi- 
nesc'are destulă putere de viață „ca să se, 
cristalizeze în mijlocul nestatorniciei împre- 
jurărilor noastre. Cu toată sfiala, ce ne-o. 
impune fisionomia intelectuală a Rominici, 
vom răspunde totuşi da. 

tip interesant de. provincial. 

Drept dovadă aducem representația de 
Joi, atît de netă şi bine condusă pînă la 
stirșit, în-cit un mic teatru de Curte n'ar fi 
avut să se ruşineze de ea. In privirea come- 
dici ne-am format. demult opinia. Comedia 
ar putea: să aibă la Romini un viitor foarte 
însemnat, din causa voioşici cu .cate se joa- - 

că, mai: ales. cînd piesa se petrece în cercuri 
sociale bine cunoscute de actori. In iarna. 
asta:s'au jucat: mai multe cu .oare-care vir- 
tuositate.. Cităm numai pe „Revisorul. 'ge- 
neral“, unde aproape fie-care represintă un 

apoi „Palm 
în sala teatrului“ în 'care: toate figurile” se 
mișcau c'o. neresistibilă inspiraţie şi c'o ve: 
selie de student. în bune dispoziţii. i 

Cuni am'zis, în'comedie 'nu e pericol. 
Ea' poate.să: aibă viitor, și dacă s'ar: începe 

"a's6 juca deocamdată piesele mai uşoare ale 
lui :Molitre în bunele traduceri vechi,: edi- 
tate de şocietatea filarmonică din Bucureşti, 
s'ar pune începutul” unui repertoriu, comic 
statornic, pi îi 

” Mai greu era a ne: formula” opinia asupra, 
representaţiei- serie,  Draimele''de bulevard, 
date: pentru' a asigura : esistenţa: zilnică: a 
teatrului, vor fi plăcut la mulţi; noi: însă! am 

dat. samă despre" ele numai întru cît obser- 
vasen pe ici pe. colea cîte un; caracter 'imai 
bine: desennat. Altfel „aceste ne-au lăsat 'în 
deplină apatie şi nici una nu ne-a "inspiraţ 
interes pînă la Sfârşit. Ele toate nu sînt 'cu 
inult mai mult, de cit: figurile pe care le 
formează. un caleidoscop. Fabula piesei 6 
formează '0 crimă monstruoasă, persoanele 
sint unele ş'aceleași: şi samănă între ele ca, 
figurile dintr'un joc de cărţi. - 

Reţeta pentru comiterea. unei ' asemenea 
piese e foarte ușoară: Iei o ingenuitate, un 
tată nobil, o mamă iubitoare, un amant fru- 
mos, un: iritrigant cu pălăria mare şi cu o: 
chii 'boldiţi, un pahar'cu apă în'care se toar- 
nă sare, un pumnar, le amesteci toate bine, 
le dai cinci clocote, ca să iasă.:cinci acte. și, 
în sfîrşit te duci 'acasă,. mulţumind: Domnu- 
lui că-toate relele din lume sînt trecătoare. 
Două dame, un fante de cupă, doi rigi şi 
cite-va articole ' din 'codul penal formează 
tot calabalicul intelectual al dramelor „de 
sensație. Dar fiindcă mare parte din: pu- 
blic — din cel ce se crede cult chiar —are 
nevoe de asemenea drame, în care, după unt 
distih' clasic, „Virtutea s aşează la masă, du- 
pă ce viciului i s'a aplecat“, 
soiu de repertoriu, necesar din cause reale, 
e un adevărat pericol ce. nu se poate ncu- 
tralisa - decit ' printr'un repertoriu-serie mic | 
însă “ales, care Să-i readucă pe nefericiţii 
martiri, torturați în piesele de bulevard, în- 
tr'un aer mai curat, la măsură mai dreaptă, 
la caractere adevărate, c'un: cuvint un re- 
pertoriu, care să prefacă temniţa şi spitalul 
în teatru. Proba de vitalitate era în acest 

de aceea acest : 
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punct: mai grea, i i am i primit-o Joi Sara. 
Ne, intoarcem, dar. la obiect; Scribe e 'cu- 

- noscut prin fineţa tecnicci sale şi prin zu. 
grăvirea foarte îngrijită a' caracterelor. -, 

Situaţii pline de. viaţă dratiatică, o în- 
trigă interesantă şi totdeauna bine condusă, 
un ton. „Cuviincios, depărtat de ori-ce trivia- 
litate, sînt calităţi, care ne fac 'a uita lipsa 
lui. de adincime. şi de: possie.. Piesele lui 
sint gingaşe, fie-care scenă-i drămuită du- 
pă efectele ce le va face, scrierile lui sa- 
mănă cu acele obiecte de lux, al căror ne- 
întrecut producător rămîne Parisul, „„Hoar- 
tea. lui Petra: cel Marci este. desigur una; 
din. cele mai bune âle scriitorului. frances. 
Caracterul. lui : Petru e nimerit de minune, 
căci: ni.se arată un om, în care patimi. foar-” 
te. deosebite formează .o energică unitate! 
Toate tonurile de colori.sînt- păzite. Ici ve-. 
„den; „persoana istorică, simțind menirea "Sa: 
“neperitoare în. lume, urieşul, care .prefacei 
un infinit de stepe într'un imperiu mare, 
într'o putere. europeană, dincolo - omul, vi-. 
clean, prepuelnic. şi gelos: In unele momente. 
Petru uită, persoana -lui proprie, raţiunile 
de stat dictează reci, crude şi. neimpăcate, 
faptele lui. Dar alăturea. se ivesc deodată: 
neincrederea, : viclenia, rumegarea. continuă! 
a preocupaţiilor mici de curte, care răsar, 
nemijlocit. după planuri de cuceriri și afa- 
ceri 'de stat. : Aceste contraste îl fac tragic, 
fac din el o natură problematică, dar impui- 
toare prin mărimea patimilor ei. , Astfel. e. 
rece şi neindurat. ca: un. tiran, neîncreză-, 
tor şi  prepuelnic, gelos; ambițios, vecinic: 
calculind, avînd asupra. tuturora iubirea pen: 

tru viitorul Rusiei şi ură neîmpăcată peritru 
„ori-cine se opune intenţiilor lui. Figurile, 
“care încradează acest tip, sînt asemenea fru- 
înos și curat desemnate; ast-fel Caterina, 
principele Mencicof, contele, Sapieha, Olga 
Mencicof, toate pîn'la cel mai neînsemnât în 
intriga piesei au. caracterul lor, fie-care. e 

un om aparte deosebit de ceilalţi. 

Ce să zicem despre. D. Galino în rolul lui 
Petru, pe : care: Va - jucat. c'o. .virtuositate, 
pe care. n'am -observat-o la. nici una din re- 
presentaţiile acestei stagiuni. De la; fisio- 

. nomia ! sa, care : era aproape- portretul: lui 
Petru: cel Marc, cu. atita îngrijire se . gri- 
mase, -pină .la cele mai mici mişcări ale ges- 
tului, a minilor chiar,. totul era.. studiat în 
amănunțime. Am. admirat. într'adevăr acele, 
tonuri, cu "care 'd-sa colora transiția dintr'un 
afect..la altul. Acuma. mușchii feţei. se dis- 

_puneau'într'un gest de-o. rece. şi -neindu- - 
rată viclenie, ochii: pindeau și musculatura 
gurii arăta un uşor tremur de nerăbdare; 
acum -aceiaşi fisionomie arăta: hotărîrea, :cru: 
zimea, furia. Tot. ast-fel a. fost şi.. vorba. 
De la: vehemenţă . pînă la tonul :cam răguşit 
al patimii; ascunse, scara întreagă de -tonuri 
a fost observată. cu măestrie. 

Dar dacă D: Galino a. “fost eroul! screi; 
Jocul” celorlalţi colegi: ai (săi). nu”e mai: Du-. 
țin vrednic "de laudă. D: na Evolschi a. re-! 
presentat- pină'n capăt cui toată frumoasă, 
cuviinţă. carăcterul : resignat şi înţelept” at: 
Ţarinei,. întrerupt numai prin puternicul a: 
mor pentru contele Sapieha. D-na Conta a 
jucat. cu 'simţimânt 'şi naturalitate pe Olga: 
iar -D. Manolescu. a fost de astă: dată mult 
mai bine. în rolul.de amorez, de cât: în alte, 
piese, şi a avut „momente- îndestul de fu: 
moase. 

Nezicind pin'acuma de: cit “bine despre: 
representaţia de .Joi, vom trebui să: „Tugăâni: 
totuşi pe directorul de șcenă, ca șă evite 
de-a da roluri, secundare: chiâr, în mina u:! 
nei persoane, cate prin citeva şiruri vorbite 
rău, compromit succesul! piesei! şi "niimicesc” 
ilusia; produsă cu greu prin patru” acte ju: 
cate! 'bine,. O piesă de teatru:'c esteticeştă; 
ui intreg ca şiun “tablou; sau '6 simfonie: Ţi ie Ă | 
tabloul 'cit de frumos, dacă:'o figură din cl: 
va. fi caricată, impresia totală'se nimiceşte; 
fie simfonia cît de frumos esecutată, dacă 
in mijlocul esecuţiunii un străin ar: puna 
instrumentul la gură ş'ar: incepe: a ţirlăi fă-" 
ră înţeles, impresia simfoniei întregi se Şter- 
ge într'o clipă. Dar aceasta: s'a întimplat 
la representaţia de care vorbim. Rolul căpi- 
tanului de gardă Jakinski a fost încredințat! 
unui domn Popovici. Acesta avea: un pâsagiu' 
mai lung! de recitit, pe“care l'a depănat aşa, 
incit nu s'a ales nimic din “gura! d-sale. Sa 
înțelege de. sine că D. Popovici'ni este foar- 
te indiferent şi nu d-nialui c de vină că 
n'are talent şi nici buna cuviinţă, pentru .a 
învăţa cincisprezece 'şire :pe de rost. Dar 
ne pare .rău că din causa unui figurant, pu- 
blicul a perdut de-odată și într'un' moment. 
ilusia, ce-o” produsese o, 'representaţie, pe 
care 0 credem: de model. a | A 

: E: i) pu 

pe 

„Fiindcă nu. sperăm a putea: vorbi mai „pe, 
larg despre: închiderea. formală a stagiunii, 
care se.va face astăzi la,.12 ore din zi prin 
representaţia :comediei „/ianuli, de. acega 
vom. vorbi. tot acum despre . „orchestră . şi 
despre ' representaţiile . cu ' cîntece. .In ânuk 
acesta orchestra a. fost în mare parte com- 
pusă din profesorii şcoalei . noastre. de. mu-. 
sică . şi” dirijată de. D.. E. Caudela.. Vodevi-, 
luri - și operete: au fost deci : 'esercitate,, cu 
multă precisiunc, atit din partea. cîntăreților 

„cit. şi din partea orchestrei.. D. Candela este 
un musicant de. talent, atît în .esecuţie. (ca, 
violinist), cît" și. în, corposiţiile. sale, care 
nu sint lipsite de farmec. :Atit melodramele 
cît și cele. nai, multe arii de. vodeviluri. au 
fost composiţii ale Domniei-sale.., -.: - 

“Imtorcîndu-ne la şirul. de.-idei,. „esprise ja 
începutul acestei: dări de. samă, : esprimăm 
dorinţa de-a vedea continuindu- “se începu- 
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turile bune din anul acesta. Numai rămîind 
mulţi ani aceiaşi trupă, numai prefăcîridu, 
se trupele ambulante într'o companie sta-, 
tomică a teatrului orășănesc, se vor forma; 
cu vremea atit un repertoriu, cît și o com- 
panie aleasă. Moldova, joacă în desvoltarea . 
modernă a Rominilor un rol însemnat. Aici, 
în mare depărtare de șarlatanismul intelec- 
tual, de suficiența şi corupția centrului .po- 
litic, al țării, s'a făcut binefăcătoarea reac- 

"țiune în contra ignorânţei și spiritului de 
neadevăr al „academicianilor'“, în atmosfera, 

„ noastră mai liniştită se va crea poate şi un 
teatru. Pe cînd la Bucureşti se vor repre- 
senta, pe scene farse cu âlusiuni necuviin-. 
cioase la demnitarii Statului şi se vor spă- 
la, „sdrenţe“. atit în teatru cit și aiurea, în 

Iași ne vom învrednici poate cu vremea de-a 
crea ..0 „atmosferă artistică, unde ' oamenii 
de ori-ce opinie. să poată privi c'un egal. 
ințeres, zugrăvirea părţii eterne din om. Nea- 
vind un teatru al,Curţii, care să formeze un 
asil. pentru. arta. naţională, poate că teatrul 
orașului Iaşi va fi peste cîţi-va ani în sta, 
re de-a împlini măcar, în parte această la. 
cună a. culturii noastre., Căci arta este se- 
nină şi vecinică. Dramele lui Shakespeare 
şi, comediile lui Moliăre se vor putea repre- 
senta, şi peste mii de ani și vor fi ascultată 
cu acelaş viu interes, căci „pasiunile, ome- 
neşti, vor, rămine(a,). în veci aceleași. Dari 
a pune, pe scenă împrejurări şi oameni, care. 
azi sint pentru a nu mai, fi mîne,. înseaninăi 
a, da „unui institut de. cultură sufletească! 
caracțerul frivol al, unui cafe-chantânt. 

: Notie teatrale; .. 

Teatru: evreesci, Intr'6' grădină pe: u-, 
lişa mare s'a deschis un mic, teatru de vară, 
în care se joacă în limba evreească (ger- 
„mană stricată). Trupa venită din Rusia, şi 
compusă din vr'o 16 inşi (toți bărbaţi), a- 
Te un repertoriu caracteristic, care atinge. 
numai viața 'casnică 'și religioasă a Evrei- 
lor. Ast-fel: Joi: în 19 August s'a jucat: 1) 
Lumea ca 'un "paradis. (cînticel satiric), 2 
Filosoful amoresat. şi hasidul (habotnicul) 
luminat, dialog, 3) Socrul și ginerile, 4) 
Fişel harabagiul cu rîndaşul său Sidr, co- 
medie. Despre piese avem puţin de zis— 
ele nu presintă 'vr'un mare interes dramatic, 
dar! jocul! actorilor a fost 'escelent. Astfel; 
în piesa a doua actorul ce jucă pe hasid a 
„Tepresentat atit de fidel-pe Evreu cum îl 
vedem! în toate ' zilele, “apucat, cu.vorba re- 
pede şi' măruntă, încrezut, rîzînd iute şi cli- 
pind din 'ochi, încît trebue să-i recunoaștem 
mult talent. In piesa a 3-a 'ginerele a fost 
jucat de un alt actor, pe care-l credem cel 
mai talentat din trupa toată. El a. jucat pe 
Evreul: uimit. ' Socrul e unul din aciia cari! 
vrea(u) 'să 'scoată “neamul său la lumină, 
decia luat ginere peun studiosus theologiae, 

om cu totul netrebnic și uimit de învățătură, 
talmudistică. Acest rol a fost jucat în mod 
foarte caracteristic. Ridicind spriucenile ae. 
desa în sus şi făcînd creţi pe frunte, cu 
barba neagră, tunsă în mod deosebit, lung 
şi slab, vorbind 'și cîntînd natural, ne-a âră- 
tat un -adevărât prototip de minte pe dos și 
netrebnic. Directorul trupei are un glas sim- 
patic (bariton) și figură plăcută. Ariile sînt 
evreeşti, iar publicul, compus în mare parte 
din coreligionari ai actorilor, petrece bine. 

„Represintaţia. dramei. „Orfelinele“. * In 
marginele restrinse, pe care ni 'le “impune 
natura acestui ziar, vom încerca 'a, da samă': 
despre succesul 'representaţiei dramei „Or. 
felinele“, succes'pe care în n-rul trecut L'an? 
numit deplin. In sine, drama compusă cu 
recunoscutul talent tecnic al autorilor fran: 
cesi, cu acea măiastră 'creare de' situaţii ins: 
teresante și! variate, 'cu treceri repezi de'a! 
peripeții dureroase la altele mâîngiioase, poe- 
tice ori pline de duioşie, a ţinut vie atenţiua 
nea publicului în timp de trei ore. 'Actorij 
identificîndu-se 'cu rolurile lot, au “produs' 
în public acel efect pe care 'fisiologul îl! 
privește ca o adevărată minune a naturii o-' 
meneşti, dar pe care numai simțimintul a- 
devărat, nu afectaţia. îl poate  produce., Este 
în taina 'construcţiei : sistemului: nervos '0- 
menesc de a reproduce în mii de oameni 
simțimintele, ce se 'petrec întradevăr în u- 
nul. singur, şi dacă succesul piesei a fost 
deplin, se poate 'conchide 'cu siguranță că 
actorii s'au identificat în rolurile lor, s'ay 
simţit a fi aevea,: ceea-ce autorul piesei pre- 
scria să fie, - o, ci 

Ia ok 
: . op A 

Nepopularitatea concertelor în laşi. — In 
C. d. 1., ni. 30, din 18 Martie, 1877,: la 
„Noutăţi“, se spun următoarele despre ne- 
reuşita unui concert dat de un violinist ta- 
lentat:. i 
_»Causele acestei lipse de:succes se sus- 

trag: de la 'apreciaţia noastră, dar pentru 
cel ce.vor să înțăleagă ciudata stare de lu- - 
cruri, în care e cu putință ca concertul unui - - 
violinist bun să, nu fie visitat de fel, vom 
spune că toate concertele date în :orașul 
nostru: atină, din “causa scumpetei locurilor 
şi a micului număr de amatori 'de muzică, 
de la cîteva saloane din Iași, mai cu seamă 
însă 'de la' dame. Numai cînd frumoasele 
mini de fee se însărcinează cu desfacerea 
biletelor, un concert reușește; publicul ce] 
mare ieșan nu e atras de virtuozitățile mu: 

„zicale. Cultura mai întinsă în această di 
recţie e restrinsă la cîteva zeci de persoane 
„din clasele avute. Se poate dar ca d. Frid- 
man să nu fi ştiut a se orienta în mediul so- 
cial, în care venise“, (Ediţia 1. Scurtu). :.. 
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 Periodul al doilea al istorici moderne, de 
la închierea răsboiului de ţreizeci de ani pînă 
la revoluţia francesă, se caracterisează prin. 
întemeierea puterii stătului în 'persoana mo- 
narhilor. Ori unde un monarh zicea „L'&tat. 
c'est moi“, el:avea concursul populațiunilor, . 
sătule de rapacitatea multiplă a. sutelor -de 
mii de mici 'tirani feudali, din care. fie- 
care era pe pămintul său stăpinitor absolut. 
Aceşti representanţi: ai - libertăţii: absolute, 

"ai liberului veto; au ruinat. statele, unde'ei 
conduceau afacerile, pe cînd. ideea, monar- . 
hică,;,.deprinzînd. comodele caste ale, evu- 
lui. mediu la muncă a consolidat statele unde . 
ea. a domnit şi le-a:dat puterea. uriaşă pe: 
care: o .au':astăzi în. Europa. In. acest.pe:: 
riod,;pe care. cu drept cuvint îl: numim -al 
ideii monarhice, vedem în Franţa. pe Ludo-: 
vic .al XIV-lea, în Prusia pe .Frideric. al 

«II-lea, în Rusia pe Petru cel Mare şi pe.Ca., 
tarina a II-a, în Austria-pe Maria Tereza 
şi pe Iosif al II-lea. Și tocmai aceste state: 
le vedem şi astăzi. cele mai puternice în Eu- 
ropa. In ele s'a: întemeiat stabilitatea admi- 
nistrativă -și judecătorească, în ele am văzut. 
înflorind mai cu samă artele frumoase, şi 
știinţile, în ele progresul a fost gradat, fă- 
ră sărituri, însă sigur şi. temeinic. 

In această vreme a ideii monarhice cad 
cele două domnii, a(le) lui Grigorie Ghica 
Voevod; iar 'cronicele noastre. în. limba . lor 

- frumoasă ne arată pe acest Domn întrunind 
în sine calităţile mari ale monarhilor1). 
„Astfel era Grigore Ghica VV. Vrednic 

representant al principiului. monarhic şi fiu. 
al unui secol, bogat în, caractere mari,. el 
pricepuse că puterea Domnului nu poate sta. 
în dreptul său de a dicta legi şi de a stoar- 
ce dări, ci că acea putere se razimă pe.buna 
stare a. populațiilor. Pentru întîia dată „i 
se spune. birnicului; pentru ce. plăteşte. 
dare 2), întîia dată slujbașii. țării sînt pri-. 
viți ca ațari (iar nuca privilegiați) şi, tre-, 
bue să ;munciască pentru leafă, să. nu, ice 

„1 Se: reproduce apoi istoria Domnioi lui Gr. Al. Ghi- 
ca VVd, din cronica lui Ioan Canta, p, 192, vol, III, 

-din ediţia II a Cronicelor Romăniei de M. Cogălniceanu 
şi din Cronica lui Enache Cogălniceanu, pp. 251-953, 
do 'la cuvintele „au dat ispravnicilor mare “poruncă: ca, : 

şi pînă la mijlocul p. 953 

. 2)sAci e adâos în parantes: „Enaki Cogălniceanu : 
„Satelor de pe la ţinuturi încă le-au:pus banii: după 
putinţa lor, dîndule țidule de cîţi; bani “să dee pe an 

“şi decîte ori:și pentru ce să dee acei bani, atîţa 
pentru haraciu ș, e. 1. (Ediţia T. Scurtu), 

pi Grigore“ Ghica Voevod Ș Dn 
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mită, să nu facă. hatir,, prin” urmate 'ă - 
cia vedem apărind. serviciul statului, în. lo-" 
cul vechiului serviciu. al evului-mediu, care: 
avea un caracter; cu totul: personal... EI! U-, 
răşte. luxul şi dă ruşinătoare pildă, la boieri 
şi păminteni prin, modestia îmbrăcăminţii ș* 
cl infiinţază o fabrică de postav, el' deschide. 
şcoli, el pavează Iașul şi aduce apă în oraş; 
şi toate acestea în scurtă Domuie întîi, de. 
2 ani şi luni. PN 
„„Dar:nu era de ajuns caracterul său indi-, 
vidual pentru a aduce liniştea şi desvoltârea, 
în ţară. Pentru aceasta s'ar fi cerut ca po-- 
potul moldovenesc" să nu fi fost; desbinat!! 
înlăuntru şi în afară, precum fusese ' sute, 
de ani de-a rindul, să nu fi fost slăbit prin, 
vecinice schimbări de Domini şi prin yecinice. 
intrigi, Astfel,cu ţara slabă şi Domnia „eră. 
slabă, era uinbra puterii turcești, încît cînd” 
Austriacii au ocupat. Bucovina fără nici un! 
drept, toate silințele Voevodului: de ai. o-' 
pri erau. zădarnice.  Văzind stupul matern. 
al. Moldovii întregi vîndut. Austriacilor de 
cătră Ruşi şi Turci, chiar, Vodă a protestat,, 
a amenințat chiar Poarta; dar diplomaţia. 
austriacă, ştiind prea binc ce slabă e Mol-" 
dova şi Domnia ei, au ajuns să-l ponegreas-. 
că pe Vodă la Poartă, incit aceasta, servită 
ea însăşi de oameni cumpăraţi cu bani aus. 
triaci, au dat contra nobilului Voevod ordi- 
nul de asasinare... OC 
„Istoria vorbeşte. în genere clar. O ţară 

unde. toți poruncesc și nimeni n'ascultă, '0. 
țară unde. antitesa între partide se "preface 
în. adevărată duşmănie, unde Domnul nu, 
are. puterea. să-i împace, precum. nau a;, 
vut-o;în Polonia şi.nici la noi, o asemenea, 
țară e menită să fie prada vecinilor „ei. Iar 
dacă acela, care în sufletul său represen=: 
tează ideea. statului, îşi ridică fruntea cu 
îndrăsneală, el cade. sdrobit ca .şi idolul: 

e 

de, fer, cu picioarele de lut.. 
i EI i 4 te oa 

II, Aa i a. ti, 

Ratia , e 
„Am, vorbit -prin gura. cronicarilor ;de. a-, 

cea, figură bărbătească din istoria țării noas- 
tre, deosebită. cu totului tot. de umbrele e- 
femere 'ale Fanarioţilor, cari l-au -preces şi. 
l-au urmat. Alături cu capacitatea. predece- 
sorilor săi vedem pe. acest .bărbat,..plin, de 
desinteresare închinînd viaţa :sa binelui pu- 
blic, simplu în: obiceiuri, isteţ la minte, cum- 
pănit la vorbă, energic în fapte, acest, băr-. 
bat, care domnind supt alte împrejurări de 
cit acelea de slăbiciune a(le). patriei: sale, 
ar fi devenit o podoabă a veacurilor, nu un 
martir. E drept. că pentru crearea unui on) - 
mare, trebuește: conlucrarea a doi factori;
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unul este acela al imprejurărilor, al doilea 
este earacterul şi inteligenţa persoanei îs- 
torice. „ | 

“Aceasta a doua condiţie Grigore Ghica 
Voevod a îndeplinit-o cu. desăvirșire. Ur- 
mărind cu înțelepciune și cumpătare binele 
și integritatea patriei sale, le-au menţinut 
cu. rară energie personală pîn' la cea din 
urmă, clipă: a. vieţii sale. Ambasadorul aus+ 
triăc ce era în acea vreme în Constantino- 
pole:s'a văzut silit a încredința: pe cancelarul ' 
Kâunitz că, ori ce transacţie ar face cu acest 
Vosvod, concesiile sale vor fi numai apa- 
rente, căci acest caracter nu cedează și nu 
se pleacă. El va urmări în totdeauna reîn- 
tregirea patriei sale fie prin risboiu, fie 
prin diplomaţie; de aceia trebue — înlăturat, 
înlăturat cu ori ce preţ. Tot astfel. vorbeştă 
și despre boeri; ei nu se pot cumpăra nici 
cu. bani, nici cu titluri, nici cu promisiuni. 
Să .fie bine constatat că Bucovina era de 
facto austriacă pe cînd ambasadorul. le scria 
acestea. lui Kaunitz. Trebuia dar nimicit a- 
cest om, a cărui.tărie de caracter amenința 
pe răpitorul' patriei sale, trebuia asasinat | 
în taină, fără sgomot. Și astfel s'a urmat, 

„In locul unde comuna Iași a așezat un sar- 
cofag. de marmură, în locul unde astăzi se 
ridică pe: o columnă bustul nemuritorului 

„martir, acolo s'a întîmplat acea faptă a în- 
tunericului, acea mișelie demnă de diploma- 
ţia.veacului trecut, acea nerușinată pălmuire 

„a slăbiciunii și desbinării poporului romi- 
nesc.. Și într'adevăr. ce rușine mai mare pu- 
tea să ni se întimple? După ce ni se luase 
bucata de pămînt, unde zac oasele Domnilor 
noștri.de la Dragoș Voevod pînă la Petru 
„Rareş, după ce ni se luase vatra strămoșeas- 
„Că, începătura domniei şi neamului moldo- 
"venesc şi în care Kloarme cenuşa lui Alexan- 
“dru-celhBun, legiuitorul şi părintele țării, și 
„a lui Ştefan Vodă, pavăza creştinătăţii: în- 

tregi, după ce am perdut pămîntul nostru 
cel mai scump, —se asasinează, prin influ- 
enţa. morală. a Austriei, Domnul care a în- 
drăznit a protesta contra neruşinatei răpiri, 
Popor romiînescl, mari învățături îţi dă ţie! 
această întîmplare. Dacă fiii tăi ar fi fost 
uniţi totdeauna, atunci și pămîntul tău stră- 
moșesc răminea unul și nedespărţit. Dar 
veacuri de:desbinare neîntreruptă te-au adus 
la slăbiciune, te-au adus să-ţi vezi ruşinea, 
cu ochii. Nu-merge la mormintele Domni- 
lor tăi: cu sămînța desbinării -în inimă, ci 
precum mergi ȘI te împărtășeşti cu sîngele 
Mintuitorului, :astfel împărtășeşti-ți sufletul 
tău. cu: reamintirea trecutului; fără. patimă, 
şi fără ură între fiii aceluiaş pămînt, cari ori 
cît de. deosebiți ar fi în. păreri, fraţi sînt, 
fiii aceleiași, mame. sînt. - 

Aniversarea. asasihării lui Grigore Vodă 
şi a. răpirii pămintului strămoșesc ne-ar . 
reamintit-a cu durere și alaltăeri, cu ocasia 

MIHAIL EMINESCU. Î 

„ descoperirii bustului pe care Măria Sa Prea 
Innălțatul Domn l'a dat în dar oraşului 
Iaşi. Serbarca a fost tot atit de frumoasă 
şi de demnă ca și în anul trecut. După ser- 
viciul funebru la Mitropolie o mulţime nenu- . 
mărată de popor cu Arhierei în: frunte s'a 

„pus în mişcare pe piața Beilicului, trecînd 
în procesie pe stradele de căpetenie ale o- 
rașului. Ajunşi în piaţă, în mijlocul căreia 
se înnălța în cunună de laur bustul de mar- 
mură al. martirului, clericii începură. cu, ci- 
tirea acelor molcome şi tînguioase. versete, 
bisericeşti, scrise în dulcea, limbă a. trecutu-. 
lui, pline de''sfinţenie şi pace sufletească, 
prin; care se cere de la stăpinul lumii re- 
paosul de veci, vecinica amintire. și orîn- 
duirea sufletului martir în corturile drep-- 
ților. | . 

Cetăţenii Iașeni (sic) au. îndreptat o- te- 
legtamă de recunoștință cătră M. Sa. Prea- 
Innălţatul nostru: Domn, carele în totdeauna 
au dovedit cît de mult e mișcată inima. Sa 
„generoasă. pentru toate durerile şi bucuriile 
poporului: și țării sale. Căci şi acuma: mul- 
țămim- bunei. voinți a AM. Sale. ridicarea. a- 
cestui. monument întru veșnica amintire: a. 
lui Grigorie Vodă, ce cu viaţa a plătit între- 
gimea. pămîntului. strămoșesc şi acea sfin: 
țită coroană, ce prin slăbiciunea veacurilor. 
și nu din vina Domniei a pierdut-o nepre- 
țuită. piatră. scumpă. Fie voea: stăpinului: ță+ | 
rilor ca din neamul M: Sale Pre-Innălțatu- 
lui nostru. Domn să. se nască răsbunătorul 
perderilor noastre și întregitorul patriei. 

Răpirea Bucovinei., 

La anul: 1774 au intrat oștirile austrie- 
cești, cu disprețul ori-cărui drept: al: ginţi- 
lor, în-pace: fiind-cu Poarta şi cu: Moldova, 
în partea cea mai-veche:și mai frumoasă a 
țării noastre; la 1777 această răpire: fără, 
de: samăn s'a încheiat prin vărsarea. sîn- 
gelui lui Grigore Ghica V.Vod. Fără de lege 
nepomenită, uneltire mişelească, afâcere. de 
“ntre o muere desfrinată şi. între pașii: din 
Bizanţ, vînzarea :Bucovinei va fi o veșnică 
pată: pentru împărăţia vecină, de-apururea o 
durere pentru noi. — Dar nu vom lăsa să] 
se închidă această rană. Cu a noastre mini 
o vom deschide - de-apururea, cu' a noastre 
mîni vom zugrăvi icoana Moldovei de-pe a- 
cea vreme, și șirurile vechi, cite ne-au ră- 
mas, le vom improspăta în aducere aminte, 
pentru ca sufletele noastre să nu uite Ieru- 
salimul.. Căci acolo e sfinta cetate a. Suce: 
vei; gcaunul Domniei vechi icu ruinele fnăriril 
noastre, acolo. scaunul firesc al.unui Mitro- 
polit, care în rang și în neatirnare era. e- 
gal. cu. patriarhii,. acolo sînt moaștele. ce- 
lor mai. mari dintre: domnii. romîni,. acolo. 
loarme Dragoș. îmblinzitorul de zimbri, a-   II



N 

SCRIERI ISTORICE o. 

colo Alexandru. întemeetorul de legi, - acolo 
Stefan, zidul de-apărare al creştinătăţii. 
Eată cum 'un om din veacul trecut des- 

crie ițara: : 

„Această parte de loc—zice el, —care 
acum s'a făcut Bucovina, este la munte şi 
are acr rece şi sănătos, pe cînd cealaltă par- 
te a “Moldovei este de cîmpii călduroase, 
dar nu atit de prielnice sănătății, căci aici 
să stirnesc un fel de friguri și locuitorii nu 

ajung la vre-o vristă de bătrinețe adincă, 
un om de 70 ani şi încă mai mult de 80 
este [de-a mirarea. (Pe cînd dincolo, sînt munţi 
cu pomi şi cu alți copaci roditori, printre 
cari curg apele cele limpezi, care dintr'o 
parte şi dintr'alta de pe virfurile munților 
se pogoară -la vale cu un sunet prea frumos 
pe 'aceste laturi făcindu-le asemenea unei 
mîndre grădini. 

„La marginea ei stă Ceahlăul, care în 
„zilele seninate se poate vedea pe vremea. 
-“Apusului soarelui din Cetatea Albă — cald 
de 60 de ceasuri, şi se vede așa de curat, 
ca şi cum ar fi el aproape în unghiul ţerei, 
iar. de la Miază-noapte se vede de lingă 
apa Ceremuşului, unde numai hotarele Mol- 
dovei, ale țării leşeşti, ş'ale Ardealului se 
lovesc. Prin năsipul păraelor, ce se încep, 
din munţi, :se găsește praf de aur, prin co: 
dri sînt cerbi, ciute, căprioare, bivoli săl., 
batici. și în -munţii despre: Apus. o „fiară, ! 'pe 
care Moldovenii: o numesc zimbru. La mă- 
rime ca 'un bou dumestnic, la cap mai mic, 
grumazul mai mare, 

cari îi 'rindueşte' Domnul în trebile țării, 
într'al doile curtenii sau oamenii, cari au de 
moștenire case și 'sate, întru :al'treilea :sint 
„călărimea slujitorilor care pentru veniturile 
moșiilor, ce li s'au dăruit lor :de'la Domni, 
sint datori numai cu a lor cheltuială să iasă, 
cu Domnii la oaste. In sfirșit, sînt răzăşii 
cari bine s'ar :chema oameni de țară slo- 
bozi ca și partea Boerească,:numai că aceşti 
de pe urme nu au case ţărăneşti Supt:stă- 
pinirea lor, ci locuesc prin sate şi-şi lucrează - 
pămîntul lor însuşi. — Cu toate că Mitropo- 
litul de Moldova îşi ia blagoslovenia de la 
patriarhul de "Țarigrad, dar nu 'este supus . 
lui, ci cei trei episcopi 'moldovenești pun 
minele lor pe de-asupra celui -ales şi după 
aceia Vodă roagă pe patriarhul ca să întă- 
rească în vrednicie pe acel de. curind “Mi- 

_tropolit, care patriarhul neapărat trebue s'o 

la pîntece ' subțiratec, - 
„mai înalt în picioare, coarnele îi stau drept 
„în sus, sînt ascuţite şi numai puţin plecate 
“într'o parte. . Fiară sălbatecă și iute, poatd 
să. sară ca şi caprele de pe o stincă pe alta. 
„Pe .lingă hotară, despre cimpuri, sînt mari 
'cîrduri de cai sălbateci. Oile cele sălbatice, - 
caută de pășune îndărăt hrana .lor, căci :în 
grumazul. cel scurt nu au nici-o încheetură 
şi nu pot să-și întoarcă capul nici într'Q 
parte din-a dreapta sau din a stinga. Din- 

„tre vitele albe multe mii se duc prin ţara le- 
şască la Saxonia sau la Brandenburg și de 
acolo se duc mai departe. Neguţătoria stu- 

„pilor este multă şi în dobîndă. 

„Unii ţărani erau vecini; totuşi stăpinii 
lor nu aveau putere, nici a-i pedepsi cu 
„moarte, ca. lucru ce se cuvine numai Dom- 
“nului .stăpinitor; nici nu putea ci ca să vin- 
dă pe vre unul din satul de unde era el 
născut, nici să-l mute într'alt sat. In alte. 
ținuturi țăranii sînt 'oamtni slobozi şi așa 

"au ei o 'volnicie ca un chip de republică, 
precum în 'Cîmpu-lung din ținutul Sucevei. 
Tirgoveţii de pre la orașe şi tirguri sint 
"Moldoveni adevăraţi, şi fac neguţătorii cu 
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negoaţă de minule lor. Boerii sînt  curaţii - 
:“Moldoveni „Şi “socotesc începerea lor de la: 
Rămleni că se trage. Ei sînt împărțiți. în, 
trei stări: în cea dinţii sint boerii acei, pe 

tească. Și asta, 

facă. Mitropolitul nu dă nimica Patriarhu- 
lui şi nu este nici de cum îndatorit ca să în- 
ştiințeze pe el pentru': pricinile bisericeşti 
de la Moldova sau să-l întrebe la vr'o. soco- 
teală de aceste, ci el'are asemenea volnicie 
ca şi patriarhul... e | 

Din toate acestea, scrise de mînă bătri- 
nească, se vede curat că stat și" biserică e-' 
rau neatirnate, că clasele societăţii erau li- 
bere, căci pînă şi vecinii, 'în deobşte colo- 
nisaţi, aveau scutirile şi dreptăţile : lor, :cu'n 
cuvint un popor liber de: țărani și. de :păs- 
tori. Și cum era acest popor'se poate. judeca, 
din' împrejurarea că, chiar la 1777, Austria 
avea de scop a “împărţi Bucovina. în »0- 

-coale de. oşteni “pedeştri' după cum “era în 
Slavonia şi în Croaţia, căci, zice vechiul 'ma.- 
nuscript, „lăcuitorii au la slujba răsboiu- 

“lui putere şi îndrăsneală, iar spre plata bi- 
ului nu au bani“. 

Și ce a devenit astăzi obirșia - Moldovei? 
Făgăduit-au fost. Austria s'o'ție iin vechile 
ci legi şi obiceiuri, bunurile mănăstirești . 
să le întrebuințeze spre ridicarea poporului 
moldovenesc, răzăşii să rămiie întru ale lor, 
tirgoveţii întru ale lor şi multe alte lucrari 
au făgăduit. 

Şi ce au făcut din țară? Mlaştina de scur- 
gere a tuturor elementelor sale corupte, loc 
de adunătură a.celor ce nu mai puteau. trăi. 
într'alte părți, vavilonul babilonicei împă-, 
rății. De şi după dreptul vechiu, Judanii n'ăâ- 
veau voce nici sinagogi de piatră să aibă, as- 
'tăzi ei au drept în mijlocul capitalei! 'havra 
lor, iar asupra țării ci's'au -svirlit 'ca-un 'ptic 
negru de corbi, „expropriind palmă -cu “palmă 
pe țăranul încărcat de dări, sărăcit prin 
împrumuturi spre a-și plăti dările, nimicit, 
prin dobinzile de. „udă, ce “trebue să: le “plă- 

în jargonul gazctelor - vie- 
neze,:se numeşte a: duce: cijilisația -i in “Orient. 
"Oameni, a căror unică ştiinţă stă în vînza- 
rea cu cumpănă strîmbă şi: înşelăciube, au 
fost chemați ''să civiliseze :cea rhai: frumoasă 
parte a. Moldovei, o ÎN . e ' 
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„: Poporul. cel mai liber și mai îngăduitor 
“şi-a plecat capul supt jugul: celei mai mise: 
; rabile: şi'niai slugarnice rase omenești. Pă: 
imintul -cel mai înflorit încape palmă cu pal: . 
:mă'în niînile cele mai: murdare — raiul Mol 

- + dovei se umple de neamul. cel :mai abject. 
„Şi fiind. că..]a: toate aceste :procese “de, ex- 
„propriare,; agenţii de împlinire au tantie- 
;:mele lor; de aceea jidovimea şi judecătorii * 
“merg mînă în -mînă supt. pajura creştină cu 
„două capete... i 

“Fără. a. vărsa o picătură „de singe, fără 
"muncă, fără inteligenţă, . fără. inimă, pune 
„astăzi mina-pe un pămînt 'sfînt, a căruia a- 
"părare;;:ne-a-'costat. pe:.noi rîuri. de sînge, 

« veacuri de-muncă, toată inteligenţa noastră 
trecută, toate mișcările cele mai sfinte: ale 
inimei noastre. ae 

iii. “Şi e plină de străini, -. , 
i + Ca iarba de mărăcini; . 

“Şi e plină de duşmani. -., 
„Ca riul-de bolovani. ..:....? 

"a: Tar. mila străinului 
i “E ca umbra spinului:! - 
îi» » Cîndevrei ca să: te umbreşti, - . 
„>: Mai tare -te dogoreşti. 

-. 

De: aceea .cind știm pentru ce a căzut - 
„ Voevodul moldovenesc, nu :trebue să-l plin- 

- gem. „Ce: mă plingeţi.pe minc, că nu: sînt 
:*de plins. Mi' s'a hotărit bucuria: tuturon 
„drepţilor, cari n'au făcut lucruri. vrednice:de 
lacrămi“.. :: 

De plins e ţara, 'care- prin moartea lui: 
"totuşi n'a fost. scutită de cea mai aspră trun- 
chiare: .:: DI aaa 

+ + La Putna un călugăr bătrin mi-a arătat 
"Jocul înlăuntrul bisericii, : în. care. stetea -o- 
:"xlată” aninat portretul original al-lui. Ștefan- 

a 

., 

Dea 

„Industria naţională romînească, . 

„De mai multă vreme se manifestează în 
„opinia publică a ţării dorința. de a vedea! | 
„întemeindu-se o industrie proprie. şi naţio- 
„nală.: Dar. aceste” tendințe și aspirații foar- 
„te „deosebite. n'au fost privite de aproape, 
„nici,nu s'au studiat condiţiile necesare, supt 
care. o. asemenea industrie s'ar putea naște. 
„Studiul „ce-l publicăm mai la vale împlinește 
„această ]acună, El este estras din cartea 
„cafenie (a corespondenţii diplomatice) pe 
„Care contele Andrassy au supus-o în Mai a. 

c. amîndoror delegaţiunilor Austro-Ungariei. 
Studiul figurează supt numire de raport al 
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„Vodă. După original el a foșt.mic de stat, 
dar cu umere largi, cu fața mare şi lungă- 
reață, cu fruntea lată şi ochii mari plecaţi 
în jos. Smad și îngălbenit la față, părul ca- 
pului lung și negru acoperea umerii, și că- 

„dea pe spate. Căutătura era tristă și adincă 
ca şi cînd ar, fi fost cuprins de o stranie. 
gîndire... Coroana lui avea deasupra, în mij- 
loc, crucea toată de aur, împodobită cu cinci 

„petre: nestimate. Supt cruceă coroanei ur-. 
„mau Duhul sfint; apoi: Dumnezeu tatăl, cu 
“dreapta: binecuvîntind, cu, stinga țiind  glo- 
bul pămîntului, pe cercul de margine al co- 
roanei un rînd de 'petre scumpe de jur îm- 
„prejur. Imbrăcat era Vodă într'un straiu mo- 
horît cu guler de aur, iar pe git îi atîrna un 
egolpion 'din pietre și mărgăritare. Cîmpul 
portretului era. albastru, în dreapta şi în 
stînga chipului perdele: roșii. aa 

Am Întrebat ce s'a făcut originalul; - , 
Călugărul .a răspuns, ce însuşi auzise. 
Intr'una. din zilele anului 1777; la miezul 

"nopții, Buga, clopotul: cel mare, -a: 'nceput 
-"să sune de sine, întîiu încet, apoi tot mai 

tare și mai tare. : 
„Călugării treziţi' din somn se uiiară . în 
“ograda mănăstirii. In. fioroasa tăcere; îns 
“sunetul clopotului, ce - creştea treptat, bise- 
rica se lumina de sine, înăuntru de:0 Iuy- 

„mină stranie şi.'ne mai văzută. Călugării 
*coboriră într'un “şir treptele chiliilor, unul 
"deschise uşa bisericii... în' acea clipă clo- 
"potul tăcu, și în biserică era întuneric des, 
“Candelele pe ' mormîntul lui: Vodă se stîn- 

destul. 1 : | 
"A 'doua zi portretul Voevedului Moldovei 
„cra atit de mohorit și de stîns, încît pentru 

seră 'de 'sine, de și avusese untedelemn: în- 

“păstrarea memoriei “lui un călugăr, ce! nu 
“știa zugrăvi,.a făcut copia, ce: esistă astăzi, 
„Aprinde-se-vor candelele pe mormînt? Lu- 

mina-se-va "vechiul portret? -:. iu 
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„su SCRIERI ECONOMICE 
d-lui cavaleriu - de “Bosizio, viceconsul .c.r. 
(cesaro-regesc).. Nu putem tăgădui că ra- 
portul conţine vederi destul de: întemeiate, 
și dacă pe ici pe colo unele puncte sînt poa- 

„te cam prea, pesimiştic tratate, de sigur că 
nu autorul, ci împrejurările, al, căror mar- 
tor „este, lau îndreptățit de a' avea numai 
foarte modeste 'speranțe în viitorul MIŞCĂ 
rilor economice dig Romiînia: — Dar tocmai 
acest pesimism de vederi ne va face să re- 
venim asupra acestui studiu, preţios din 
multe puncte de vedere, cînd ne vom încerca 
a arăta că unele din premisele studiului, 
de și sînt. esacte, totuși nu îndreptăţesc la 
conclusiile făcute de autor.  . . 

)   Dap
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' Tată raportul: 
"De mai mulţi ani se poate observa în Ro- 

mtnia” „pe terenul economiei o 'tendință de 
neatîrnare, care se esprimă prin dorința a- 

"deseori repetată dea. avea 'o industrie naţio- : 
„_nală neatîmată. "Şi într'adevăr numărul a- 
“celora nu e nimic, cari ar voi să formeze î în 

" Rominia o industrie naţională cu 'ori-ce preţ, 
fie chiar în detrimentul producţiei agricole; 
ar voi s'o formeze ca un panaceu în contra 
tuturor relelor, care ameninţă, averea! și bună 
starea naţională. 'Pe ici pe colo se aduc mo- 
_tive politice, pentru a da lucrului mai mare 
” greutate, dar totuşi momentele economice în 
ființă sînt de ajuns pentru a esplica: acea, 

"nouă direcție şi trebue să fie: pentru ante- 
luptorii ei singurile momente determinante. 
„Cel mai însemnat factor, ce avem a-l con- 
sidera, este' fără îndoială decăderea 'comer- 
“ului cu grîu al' Romîniei, care comerț este | 
iarăşi în strînsă legătură cu condiţiile de 
concurență pe marile pieţe europene, mai 

"ales ale. hotăritoarei pieţe englese.: 
Inzestrată, de la natură cu un pămînt fer- 

til şi. locuită de o populaţie mai cu seamă 
agricolă, Rominia este un grinar firesc .al 

„ Europei şi pe acest caracter se. întemeiază 
„întreaga organisaţie,. economică..a, ţării, a 
cărei bună stare atirnă în. prima linie de 

„ „productivitatea negoţului cu grine. Esportul 
„de. grine luase pînă înainte, de cîţiva ani o 
„desvoltare profitabilă. şi. îndreptăţea la cele . 

Toate soiurile : de, mai frumoase aştepțări. 
..grîne,. produse. fără „mare muncă şi 'cheltu- 
„ dală, se desfăceau uşor în cele mai însemnate | 
„pieţe străine, unde concurența. împedecătoa 
re a bltor ţări iagricole era numai escepțional 
„cunoscută. Faţă cu această favorabilă stare . 
„de. lucruri lipsea un implus suficient la lu- 
"crări şi cheltuieli, pe care le-ar fi cerut o. 
esploatare mai raţională a pămîntului. Din. 

. - contră, tendinţa generală era de a se folos? 
„cit se poate mai mult brazda de pămînt 

„ numai pentru cîştig momentan şi“fără. pri- 
>vire. la: anii .viitori.. De şi ici şi colo se năs- 
„cuse 'temerea cum . că împrejurările ;nego- 
„ului, cu grine se pot schimba în defavorul 
ării, totuşi din causa. lipsei de capital și a 
_incuriei, oamenii au neglijat de a lucra pen-. 
„tru îmbunătăţirea și sporirea valorii interne 
-a productelor agricole, spre a le da o facul: 
tate. de concurenţă, care le-ar fi asigurat 

„_Supt ori-ce împrejurări. piaţa străină. Mbi 
_ pomenim că.seceta, care s'a ivit în Rominia 
„din. 1870 începînd, a cărei causă principală 
„este stirpirea continuă “a piidurilor,. au avut 
„drept urmare .frei recolte parțial rele, prin 
„care s'au perdut pentru țară capitalii” (sic) 
„care ar fi fost întrebuințate spre rădicarea . 

- producerii agricole şi mai cu samă, a grîne- 
„lor. Dar însemnatul minus de. recolte a a- 
„vut drept efect persistenţa în .preţuri mari 

din partea agricultorilor, fără ca marfa să 

"neşti. 
" merţurile respective supt Înrîurirea unei con- 
„curenţe nouă şi mult mai puternice, de :cit 

“ trecut. 

„cărca, acolo. pentru Eviropa. 
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„se fi întrebuințat, In privința aceasta con- 
stat. din contra că. încet-încet -grinele:' ro- 
imîneşti au dat îndărăt în 'privirea ' calităţii 
şi au perdut; din puterea absolută: de concu-. - 
rență faţă cu productele 'altor ţări. E: evi- 
dent .că: numai “această ':disproporţie între 
calitate 'şi 'preţ a fost 'deja: în stare de a 
'“împedeca. mersul esportului grinelor romi- 

Cu atit mai 'dificile 'au devenit co-, 

acea pe care „Rominii aveau a: o învinge în 
' tu 

Abstragem. 'de a tansportuiile de . griu îi 
din Odessa şi Arhanghel, 'care, „după con- 
struirea drumurilor! de fer din Sudul Rusiei, 
“au jucat: un rol din 'ce în ce mai mare po 
"pieţele din Anglia şi Franţa, pînă atuncia: 
cele mai însemnate cumpărătoare, ale pro- 
ductelor” rominești în Occident; dar espor- 
tul de. grine din America ' în “Anglia, ne 
însemnat înnainte! de ciţi-va ani; a luat a- 
cuma, dimensiuni așa de mari, în cit preţurile 
de grine pe piața englesă — prin * urmare şi 
pe celelalte pieţe europene — au căzut mult, 
și grinele romiîneşti se mai susţin “numai 

„cu greutate pe acele pieţe: Pericolul, care 
din America amenință , negoțul cu griu To- 
miînesc şi se vede că şi. pe cel rusesc, 'cre- 
dem că va deveni şi mai mare, cînd îi va 
“succede Americii — precum se şi pare — de-a 
diminua cheltuelele 'de transport ale gri- 
'nelor sale. Cel mai mult griu american vine 
"din Chicago şi preţul unui (h)ectolitru” din 
" Chicago la Liverpool 'sau Londra '€. pîn'a- 
cuma - egal cu „preţul.a trei “(h)ectolitri po 

„locul: încărcării. Dar în cel mai Scurt „timp 
se vede că va intra o schimbare. înseninată 
în această privință, căci s 'au „găsit mijloace 
de a trimite grinele în 'şeici pe. riul Missi- 
sipi. în jos pină! la New-Orleans şi a-l. în- 

Cheltuelele ;de.; “transport ar fi atunci. cu 
jumătate mai mici, şi. fiindcă afară: de a- 
„ceasta tot griul :din văile riurilor. Missisipi 

şi Missouri. va lua în viitor acelaş, drum, 
:. preţul! griului în Anglia. va. scădea. şi mai, 
mult. „Pînă şi depărtata ; Californie a. fost 

„în stare—ori. cît de.,greu s ar, fi. părut— 
să trimeată cu; folos mase însemnate. de 

„ griîne proprii pe piața englesă şi încă“ grine 
_de o calitate. escelentă şi, cu persepectivă, 
cum. că quanțul, se va „adăoga. din an în an, 
în. măsura; în. care cimpiile roditoare „ale. 
Americei, apusene vor putea, fi atrase în, 
mreaja: comunicaţiunilor cu "marea, mrcajă 
care se întinde: mereu. Afară. de aceea,. în 
vremea din urmă Chili, America de. Sud şi 
India răsăriteană au început. a „esporta grine 
la .Londra. și, „concurenţa. acestor grine nu-i 
mai puţin de temut pe piața. englesă “de 

„cît aceea a Americii de Nord, (În cas dacă 
cheltuelele de transport s'ar putea diminua
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intru:-atita, încit esportul lor. în Anglia să 
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echivalent pentru inchisele pieţe francese și „.-renteze.: Dar dacă :grinele americane şi. in- 
dice „vor -pute fi aduse: cu folos în Anglia, 
„:atuncia” nu.-:vâ ! fi- greu de a, aproviziona 
„„Germaria : şi: Franţa: cu. ele. Consideraţiuni, 

englese; căci chiar .după -abolirea taxelor 
vamale, diferenţa .de preţ intre grinele -un- 
gureşti și romiîneşti nu va fi nici odată atit 
de “însemnată, încît productul unguresc să „de această natură. sînt de sigur proprii de 

„ar trezi. îngrijiri în cercurile . de-aicea,. căci - 
-“conclusia,” ce se, poate. trage -din acestea, 
nu & de'fel în favoarea: Romăniei, pentru 

„a căreia grine, piaţa englesă şi mai. tîrziu 
“şi cea. francesă ameninţă a se închide. 
»- Dacă: bună starea: Romăniei atirna pîn' 
acuma de capriţiile temperaturii şi de rcu- 

„şita recoltei, concurența putemică, care s'a 
„ridicat. pe ! pieţele străine, nu ne mai în- 
;dreptăţeşte de-a admite că în casul unei 

: bune recolte se va reîntoarce raportul bun 
al anilor trecuţi, de vreme ce . desfacerea 

“griului rominesc pare a fi devenit deocam- 
„dată problematică, şi o îndreptare, în -a- 
„ceastă. privință” nu putem aştepta în sta- 
_Yea de astăzi a. activităţii agricole, de ai- 
„cea, cidin contra avem'a ne teme de-o 

„ Stăruitoare. decădere a comerțului rominesc 
„de. cereale. ' - a 

fie silit cîndva a ceda celui romînesc, care 
prin calitatea sa.e cu mult-mai pe jos de 
cit cel:dintîiu.. Vedem într'adevăr din. rela- 

ţiile statistice ale Rominiei, că în anul 1867 
„s'au esportat grine în, Austro-Ungaria: pen- 
tru. valoarea de. 47.742.815 franci. Dar a- 

„teastă cantitate estraordinară se esplică pen- 
„tru vremea aceea - întîiu din împrejurarea 
că recolta de atunci a Austro-Ungariei a 
fost foarte mediocră, ş'apoi că inai mult.de 
jumătatea grinelor esportate au făcut numai 
trecerea lor prin Austria şi au- fost desti- 
„nate pentru alte ţări. Cifra. citată e..cu, atit 
„mai. puţin potrivită :pentru „dejudecarea. pu- 
„terii, comerciale a grinelor romineșşti în. A- 
ustro-Ungaria, cu cit sintem în posiţia de 
a constata chiar -din acele cifre. statistice 
că în a. 1867 s'au exportat în. mionarhia 
„austro-ungară grine' numai pentru valoarea 
de 4.070.444 fr., iar în anul 1868 “pentru 
3.685.515 fr., pe cînd “cantitatea . importu- 

„lui în media de 8 ani e de:8 milioane 'sau 
„de: 7.2 procente a întregului: esport. de ce- 

reale'al' Romîniei. Dacă, conform celor spu- 
"se mai sus, grinele romîneşti — eventual res- - 
pinse de pe piaţa francesă și 'englesă — nu 
vor fi în stare'cu' calitatea și preţurile lor 
de astăzi să-și. cucerească alte.regiuni nouă 
de ' desfacere, “atunci perderea celor două 
pieţe ar însemna o pierdere absolută, care 
ar fi. cu' atit mai simțită, cu cit -Rominia, 
este avisată încă. de a acopezi prin. pro- 
ductele. solului său şi mai ales prin cerea. 

“.. . Datele următoare poate că vor arăta ce 
„însemnătate are. pentru Romiînia piaţa en- 
„. glesă și cea francesă. Exportul total'al Ro- 
_Măniei ajunge, suma de circa 150 mi-: 
, lioane. franci (valoarea „medie a mărfurilor 
esportate în 'anii' 1865 — 1872 e de 

.149:985.4515/4 fr.). Esportul de'grine (cir- 
„Ca 110, mil. franci) participă cu. 730/ din 
„totalul esportului, dintre care 31.9 la' sută ': 
„sau '35 milioane cad asupra Turciei, 27.2 
„]a: sută, sau: 36 milioane :cad 'asupra Angliei, 
„22.8 procente sau 2 5 milioane franci, asupra 
„Franciei, 7.2. procente 'sau 8 milioane asu- 
„pra Austro-Ungariei, în: fine: 10.9 procente ' jelc sale trebuinţele - articolelor . industriale; „Bau 12 milioane fr. asupra: altor state. Es- pe care şi le procură în: mod mai esclusivi „portul de grîne “al Romîniei în Anglia şi * din alte ţeri. Ia at ai "Francia constitue aşa dar 'şo procente:sau - . î 

- jumătate din totalul esportului său și repre- ! 
“sentează * valoarea de: şş!''milioane ' franci. 
-"Această-: sumă ! arc: 'o - însemniitate cu atît 
"mai: mare,: cu 'cît Romînia —- nemai putînd 
“concura. cii grînele- sale pe :piaţa englesă şi 

 Luînd pe de-altă parte tabelele statistice 
“ale Angliei, a căror esactitate e de sigur a- 
supra ori-cărei îndoeli, vedem din: ele o : 

confirmare a împrejurării că griul rominesc 
numai este atit de căutat pe piața -englesă, francesă — în - împrejurări normale nu. s'ar 

dere: cu desfacere pe: alte debușeuri.. Căci - 
"unde 'ar și:-găsi compensare? 
"Căci întîiu trebuinţele Turciei — unde se 

| : precum era mai înnainte vreme. Luind:.nu- ” ” mai” putea despăgubi: pentru o asemene per- .. mai cele mai însemnate sorte. de: cereale, 
pe care Rominia:.le esportează, și: anume 

“grîu, popuşoi și orz, vedem îndată. din'a- 
„ cele-tabele că - Rominia' a participat "la es- 

“ esportează totodată "şi grinele rusești mai. 
„bune şi; mai valorabile — sînt -pe deplin a-- 

„ coperite' cu sus însemnată cântitate de grine 
în valoare de 35 mil. fr. "Al: doilea Prusia, 

“de: Nord; 'provinciile renane,: Belgia, Svi-: 
“țera, şi Itâlia formează pieţele naturale ale 

„ Ungariei” și se pot îndestula 'mult mai uşor 
. din această 'țară” cu-trebuitoatea cantitate. | 
„de grîu. In fine grîul' romînesc n'ar „putea 

„Să găsască nici în Austria, “nici în Ungaria 
„9, astfel” de: trecere, în cit să afle acolo uu: 

„1860:cu 160%, în 1861 'cu 
"1568. şi 1870 cu-cite 40/0, în 1871 cu: 3/0 

portul total al acelor sorte în Anglia în 
5.20/0, în 1863, 

în 1872 și 1873 cu 2.509 şi în: 1874 numai 
cu 1.499. /n- gnul acela însă cifra“ şi--mai 

„importantă și absolută a grînelor -romîneşti , 
de cele 3 sorte, esportate- în Anglia, -scade 
de lu 5 milioane: la. 1 -milion centenari. en- 
glesi, pe cînd: importul total al. Angliei în . 
grîu, popișoi și orz se urcase de la 30 la 
70 milioane centenari.: Cu această scădere 

?  
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a: „esportului de -grine în. Anglia, merge .mi- 
:nă'n mână scăderea ; întregului; esport'de:ce- 
reale. : Ast-fel anul'.1875, 'în' care grinele 
rămase -nevîndute: ale Romîniei -se evaluează 

:4a'80 anilioane-fr., ni, dă: :0” tristă dovadă. pen- 
„iru.aceasta. :: -.: re 

: Dacă. resumăm prezhisele, vedem | că. în 
“starea 'actuală â producerii de aicea, preţu-. 
“rile dau'i înapoi: pe zi ce merge pe piața -uni- 
“versală; iar în urma. desvoltării repezi a: 
esportului american de grine,: acele preţuri 
“au “tendința de'a scădea tot mai mult. A- 
"ceastă împrejurare ameninţă “serios negoţul 
““cu' cereale al Rominilor, prin urmare! și 

“ bunăstarea! materială a: populaţiei. De acolo 
" vine:i-năzuinţa - despre - care am vorbiti 
“ întroducerea':acestui raport, de 2" desvolta 
“în'țară o industrie, 'care ar:ifi chemată de 
“a crea izvoare nouă, năzuință care -din acest 

“ punct: de -vedere nu este lipsită -de: îndreptă- 
'țire, — Un răspuns-precis la: întrebarea dacă 
"tendinţele sus pomenite au -perspectivă de 
succes şi 'cită: perspectivă vor. fi- avind, ar 

-avea..mare interes. ;Dar. considerînd. neîn- 
 semnătatea materialului.disponibil,. e îndoel- 
"nic, „dacă: chiar. aceia, cari:.se: eşofează, mai 
„mult. pentru- această..treabă, au fost pînă - 
„acuma: vreodată in posiţia de. a-şi da: samă 
„cu -precisie suficientă de factorii respectivi 
ce trebuesc consideraţi.. De. aceea trebue să 
„i abstragem. deocamdată de la:o analisă. mi- 
nuțioasă::a acestor stări de lucruri,--dar. şi- 

- urile: următoare. le .vom'.consacra- totuşi cer- 
„cetărji..unor; puncte de vedere, de o. natură 
„mai: generală. -. | ac a 

.“ Bogăția Rominiei; în comori naturale: şi 
i .virtualitatea” de desvoltare. a-multor: din 'ra- 
“murile -producerii.:sale: brute, ar: îndreptăţi 
ca; atari la.conclusia că cea.dintăi basă pen- 
„tru o: “industrie națională (adică :materii::bru- 
„îte şi ajutătoare) este. Al, «doilea .conside- . 
"rent: -esenţial -pentru desvoltarea unei. 'acti- 
ivităţi. industriale: mai. mari: consistă. în-:uşu- 
„Tința, -Cu' care S'ar-. putea: angaja. puterile :mo- 
“torii mecanice -trebuitoare în .toate. împreșu- 
-vrările, iba încă: la puncte: de: acelea, .Câre star 
„califica. mai cu seamă :pentru. aşezări de fa- 

„»brici.::De şi ' Rominia:e. petrecută de riuri, 
numeroase, totuşi :se-pâre .că: puteri” de :âpă 
sconstante şi apte „pentru jfabrici „s'ar. putea 

„cîştiga, numai în, măsură, foarte micii, . căci 
„acele .ape au, în..cea. mai. nare parte carac- 

Dă „terul, “puhoaielor. „de. munte, care 'piimăvara 
: şi toamna inundează, pe. cînd iarna, clima | 

„.. Romîniei face ca,.să .nu.poată fi nici. măcar 
vorba. despre întrebuințarea. „acelor, puteri. 

„Pe de altă parte nici nu esistă un. material . 
„eftin pentru foc, spre a ţine 'în lucru mMaşi- 

-- mele.cu.abur, Cu toată esploatarea. ivositaare , 
-a: pădurilor, obicinuită aici, totuşi leinnele : 
„de foc sînt. atit de scumpe la şes, încit lipsa 
"de. Jemne: constitue O: calamitate Srea. pen- 
tra, populaţia, săracă în. vremea ermii.. Cu” 
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toate. acestea: procurarea icărbunilor: de:.pă- 
Amînt'-e şi mai grea..și mai':costisitoare. O 
“dovadă. pentru aceasta, 'e: între altele :fap- 

„ tul.că-drumurile de: fer ale Rominiei. se .ser- : 
'vesc aproape esclusiv: cu':lemme de :foc. : 

**Mai- „departe. e clar că într'o ţară, în care 
"cu ptiţine: escepţii: clasa- avută, abstrăgînd 
„de la -esploatarea agricolă, consumă: numai, 
“şi unde -preste' tot lipseşte încă un simţ'în- . 
„deajuns de economie,. -grămădirea capitalii- 
lor, care ar: putea: fi puse. la..dispoziţia în- 
treprinderilor. industriale, nu:se-poate: aştep- ” 
ta. Afară 'de. aceea -nu trebue: să uităm -că 

“în -anii-din-'urmă cerințele- budgetelor admi.. 
nistraţiei: statului 's'au “urcat: însemnat -din 
motive cu totul justificate, şi în urmarea a: 
cestora puterile 'contribuabile. ale. țării au 

“suferit: o “tensiune, poate peste: marginele 
“proprii "ale: energiei :lor, ceea ce ar reșulta 

și din împrejurarea - că - 'cele din urmă. vămi 
financiare 'ale -guvemului 'romînesc, * aduse 
înnaintea. camerelor, „arătau restanţe de pes-. 

“te ro milioane franci. Preste :tot: se pot ob- 
serva- multe semne de săriicie, la -care: vor 
fi -contribuit mai -cu Seamă raporturile + de- 

- savantagioase ale esportului: ŞI: repeţitele Te- 
«colte rele. In astfel-de împrejurări şi -consi- 
“'derînd încă mărimea. dobinzii, -obicinuite în 
“țară, așa: încît -chiar valori publice, asigurate. 
cu hipotecă, cum sînt obligaţiile rurale şi 

" domeniale, aduc detentorilor. mai fără. nici o - 
grijă și. osteneal -dobîndă-de 8.şi 10la'sută, 

-“trebes sa afirmăm că întreprinderi indus. 
triale aici în țară ar trebui: să promită o 

„mare şi. sigură rentabilitate. spre 'a-.esercita 
“oare-care - atragere -asupra capitalelor. „rare. 
"C'un cuvint întreprinderi. industriale: :.mai 
“mari ar trebui să lucreze:cu capital: scump. 
Apoi -mai vine: întrebarea --ponderoasă, de 

“unde s'ar procura întreprinderilor . indus- 
+riale trebuincioasele puteri: lucrătoare ?.:Ro- 
“mânia .nu "e: binecuvintată ..cu. :o. “populaţie 
„deasă; .cinci-milioane de oameni. :pe:o.întin- 
„Alere. „de 120.973 ..chilometri pătraţi, :nu . a- 
jung. nici -măcar pentru cele mai: neapărate 
munci agricole; Pretutindeni se. observă. pă- 
-gubitoare; lipsă: de braţe .și: tocmai. lipsa. a- 

; ceasta-este: răul 'fundamental:de, care :suferă 
| agricultura în:Romînia. . . . ta 

“Proprietarii şi posesorii au cea mai mare 
“greutate de a găsi numărul trebuincios. de 
rincitori agricoli şi e vrednic de însemnat 
că, „pentru : munca . la ţară „chiar, se. anga-: 
„Jează străini. Apoi. țăranul, prea. ţine cu. trup - 

- şi. cu suflet: la. -ogorul. său şi chiar.,cu. „per: 
spectiva, unui cîştig mai mare nu lar: părăsi, 
spre a. se îndeletnici esclusiv cu:o activi- 
tate industrială. Apoi Romînul. de starea 
de jos, cu toată inteligenţa naturală şi. abi- 
„litatea, sa, e..inai puțin apt pentru o muncă 
industrială. perseverentă, pentru câ-i lipseş 
fe stzruința, iubirea de muncă şi spiritul de 
întreprindere şi pentru că nu-i sufere”, Cou-
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“stituția sa, condiţionată prin împrejurări. cli- 
" matice.! O.dovadă mai departe că Rominul 
'n'are simţ-şi: gust pentru altă: ocupaţie de 
cit pentru cea agricolă, -este :Și..aceasta, că 
meşteşugurile, de. tot. soiul, breslele. orășe-: 

„neşti, ba,chiar. serviciul. cel. mai de; rind în 
case, sînt ocupate. mai mult. de străini, care 
"imigrează.. în, mare număr. din , ţările, înve- 
cinate, dar mai .cu seamă, din Ungaria, în * 
-deosebi din Transilvania. Spre a dejudeca 
„această imigrație „ce creşte, va ajunge. indi- 
„carea. că, în. present ;se -află în; Rominia. şi 
găsesc , ocupaţii. în . cele. mai „deosebite ra- 
;muri nu mai.puţin.de 40.000 de supuşi un- 
«guri. lar..numărul supușilor din celelalte 
„Părţi, ale monarhiei, care 'se află aici, nu 

„ se, poate spune, esact, .pentru..că arătarea 

"MIHAIL EMINESCU | Ki 

na în ţară. chiar. :Mai puţin însemnată. e. 
industria tăbăcăriei (dubălăriei), lumânări- 

“lor. şi săpunului. In :vremea din urmă Ro: 
„Xiinii. au avut: mai.cu seamă în vedere. două 
„ramuri. de industrie pînă acum necultivate 
încă, şi anume fabricaţia de zahăr “şir dd 

„hîrtie, :care, cum: se crede, vor avea o. mai 
„mare putere. de desvoltare. Ce „S'atinge .de 
industria zahărului, speranţele atirnate de 

„ea se întemeiază mai cu samă pe esperien- 
„ţa. că nu.,numai sfeclelor întrebuințate. ca: 
„nutreţ,- ci şi sortci celei mai bune'i..prieşte 
foarte bine. cele mai multe districte ale Ro- 
imîniei. Toate încercările: făcute cu. , acest 
„Scop.au dat: un. resultat..satisfăcător,, căci 
„în sfeclele de, calităţi, mai bune . sămănate 
„aici s'au. găsit 12 pînă la 18 procente zahăr, „evidentă a. acestor imigranţi, mult mai Tățiți 

„decit cei unguri chiar,e foarte: îngreuiată! 
„ prin-multe cause varii. Lipsind şcoli speciale 

; Şi ocasie .printr'o practică desvoltare. techni- 
că în ţară,: se înţelege, de. sine că eventua- 
lele, stabilimente. industriale. . din . Romînia 

- n'ar;.putea să: apeleze pentru - trebuinţa . lor 
„decit la ingineri, :maşinişti şi contramaşinişti 
„străini, Din:cele zise se vede însă că şi lu- 
„crătorul ordinar trebue adus din străinătate 

„:Şi strebue plătit bine. Resultă deci că.o in: 
- dustrie romînă. ce s'ar. naşte din „nou, ar 
“„avea.-de luptat 'cu scumpe. mijloace de ges- 

i tiune,: cu: bani. 'scumpi şi. cu simbrii mari, 
“din care causă crearea -uriei industrii. de fa- 
-brici aici în țară ne pare. în succesele ei 

„ foarte. problematică. Şi. într'adevăr încercă. 
„rile făcute. pîn'acuma în această direcţie au 
- căzut pe. deplin, așa în. cît. toate fabricele, 
„stabilite: pină, acuma: în. Rominia — afară de 
„una — au. trebuit. să înceteze de -a lucra. 
„Se: poate..admite,. ca. regulă - generală, : că 

afară de :o. industrie casnică, ale, cărui. pro- 
„„ducte nu.sînt: lipsite de interes, :nu -vor. putea 
“prinde. rădăcini şi nu vor avea un viitor. oare- 
- care în- Rominia de cit.industrii' de: acelea, 
care nu: se. prea -depărtează:.de gestiunea! 

':meseriilor..şi care. se. reazimă. pe -producţia 
“agricolă. „Această părere! se. vede. că. şi -pre- 
- dominează în cercurile care stabilesc măsura! 
” lcrurilor, 'aşa. că. la. tractările- pentru în- 
cheerea de convenţii comerciale şi. vamalei 

„cu străinătatea s'a arătat înnainte de toate 
„tendinţa de a apăra prin taxe mai urcate hi- 
dustriile de ,aceaştă categorie. pu 

“Un. început practic, spre introducerea aces- 
- tei industrii s'a făcut cu constituirea unei so- 
„cietăţi : anume: .;,Socict€ anonyme sucriăre 
„de. Chitilla“, care se află în locul. numit. şi 
„care; avînd. succes, are de :scop de.a stabili 
„Şi în alte. puncte rafinerii de, zahăr... 
Int privinţa industriei 'de hirtie însă,- nu 
putem însemna nici 'cel dintiiu pas spre 'in- 
 troducerea: acelui 'ram de industrie;: de şi:se, 

“ luase în vedere numai fabricarea: de ' hirtie 
“ ordinară.' Dar ori-care ar fi: prospectivelg 
cu care vor debuta industriile numite sau 
altele 'ce se vor mai proecta în viitor, ele 

"vor “găsi nu numai" grele împrejurări : de 
„concurenţă 'şi gestiune, ci vor trebui să trea- 
"că 'printr'o -fasă mai scurtă sau mai “lungă 

: de esperimente costisitoare, pînă ce-vor pu: 
tea să ocupe o posiţie economică 'definitivă. 

: Totuşi sîntem, îndreptăţiţi de a “ne. îndoi, 
dacă. Rominia va găsi în industrie compen- 

„ saţia care o caută faţă cu. desavantagiele, 
: cu care o ;ameninţă negoțul său de esport. 
Din contra, nise impune: întrebarea, dacă 
"puterile.-şi. capitaliile,, pe. care .le-ar cere 
industria, .n'ar putea să: fructifice mai, bine 

„puindu-se. în serviciul producerii . agricole, 
„ce sufere:de lipsa lor, pentru a căpăta gri- 
: ne'romineşti de o calitate superioară şi mai - 
capabile de. concurenţă, —să se. întrebuin- 
..ţeze la ridicarea. culturii. vitelor, căci aceas- | 
ta] e. capabilă de o. desvălire mult. mai mare, 

„ide cum o:are pîn' acum. N e a i 
Nu” putem! ignora * faptul că producerea 
pînii întrece deja consumaţia, ceea ce vedem 

"din! arătările pieţelor! europene de grine. 
„Această disproporție formează în momentul 
"de“față' o calamitate comună tuturor țări- 

; lor; care esportează grîne, între care acelea 
„Sînt mai rău lovite; a căror resursă princi- 
"pală este esportul de cereale. Intre ele se 
află şi Rominia. Dacă este'n natura mersu- - 

„lui lucrurilor ca. o: asemenea: disproporţiei 
„să se niveleze cu vremea, trebue. totuşi să! 
ne temem că în urma acestei 'schimbări 
pierderea unei regiuni: de producție 'sau a 
alteia se va; arăta persistentă. Este rațional 

. „A 

». Cele mai însemnate între industriile în 
: cestiune au' fost pînă acuma fără contestare 
producerea de făină, spirt şi bere. Astfel, 
după M. G: Obedenatiu 1), în anul 1860 —. 

_de'cînd'nu s'a mai făcut constatări — esis- 
"tau 6771 mori (drept că mici şi foarte mici), 
_+1786 velniţe: (povarne): şi 72 berării. Celg 
" din urmă: două -ramuri de industrie au fa- 
_vorul unui consum, care se mărește într'u- 

  

"*1) La Roumanie doonoiiique, Pazis, 1876, p. 199.  



ca ţările pe care le ameninţă un asemenea 
"pericol, să se pregătească de a face o schim- 
bare” corespunzătoare in economia lor pro- 

„prie şi'să: cugete la'vreme ca să găsească a 
compensație pentru oare:care lacune în ve-* 
niturile: lor, lacune care eventual: pot fi ine- - 
vitabile. : “Această. trebuință,.' de “sigur sim- 
“ţită,- dar încă nu clar esprimată, este mai 
“cu 'samă temeiul . acelei tendințe a Romi- 
miei de a crea o industrie! naţională. Din 
cele - zise se “poate însă conchide că aceste 

- resurse abia ar ajunge de a da compensaţia. 
căutată şi că prin urmare. trebue a'.reflecta. 
la - alte mijloace, între care s'ar arăta ca 
mai productiv o înfindere mai mare şi o 
îmbunătăţire a culturii vitelor... 

Buna gospodărie bătrînească 
7 

_Bătrini noştrii erau practici şi pricepeau 
administraţie, finanţe şi economie politică 
așa precum un gospodar bun pricepe admi- 
nistrarea “moşiei sale. Iar franţujii noştri, 
cari de la 1848. încoace au luat avînt, sînt 
peste tot târzii la minte, cu: toată, învățătura 
teoretică Si fineţa advocăţească, pe care 
şi-a(u) cîştigat-o frizindu-se doi, trei ani 

„prin Paris. Ca dovadă despre modul cum 
trebue să fi administrat Dătrinii, publicăm 
mai la vale o 'dare de samă statistică asu- 
pra. mișcării, populaţiei Şi a stării produce- 

rii agricole în anii 1837, 38 şi 39 în “Țara: 
'Romiînească, Inmulţirea regulată a clase-. 
lor muncitoare, buna stare a casei statului ŞI 

- acelor comunale, Statul; culturii vitelor și pă- 
„mântului sînt atîtea dovezi că pentru a condu- 
ce econoimia generală a unui .popor mai tre- 
buește încă ceva, deosebit de. cărţi franțu- 
zeşti, şi dicţionare - enciclopedice, adică ju- 

- decată sănătoasă, cunoaşterea - dreptei pro- 
"porţii între mijloacele întrebuințate şi sco- 
„pul urmărit. Ori-care ar fi scopurile urmă- 
„Tite. de clasa cultă. a” unui popor, ele sînt 
„răle și. de nimic, dacă nu echivalează sacri- 
ficiile aduse pentru realisarea lor, şi consta- 
“tăm că mulțimea semidocţilor şi. cîrcioba 

„rilor, pe cari î-a(u) produs sacrificiile stoar- 
„se populațiilor rurale, nenumărata plebe a 
scribilor netrebnici nu compensează de fel 
sărăcirea. şi mortalitatea. poporului nostru. 
Dar la: ce să mai vorbim noi, cînd cifrele 
vorbesc clar, cînd ele ne arată deosebirea, 
între noi, cum sîntem (mai fără deosebire ) 

„Şi cum erau pi. . 

- Desereşterea populoței - 

Sup titlul de „Cercetări demografice a 
supra. populaţiei Rominiei şi - în “Special. a 
districtului și oraşului Iași“, "d.nul: Dr. med. 
V.. I.: Agapi, 'servindu-se de. datele, altfel 
pline de neajunsuri ale statisticei noastre, 
ne face o înspăimîntătoare: dare de samă 
„despre starea sanitară a poporului romînesc, 
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* D-sa: supune acele date unei critici îndestul 
de precaute, încît pretutindene conclusiile, 
în loc de 'a fi exagerate, sînt poate încă 
supt icoana realităţii. 1).. 

Ajuns la capăt, autorul justifică. neajum: 
surile: de carea trebuit să' sufere opul său 
şi care sînt imanente. isvoarelor: statistice; 
“de care s'a :servit. Cu toate acestea lucra- 
rea sa este însemnată. din toate punctele de 
vedere și ar .fi de „recomandat ca. un: fel 

smemento mori“. tuturor acelora, cari 
cred că prin teorii frumoase, cuvinte: su- . 
“nătoare şi legi traduse din. franțuzeşte se 
poate îndrepta starea 'unei țări.: De aceea 
credem 'a ne: împlini o: datorie, constatind 
că administraţia regulamentului organic a 
fost părinţască alături cu administraţia inau- 
gurată prin curentul de idei de la 1848; 
Non datur saltus in natura. 

Cine-şi închipueşte a puteaprogresa. prin 
salturi, nu face alta-de cît a da înapoi. Lo- 
viturile date bisericii -au desființat poliția; 
morală,. pe care o esercita aceasta în alte 
vremi; trebuințele esagerate ale franţuzitei 
plebe de sus au drept corelat munca înzecită 
a poporului. rural, fără ca. măcar să :se fi 

. îndoit puterile sale. fisice şi intelectuale ;. dă- 
rile mari aşezate pentru. plata unor drumuri 
de. fer, pe care n'avem ce căra. și pentru 
susținerea unui ignorant proletariat al con- 

angajază munca ţăranului, pe ani 
întregi." Astfel organisaţia. socială a Romi: 
miei. are două părţi. caracteristice, una re- 

- presentată prin: o droae de fraze. goale în 
zecile .de foi şi. foițe. ale țării, alta în. sără- 
cirea şi moralitatea. reală a. populaţiei. Ge-" 
neraţia: viitoare, care după umbrele ce le a- 
runcă va fi și.mai ,sacă. şi. mai înfumurată, 
decit cea: de. astăzi, ne arată de pe acuma 
causa. Romîniei. ca o causă pierdută... Cînd 
vom ajunge la. realisarea corectă, a formu- 
lelor metafisice din. ]. J.: Rosseau, atuncea 
ne vont trezi că nu. mai esistă popor. romi- 
nesc şi acele. formule .nu vor fi credem. su- 
ficiente. pentru!a hrăni ilusia greco -bulga- 
rilor. din: București că trăesc întrun. mic 
Paris..'Fiecare cap, „qui a fait. ses ctudes 

„en France“ dormind. pe biliardurile din. ca- 
“fenele,- ne: costă sute de ţărani morţi. prin 
supra- esploatarea “puterilor lor fisice,. prin 
absoluta lipsă de. bucurie și de. dulceaţă a, 
traiului: Ca medic autorul nu. vorbeşte de 
cît de causele fisiologice ale acestei, peiri 

„continue a poporului romiînesc. Dar aceste 
cause nu sînt: totdeauna. decît efectele altor 
cause și. mai generale, efectele presiunii .so- 

„ciale: asupra claselor. de jos, a. lipsei de 
cruțare, a barbariei cu-'care plebs  scribax 
tratează la noi poporul. Ea a subminat. ori-! 
ce. autoritate ' dumnezeească și , „omenească, 

1) Se reproduc aici părţile esenţiale ale broşuri, 4 
poi se face încheierea de mai sus de către redactori 
C.d.I: (Ediţia Scurtu),
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“a sleit în două zeci de'ani toate isvoarele de . 
„ puteri: ale țării, a deschis. porţile tuturor va- 

„ gabonzilor din citeşi patru unghiurile lumii, 
pentru ca să aibă în aceştia avizi aliați 
pentru esploatarea ţăranului. . 

Apoi prin-sute de:mţi de coli de hirtie, 
tipărite au corupt definitiv bunul simţ atit 
de . caracteristic al -Rominului, : făcînd din 
oameni cuminţi şi .așezaţi, oameni cari nu: 

„mai pot înţelege nimic din cite-i încunjură, 
- nici legi, nici limbă, nici obiceiuri. -Espre- 
sia -cristalisată a acelor epidemii spirituale - 

- şi” fisice sînt temniţa şi spitalul. In caracte- 
„rele degenerate „ale celei dintii vezi lipsa: 
„de religie, lipsa de conştiinţă de drept, năs- 
„cute prin subminarea bisericii; în organis- 

MIHAIL EMINESCU | eee 
1 

armonie interesele esclusive ale clasei domi- 
nante -cu cele ale clasei muncitorilor. Acest 
simţimînt al statului, al.armoniei interese. - 
lor s'a pierdut cu desăvirşire. astăzi, cind 
statul e astfel constituit, încît poate fi 'con- 
dus în -mod unilateral de -representanţii u- 
nci singure clase sociale, esclusiv prin -na- 

„tura ei. Ne abţinem.lde la o desvoltare mai, 
pe larg, care supt pana .noastră ar deveni 
un studiu întreg asupra însemnătăţii .ad- 
„ministraţiei în țări, în care bunul traiu al 
claselor muncitoare și -emanciparea .lor de 
supt, presiunea capitalului bănesc și fon- 
“ciat e ţinta de căpetenie a statului. , 

mele :decrepite, ce ni -se :presintă. n. spital, . |. 
"ni se arată jărtfele presiunii economice. 

Vechiul şi: noul. regim administrativ 
. în Rominia. Si 

„a 

„i Budgetul pe anul curent. se desbate cu - 
greu 'din legăturile, ce le are cu legile or- 
ganice ale-serviciilor publice. - ! 

„Pare a sefi răspîndit în genere ideea că! 
sînt prea mulţi amploiați în toate ramurile 

"şi că se' pot face ştergeri cu ghiotura, fără, 
a se atinge mecanismul administraţiei mate: 
riale şi juridice a ţării. Noi din parte-ne 
avem opinia că: la prima vedere și pe dibuite 
e greu, de nu imposibil de a deosebi sinecu- 
rile:de' posturile “acelea, care îndeplinesc un | 
serviciu. real. Ilusia că cutare posturi ar fă 
de- prisos, se naşte din împrejurarea că oa- 
menii însărcinaţi cu ele nu pricep nimic dir 
ceea ce au să facă. - E 

“Oare dacă suprefecţii ar ști a administra, 
ar fi de prisos? Căci administraţia cere cu+ 

"-noștinţe: speciale. de economic naţională, fi: 
"nanţe şi statistică, pe lingă cunoştinţa le- 
zilor țării. "Dar un suprefect care nu ştie im- 
portanţa unei date statistice, nu ştie să dis. - 
tingă o dare comunală ruinătoare de una 
productivă, “nici-o şosea de utilitate 'secun- 
dară de una de absolută trebuință; un sub: 

„prefect care -istoveşte în lucruri de. prisos - 
“puterile vii ale poporului, e de-a dreptut . 
“stricăcios. Supt regimul vechiu .subprefec- 

ţii drept că nu erau: lucru mare, dar pentru 
plata minimă ce-o: căpătau, ci îndeplineau 
o "funcție administrativă bine hotărită.: In 
“epoca de atîrnare economică, în care ușor 
se putea ca ţăranul supra-ocupat cu munca 
boerescului să lase să“nțelencască ogorul 
propriu: subprefecţii îngrijeau deci ca fie- 
care ţăran să-și aibă ogorul său propriu pe 
deplin - cultivat.. Deşi starea de lucruri nu 
era nimic mai. puţin decit 'invidiabilă, deşi 
țara era: guvernată - de-o clasă de priveli- 
iaţi, cari în mare parte nu meritaseră prin, | 
nimic privilegiile. lor, totuși oamenii dom- 
nici, răi-buni cum erau, cercau a. aduce în 

Instrăinarea. industriei romîneşti 

Se știe că meseriile în Moldova au tre- 
„cut din minile Rominilor în ale străinilor 

şi aceasta din multe cause, dintre care vom 
arăta şi noi vr'o citeva. Una este modifi- 
carea repede a portului şi lepădarea în pri- . 
pă a tuturor costumelor vechi, încît clasa, 
veche de croitori n'a putut să urmeze a- 
ceastă repede schimbare. Drept dovadă a- 
ducem tablele. vechi ale croitorilor jidovi, 
pe care stă scris: croitor de strae nem» 
țeşti““, un semn că Moldovenii lucrau numai 
strae moldoveneşti, pe cind clasele superi- 
oare se lepădaseră. deja de portul bătrinesc, 
jar pentru a le îmbrăca, trebuiau croitori 
străini, familiarisaţi cu croială nouă. —0, 
a doua causă e concurenţa fabricatului ga-. 
ta, adus din străinătate. Iașul însuși. geme 
de strae și încălțăminte gata, aduse din 
Viena; fabricate! răle, însă ieftene, care 'se 
vind uşor într'o.societate.ca a noastră, lip- 
sită de simţul economiei. O a treia 'causă 
e lipsa de precauţiune, care-a 'domnit la 
întroducerea tuturor reformelor sociale. La 
desrobirea. sclavilor, o măsură în sine ne- 
gativă, nimeni n'a: mai gindit la soarta! a- 
cestor oameni cari, puşi în libertate, au ră- 
mas cu totul în grija sorții, fără ca socie- 
tatea să: creadă „că mai are nevoe de a 
gîndi cîtuși de puţin la ei. Cu ocasia desro- 
birii au perit o mulțime de industrii indi- 
gene, căci cei ce le profesau n'au mai fost 
priveghiaţi, nimeni n'a căutat a-i statornici 
și a-i deprinde cu o libertate bine înţeleasă. 
Meseriaşii aceștia au devenit proletari și 
s'au stins cu totul. A patra causă a fosti 
desființarea breslelor corporative și a pri: 
vilegiilor lor. In fine causa principală a că- 
derii meseriașilor romîni.a fost întroducerea, 
pripită a egalităţii sociale în Rominia, care 
nu trebue confundată cu egalitatea înnain- 
tea legii. Ezalitatea n'a: însemnat la noi 
prefacerea claselor de sus în clase munci-. 
toare — cu 'o muncă. superioară se'nţelege,— 
ci „boierirea“ claselor de jos, infecțarea: 
acestora cu ruşinea de muncă și bolirea.de 
deprinderea claselor vechi de-a cîştiga mult 
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prin utuncă-puţină. Progeniturii meseriaşilon 
romini, care: învățase: două. buchi, i-a fost 
ruşine de-a se mai ocupa: cu - meseriile pă- 
rinților, ci: s'a prefăcut toată. în: persoana 
„ce fac politică. innaltă, pun. toate: țările Eu: 

„ropei la cale şi aspiră de:a deveni miniştri, : 
o glorie de: ajuns la noi, unde-mai nu c-om 
îndestul de. mărginit, pentru a nu putea de- . 
veni: deputat, sau ministru,.sau ori-şi-ce. 

Dar alături cu boierirea tuturor se întinde 
din ce în ce mai mult sărăcirea tuturor, 
care devine cu atit mai simţitoare, cu cît 
esportul-productelor agricole'scade prin con: 
curența: producţiei americane și. rusești. 

In: anul 1835 nu:era: încă pe ulița mare 
un Singur negustor evreu, astăzi mai că nu 
„găseşti negustor creştin pe această uliţă, 
Şi tot aşa pe celelalte. Afară de aceea Evreii 
formează ei în de ei un fel de societate ta- 
cită: de: consum, ei își vind.în de ei toata 
lucrurile mai ieftine —poate în urma unei. 
înțelegeri, stabilite prin zecile de şcoli e- 
„vreeşti, — în cît un Romin, ce are- întocmai 
“aceleași trebuinţe 'ca: şi un Evreu, cheltu- 
eşte totuşi cel puţin c'o a treia parte nai. 
-mult decît un Evreu. Asiguraţi odată contră 
„concurenţii Creștinilor, Evreii au.două liste: 
de preţuri, una pentru Evrei, alta pentru 

“Creştini. Poporul boeresc al Quiriţilor 'plă-: 
*ntru onoarea de-a' putea: tește:: 33. la: sută 

deveni deputat și pentru caprițul de-a -nu 
fi devenit meseriaş sau negustor. - 

Am espus răpede această-stare de lucruri 
„Şi adăogim numai că în vremea din urmă 
S'a-ivit'o reacțiune, deocamdată încă nu des- 
tul 'de puternică, dar de care trebue să ţi- 
nem: samă. Un început de îndreptare este 
şcoala: de: meserii din Iași, care ne va. da, 

„poate cu vremea meseriaşi 'romini. Drept 
semn. că silințele școalei sînt apreciate, ci- 
tim binevoitoarea încercare, ce-a: : făcut-o 
d-nul Scarlat Pastia, de a trimite pe doi 

- dintre absolvenţii acelei” şcoale la . Paris; 
pentru a se perfecționa unul în croitorie, 
altul în ciubotărie. Acești doi se vor întoar- 
ce în: curînd în patrie, vor deschide atelie- 
rele lor şi vor fi tot-de-odată și maiștri la 
şcoală. 

Acuma d. Pastia a inştiinţat „reuniunea. 
femeilor romîne“ că e: dispus a trimite și 
pe-o absolventă a şcoalei profesionale: de 
fete, pentru a se perfecționa în croitorie.: 

"Fapta se laudă. de sine şi-merită de a fi 
imitătă.. . Ă 

  

„ Concesiuni economice 

O telegramă a agenţiei Havas ne vestește” 
sosirea” d-lui Brătianu în Viena, solicitarea 
sa pentru sprijinul Austriei în afacerile noa: 
stre şi răspunsul Austriei, care se zice că! 
ar fi egal cu încuviințarea acelui sprijin, 

p ă 4%. : 

dacă i se vor face: concesiuni. economice. 
Nu putem şti nici de 'ce natură pet fi a. 
cele conresiuni, nici întru-cit prim-ministrul 
nostru este in stare de'a pricepe însemnă. 
tatea” lor. “Cu toate acestea tărimul eco. . 
nomici politice fiind circumscris şi. putiu- 
du-se impărți în cele două. ramuri mari 
ale producţiei. brute şi a. celei. industriale, . 
e uşor de presupus, că Austria. va. fi cerind 
avantage nouă pentru înlesnirea desfacerii 
industriei sale în Rominia, avantaje pe care : 
în mare parte le posedă .și astăzi și li-a avut. 

“de mult, - . E 3 
„Fără a, prejudeca. lucrurile: vom preimite 

„numai: următoarea întrebare:: Are Austria 
interes politic, ca. noi:să: existăm? In: decur: 
sul. lungei şi mult încercatei: noastre: vieți | 
istorice: am :putut observa un;lucru. De. cite 
ori i se propunea Poloniei: să anexeze Mol- 
dova, de atitea: ori: Polonia răspundea;. că. 
desființarea statului moldovenesc ar. fi! un * 
pericol, pentru că această perdea, între “Tur-. 
cia şi. Polonia era cel. dintăi zid de. apărare, 
cea dintăi. stavilă de înlăturat în înaintarea. 
armatelor osmane.. Pe atunci. Turcia era 
cea dintăi' putere militară în Europa; -neîn-. 
trecută de; cît de Spania,:care sub: casa:de 
Austria ajunsese. la . culmea: mărirei. sale. 
Polonia: avea un interes, ca Moldova..să e-. 
xiste, precum Ungaria 'avea-unul, pentru ca. 
Valahia. să: existe. pn 

Regii :Ungariei şi ai: Poloniei:aveau pen- | 
tru domnii: acestor țări:'o::deosebită.. bună-. 
voință.. Cităm. numai -cîte-va cazuri;, Vladia:. 
lav: Iagello 'şi soţia sa Hedviga îl dăruesc:pe 
„Vlad: Dracul, -fiul! lui: Mircea-cel-Bătrin; cu 
foarte. întinse_ posesiuni: în : Ungaria . şi! în: 
Ardeal. Petru Muşat capătă. de la: Poloni'Po-: 
cuţia .pe o cale cu totul prietenească. Mo-: 
vileştii sînt. principi «egali în: Polonia. cu cei 
mai, mari magnați ai.acestei' ţări. Lui.Miron. 
de pe Birnova (Barnoschi Voevod) i.se dau, 
pentru că - pierduse: Moldova, cîte-va mici 
principate în. Polonia,..pe -cari el domneşte 
în acelaş mod. semi-suveran: ca și: ceilalți: 
prinicipi, c'un cuvînt marele regat:slav: cău-. 
ta. să. întărească, pe cit:putea, prin simpatii; 
prin daruri, prin ajutoare contra Turcilor și 
Tatarilor, perdeaua + Moldovei ..şi a țării ro-: 
miîneşti contra. puterii. osmane; Cei ce..vor. 

„să se încredinţeze despre. aceasta, .pot.:cer- 
ceta. tratatul de la. Karlovitz..şi anume sti- 
pulaţiunele privitoare, la .Polonia:şi. la Mol-: 
dova, . | DE ae EI 

“Polonia îşi deschisese tot-odată, o cale bă- 
tută și sigură pentru comerţul său: cu în-i 
floritele orașe italiane prin: intermediul. eo- 

ai 

loniilor. genoveze din: Cetatea::Albă, Chilia - 
și. “Tighina. Această cale: comercială: 'se':ra-: 
mifica lingă Prut în două drumuri, al :Du.-: 
nării și al: Mării Negre, respective 'a .gu- 
rilor; Nistrului, ci, Să 

Dar :pe acea; vreme: industria ' omenească -
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era mărginită la “lucru cu mina, produsă cu. 
unelte, care prefăceau în obiect de consu- 
maţiune tot numai 'putere omenească. Căci 
războiul pinzarului și al -postavarului, cio: 
canul și dalta, gialăul și-strugul sînt pârghii 
și suprafețe înclinate, care prefac la -un 
capăt al lor. în-muncă: industrială, puterea 
omenească aplicată la cellalt capăt, . -...... ... 

” Afară: de: aceea, lipsind. drumurile de fier, 
transportul „scumpea marfa. manufacturată 
în .mod considerabil şi: o: făcea occesibilă: 
numai: claselor bogate,-în cît alături cu in- 
dustria subțire, care cra pusă în schimb; 
de o 'negustorime internaţională, alături cu 
lucrarea capetelor culte: a... industrialilor. 

„străinătăţii, aceleaşi instrumente, acelaşi răz- 
boi, ciocan, -daltă,. gelău produceau la. noi 
cu-:folos o industrie groasă "pentru trebuin- 
ţele: claselor :de jos ale'.țării, producţie care 
se dovedește .prin organizarea medievală .a 
breslelor. din: oraşe; 'Rominii aveau: o clasă; 
de mijloc'nu atît de puternică; ca cele din 
străinătate, dar. în .ori-ce: caz, populaţia o- 
raşelor :avea o piață în care să-şi .vînză 
munca; avea pinea de toate zilele cu: îndes- 
destulare. * Dacă :: domnia: un: deplin :/iber 
schimb între țările :noastre işi celelalte, -el. 
scădea 'poate. ceva din bună starea clasei 
noastre: de .mijloc, dar existenţa ei modestă, 
traiul: cu îndestulare "i era asigurat, în cit 
zeci de mii de braţe erau puse în mişcare 
printr'o muncă folositoare, care-i .ferea în . 
mod egal şi de moleșirea produsă prin prea. 
mari bogății şi de istovirea. şi imoralitatea 
produsă prin sărăcie şi lipsă. Animalul fă- 
cător: de. unelte, precum defineşte Aristotel: 
pe om, era un:animal liniştit și neturburat 
de. grija pentru a doua zi... ..,. 

In veacul nostru însă lucrurile iau o for- 
„mă foarte amenințătoare pentru. cel eco: 
nomiceşte slab, pentru cel necult, cînd con-, 
curenţa e pe deplin liberă, Nu -aducem e- 
xemplul nostru, dar .pînzarii din Silezia, ba 
Chiar băiașii altor munţi, fără ca munca 
lor să poată concura cu. toată greutatea, 
ei, cu. munca lesnicioasă a „altora, sînt o 
dovadă'.demnă de plins pentru: tristele. îm- 
prejurări ce se nasc, cînd i se ia unei popu- 
laţii piaţa pe care să-şi desfacă munca prin 
absoluta libertate de schimb între productele 
omeneşti. Atirnarea economică de altă-dată 
se schimbă din nefericire în veacul nostru 
în exterminarea: economică a aceluia, căruia 

"locul unde munceşte sau nivelul său de cul- 
tură nu-i dau aceleaşi avantage ca vecinu- 
lui său mai fericit, Ie Ia: „+ Capătul pîrghiei, care. odată .era ridicat. 
şi plecat de putere omenească, e astăzi pus 
în mişcare de-o putere elementară, care. nu 
psteneşte .nici odată, care se hrăneşte cu jă- 
ratec, asemenea cailor năsdrăvani din po- 
veste, care produce în minte ceea-ce omul 
Singur ar. produce în ceasuri sau în zile, 
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puterea oarbă a aburului întenmiţată în ci. . 
lindrul maşinei. cu vapor, ridică pirghia:.la 
un capăt, iar acea ridicătură se preface la 
cellalt capăt în rotaţiune, în isbiri cu .cio= 
canul, în imprimări în metal, în sbor. de su- 
veică —c'un cuvint „puterea individuală nu 
e. mai. nimic faţă.cu această neadormită pu-. 
tere, care n'are nevoie pentru hrana ei de. 
cît de cărbuni și de apă.. Unde apare pro- 
ductul fabricei de postav.sau de pinză, răs- 
boiul postavarului și al pînzarului 'încetează. 
Ba Maiestâtea Sa aburul și-a creat. un a- 
nume popor în toate țările, o, a: patra clasă, 
care datorindu-şi naşterea unei: puteri. oar- 
be şi elementare, ameninţă c'o clementarăi 

„orbire vechile” clădiri ale „civilizației ome-: 
neşti, , Si i 

N 'aveni hevoie a o imai Spune, că România 
e asemenea în mare. parte jertfa. acestei 
întunecoase ;maiestăți.  Breslașii, creștini. şi 
evrei, şi-au svirlit uneltele -la _apropiarea. 
lui, cu deosebirea. că creştinii fac politică, 
se. sfișie şi se mînîncă între ei, ridicînd. în 
cer pe d.C. A. Rosetti, -pe cînd Evreii mai 
practici şi mai oameni de pace ştiu a se: des-. 
păgubi de stingerea . breslelor. prin precu- 
peţirea întinsă! a obiectelor de consumaţiune, 
scumpind în mod artificial traiul zilnic, -:. 
„Cum că acest :soi de viaţă economică nu. 

„poate duce de cît la discompunerea depli-: 
nă; a societății romîne nu mai poate fi.în-. 
doială. Mai poate însă o asemenea societate, 
să formeze renumita perdea polonă între 
Austria şi... graţiosul nostru aliat? | 

Nu pomenim: de cit un lucru. Istovirea 
noastră. economică ni-a oprit de-a avea .0 
armată mai mare; această .istovire a făcut 
ca,. cu toată vitejia şi cu- tot patriotismul 
celei ce o avem,'ea şă umble goală şi flă- 
mindă, în această campanie. de iarnă,. în 
care răbdarea soldatului romîn a fost poate 
mai de admirat de. cît. curajul său. . 

Noi credem că împărăţia învecinată, care 
nţelege atit de bine .toate acestea, ar.tre- 
bui. să chibzuiască cu noi în această pri: 
vire un modus vivendi, care pe de o parte 
să ne facă cu neputinţă —nu zic să ne în- 
lesnească —de a ne creia o piață pentru 
munca. populațiilor noastre „din tirguri. Le- 
ben und leben. lassen este un bun proverb 
german, care se tălmăceșşte: „trăieşte .tu, - 
dar lasă şi pe altul să trăiască“. O deplină 
subjugare economică în condiţiile de astăzi 
ale muncii, 'e egală cu sărăcirea, demorali-' 
zarea şi moartea, 

Tocmai pentru că știm preţui înţelepe 
ciunea politică a oamenilor de stat din îm.- 
părăţia învecinată, de aceea nici credem că 
acele concesiuni -cerute, să fie de natură a 

- 

compromite viitorul nostru economic. 
"a 
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- Creditul mobiliar. -. -- 

-. 

- Proiectîndu:se înfiinţarea 'unei bănci :în - 
companie numită „Credit : mobiliar“, avem 
în -Romînia spectacolul. comic de-a. vedea 
foile -invocînd cînd : naționalitatea, ' cind, pa-. 
tria, tqînd libertatea, pentru: a recomanda - 
publicului întreprinderea aceasta. 

Intre fondatorii acestei bănci întimpinăm 
în adevăr o sumă de nume: cunoscute, în- 
cepind cu: inevitabilul prinț Dimitrie: Ghii 
ca''şi' sfirșind :cu onor.' redactor al „Romi- 
nului“ pe care ni-am obişnuit a-l vedea par- 
ticipînd la -toate afacerile de:o lucrativitate : 
oare-care. : 

„Publicul văzînd pe: de-oparte'o: companie 
de nume atit de cunoscute, pe de alta 'sgo-: 

ziare, înclină a crede: motul produs prin „în 
că e vorba d'un institut 'de aceiaşi utilitate 
ca „Banca naţională“ sau: Creditul : fon- 
ciar“. 
cheri străini cu alaiul' de nume romineşti, 
menite a'i populariza, vor Să neguțeze pe 
picior mare la bursa':viitoare din! * Bucu: 

_Teşti, înființind ceea-ce'se: numeşte o '/Haute 
banque par compagnie. A ae 
„Aşa dar, ca să punem odată capăt. acestei 
inclarități şi vîrtejuliui de speranţe, vom spu: 
ne că există două soiuri de operaţii de ban- 
că: operaţii de comerţ şi operaţii. de speculă. 
- “Operaţiile de comerț pe cari le face ori- 

„ce bancher din piaţă şi „Banca. naţională“ 
asemenea, sînt: primirea în depozit de ca- 
pitale de la pârticulari şi. plasarea. lor în 
titluri clasate c'un „venit sigur; virimente, adică trecerea unei sume de la creditul u- 
nui client la creditul altui, client; scontare! 
de bilete la ordin. şi „de. poliţe; încasarea 
sau plata polițelor din locuri depărtate; ar: bitragiul, adică cumpărătura, poliţelor de pe 
piețele unde au cursul mic, pentru a. plăti 
cu-ele datoriile pieţei pioprii; conturi cu- 
rente, adică înregistrarea tuturor fonduri. 
lor primite de.la un negustor. precum şi a 
cheltuielilor. făcute în numele. lui ș. a... 

Pentru ori-cine e evident, „că bancherul 
comercial e un om de încredere ce trebuie 
să-și fi cunoscînd clienţii și clienţii pe el 
şi pă afacerile sînt în 
pe deplin sigure... 
_„Banca naţională“ în fine, cu tot, numele 

cea mai mare parte 
Leia ui 

„_specios, nu e de cît o: bancă “comercială, - 
care, uneşte cu operaţiile 'ordinare 'pe 'acea 
de emisiune a' unor bilete, plătibile e vista 

ține „case pe poliţe cu mai multe semnă- turi. de e -incontestabilă solvabilitate şi tra- 
se. asupra unor, afaceri 'deja „consumate, 

„La „Creditul fonciar“ basa creditului .a- 
„cordat.e un imbold .ipotecat, garantat prin 
solidaritatea tuturor proprietarilor; la „Ban-" 

„că“ baza creditului acordat e averea. exis- 
tentă a negustorului, plus afacerea const: 

„bună 'oară,' pe cînd în realitate :ban- | 

şi la purtător. Ea' nu dă credit. de cît la 'pu-. 

mată deja, “de ex. o vinzare de griu,. plus: 
îndosarea: mai 'multor semnături. solvabile. 
Valoarea intrinsecă, reală a titlurilor e :cu- 
noscută, venitul lor: e sigur, titlurile se :nu-. 
mesc' clasate; preţul lor fără: de netnseml- 
nate oscilaţiuni .se ''regulează prin venitul. 
ce ele produc. Atit institutele de credit. ipo.! 
tecar, cit şi cele de credit comercial: au: deci' 
o "bază “materială cu: desăvirşire solidă. "i: 

La un credit: mobiliar lucrul nu, este 'ast- 
fel; cel:puţin'n'a fost nicăeri după cit ve-. 
dem din istoria creditului mobiliar din Fran. 
ţa, din Scoţia şi din alte. părţi. IE 
Vom încerca: să dăm 'o schiță istorică; a- * 

celui d'intăi: institut -de - soiul acesta, : sta- 
bilit în Franţa prin decretul de la 18:Noem: 
brie 1852 cu numele de „Societe gencra:: 
le du credit mobilier“, fondată c'un capital 
de 60 milioane şi avind la: nevoie facultatea : 
de a -emite obligaţiuni- de- 600 :milioane, | 
Fondată: de fraţii ' Pereire nume ce'l 'aflăm: 
şi între fondatorii actualei: societăţi, : ea ''a" 
fost prototipul:: celor-l'lte, “cărora : impul- 
sul 'agiotajului! li-a“ dat naştere! în Spania;! 
Germania, Austria:și Elveţia.: Iată operaţiile . 
ce le făcea: conform statutelor: Ii 

1). Subscripţiune * și cumpărare de itit. 
"luri ale: statului “— va" 'să zică! emisiune, de” 

diferitelor întreprinderi industriale sau da | 
credit ale societăților. anonime, de .căi 'fe.- 
rate, . canaluri, mine! și'alte lucrări “publice 
cari (sau există sau) se vor fonda.îin viitor. . 

Să analizăm această operaţie. ea 
Statul escrie un împrumut. Creditul mo: 

biliar - se'nsărcinează: să'l plaseze; Institutul 
are 'destule “mijloace ca, să. producă 'o: miş-: 
care artificială la bursă; pune două-zeci de 
agenți: cari să'caute a cumpăra. titlul 'şi :nu-" 
mai patru cari să-l -vînză. Capitalistul -e: 
răpit: de acest virtej artificial; el: nu înțele- 
ge.că aceeași bancă cumpără şi. vinde toti: 
odâtă: și: după 'ce titlurile 'sînt plasate! c'ur,: 
cîştig mare, e cu -totul: mdiferent: pentru: 
bancă dacă ele 'sînt bune sau "rele, produc- 
tive sau improducțive,::: i e dit 

Se aude că în munţii Buzăului s'ar află 
aur, Se formează: o 'societâte: anonimă pe 
acțiuni pentru exploatarea minei şi 'creditul! | 
mobiliar: se.însărcinează să -le' plaseze. Cre-: 
ditul-produce Hausse'la bursă, le:vinde “bine, 
şi acum rămîne ca 'acționarul cel 'din' urmă 
să-ivază dacă există sâu-nu 'aur la :Buzău, 
Poate să nu fi existind de-loc;':::: ii. 

titluri — precum şi de .acţii şi obligaţiuni ale 

"Să se ţină bine minte, Creditul mobiliar' 
se ocupă nu, cu, întreprinderi cari “există, - 
ci cu cele” ce se vor” fonda 'de acum înainte, 
a căror productivitate .e'cu: totul: necunos-: 
cută, Speculează pe: speranța acestei produc- . 
tivităţi. Dacă se întîmplă însă să cumpere 
titluri a unor întreprinderi existente, “preoi 
“cupaţiunea Creditului nu va fi de loc vă-: 
loarea intrinsecă a' lor. Din contră, acțiuni



industriale. vechi, clasate, a căror 'valoare.: 
e cunostută; uu dau loc la: operaţii, de bur-. 
să; Cu cît titlul e inai sigur cu atit specu:: 
laţia se depărtează. de el; îl „părăseşte pen- 

“tru acțiile unei întreprinderi nouă, pt nesi-, 
guranța valorii cărora se: cîștigă: niai mult, - 
Creditul mobiliar urmează deci. regulat pe 
care. 0: urmează. orice oin ce arc: bani dispo- 
nibili și! vrea- să” opereze: cu ei: par comptant. 
Aleze o. hîrtie. discreditată,- pentru ca mai 
târziu :cînd, se suie. “cursul, . 
Creditul mobiliar. poate - cumpăra. titluri rele; 
improductive cu: preţuri. scăzute, poate. să; 
producă, în mod. artificial o hausse.; ila--bur- 
să,:să le:-desfacă: pe: preţuri urcate „şi săişi 

s'0 .viuză.. Deci: 

spele- minile i în apa- nov inov ăşiei, ca. Pilat din 
Pont.. 

Afară de asta” creditul-era. îndreptăţit de- -a 
mai face următoarele operaţii: 
2), Emisiunea. ide Pbligaţiuni proprii pen- 

tru:0. sumă: egală- cu cea plasată în: subscrip: | 
țiuni: și cumpărări. 

:123), Vinzarea sau” “ amianetarea tuturor e. 
fectelor; acţiunelor și.: obligaţiunelor: - cîștia 
gate: şi. schimbarea. 'lori po. alte hirtii dd îi 

valoare, e 
4.” Propunerea, cesiunea şi executarea 

de împrumuturi Şi întreprinderi. de lucrări, 
publice -de tot soiul, 

Imprumuturi - “Lombard pe: amanet: n), 

'de-acţii sau obligaţiuni,. credit contocurent. 
16). Primirea de depozite în. -contocurent, 
7). Incasso în contul. societăților mai sus 

numite, plata: cupoanelor lor de dobinzi şi 
dividende şi alte mandate, ! 

8). “Înstituirea - „unei case. de depuneri. 
pentru.-.toate - titlurile acestor: :întreprinderi“, 

Alte: afaceri erau. oprite :şi anume banca, 
nu. „putea: -face,. specule pe., timp la bursă, 
nici: i specule. pe premii. 

Dar. afaceri 'de: report li crau. permise,. 
de și acestea constitue o- speculă.. de bursă, 
care. forma: o însemnată. iparte a transacţiu: 

- nelor. creditului: mobiliar. 
. Aşa. dar.:afacerile Creditului: mobiliar sînt 

operaţii de Haute-Finance. şi. de. speculă. de 
bursă *), Y 

„_ „In.anul întii creditul mobiliar francez n? 'a. 
_Făcut -decit afaceri. pe cari..le fac. toate..ca- 
sele- mari-de bancă. In- acel-an. a .dat din a- 
„semenca. afaceri: un. venit. net-de 7.582.722. 

:fer. .autrichiens'. 

In .aldoilea :an-a creat trei. întreprinderi: 
„iSocicte des. immeubles, de.la.rue de Rivoli“, 
„Soci€t maritime“, „Socict de.chemins. de 

“Beneficiile, „treceau peste 
zece. milioane; 
lu anul al treilea - societatea” era în apo: = 
geul | ei; îritreprinderi: varii, iau. adus” un be- 

j neficiu. de 31,870;776 tr. - 
"Dar chiar în acest an dările de: seamă ale 

societăţii îiicepură” a: deveni obscure şi mai 

*) Max Wit, —Bankiicaea paz.. -546 et sq 
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putin amâănunțite.: La 860. se declară a 
pagubă de 7,933,136 fr.; iar la 1867 fou- 
datorii. societăţii: cari ;o administrascră "în 
mod. dictatorial, -se. refraseră.. In: adunarea 
acţionarilor. de la 39 Noembrie +1867; -suc-, 
cesorii lor. inărturisiră „că: pagubele. se ri-: 
dicau. la...: 47,542;000: franci. Societatea. a 
trebuit să lichideze, es 
Ce stu găsit în: bilunţ? Eta 
Că. societatea creditului. mobiliar- era: cre-. 

ditoarea: companiei: imobiliare pentru &o:de. 
milioane şi că, aceasta-din urntă,: încărcată 

„de. maidane şi. case ce nu le putea nici vin-: 
de, nici. închiria, nu era în "stare, a plăti 
nimic. . 

„Tot-odată  cată să. recunoașteri — zice 
„Courcclle-Seneuil i în. „„Traite des „Operations, 
„de banque“ că. răul ar [i fost şi: mai mare. 
„dacă: s'ar fi emis pentru 600 -milioane sau. 
pentru un miliard două sute de milioane, 
„obligaţiuni de ale; societăţii, precum. ne. pu, 
team: teme ciţi-va ani. (lucru pe: care. Va. 
„refuzat, guvernul) sau dacă societatea: ar. 
„fi. parvenit a pune în serviciul său o bancă 
„de circulaţie. S'ar fi ajuns la o. catastrofă: 
„cel puţin egală cu a.lui Lard“, 

„Iată dar ce este ,creditul” "mobiliari“. "O 
încercare: de-a: monopoliza toate întreprin-. 
derile'din ţară: împrumuturi, construcţii, lu: 
crări. publice, fie ele ori-cit de: hazardate:; 
Odată titlurile: desfăcute: 'prin' manipulaţii 
de" bursă, treaba „acţionarilor dacă ' ele: pro- 
duc ceva'sau nu. 

“Din parte-ne se 'rjelege. că inu putem” a: 
-pri pe nimenea:-de'a: Şi întrebuința capitalul. 
cum, pofteşte. Dar ori-ce capital nu'se poate 
întrebuința decit: în anume “moduri: 'sau 'în' 
exploatare; „Servind: a „plăti. pentru: “muncă; 
sau plasat în împrumuturi: ipotecare, sau În. 
negoţ. ajutind schimbul" de mărfuri; Sau. în; 
fine... în speculă.. --: 

Pentru. milionari, pentru Rotschild : şi Pe: 
reire, specula 'c' cea mai rentabilă; pentru 
că ei' o doimină,; pentru căpitalistul mic e 
de recomandat! plasarea: în titlurile--unor. în- 
treprinderi,: “nu viitoare, ci deja- existente, 
al “căror produs, [că „stiut, a căror” venit e 
sigur: 

Așa dar. liber e ori-cine de-a specula. câ: 
pitalul său; legile o permit. Dar sigur -este 
că rin speculă averea futuror nu cîștigă 
nimic: Ea ciştigă prin producţie, prin. ne-. 
g&oţ, nu prin joc de bursă. 

Precum: zece oameni. muncesc : _împreju- 
rul unci.mese de joc'de cărți ziua 'Şi 'noaptea 
fără ca 'suta“de galbeni Ce-o au toţi împreună 
să se "nmulţească Sau isă scază, ci trece numai 
diu' mina! celui .naiv. în mîna “celui abil — 
o deplasare a aceleiaşi 'averi —-aşa:e aci. 
Milionarul abil care dominează bursa și: miş- 
cările ei, care, “cînd: vinde 'acţii de Panama, 
priăluce' hausse, iar-:cînd' cumpără acții” ale 
Băncii: naţionale; produce: "baisse; va ÎNCASA



  

  

      

„ diferențele da la publicul întreg, ba va a- 
trage din ce în ce mai multe capitaluri din 
provincie, detrăgindu-le. agriculturii, comer- 
tului solid şi întreprinderilor solide şi” arun- 
cîndu-le in virtejul unor intreprinderi nouă, 
cu viitor necunoscut și c'o producțiune nulă 
poate, 

 * Ceea-ce am dori e ca 'pressa să nu facă 
dintr'un institut a cărui essenţă e specula, 
producerea de hausse și baisse la bursă fără 
privire la valoarea intrinsecă a titlurilor spe- 

- Culate, un! institut naţional, menit a ridica 
"comerțul, industria și agricultura. 

Nu voim de loc să discredităm societa- 
tea. Nu'i cunoaştem! încă statutele, nu' ştim 
ce anume operaţii va face. Poate chiar că 

„ceea-ce este â se fonda la noi să fi avind cu 
totul caracterul unei bănci comerciale. Ce- - 
ea-ce constatăm însă este că: societățile cite s'au format sub acest titlă pîn'acum, au fost 
societăţi de acționari, al căror capital a fost 
în esență întrebuințat la specule de: bursă; 
asupra unor titluri neclasate încă, bazate pe 
întreprinderi viitoare, cu un produs incert; 
titluri al'căror preţ.de bursă se regula, nu 
prin venitul ce produc, ci pe speranța unui 
venit, sau şi mai rău, pe speranţa că ele se 
vor urca piîn'la ultimo, indiferent dacă va- 
loarea lor intrinsecă reprezintă ceva sau nu. 

Facultatea pe: care o bancă -ca aceasta, 
„haute banque“, o are întru a urca un titlu 
ori-cit' lipsit de valoare intrinsecă, pănă ce'] 
vinde şi-a scădea un titlu ori-cit, de 'solid, 
pănă ce'l cumpără; facultatea de-a urca cur. 
sul tuturor efectelor ei de portofoliu cînd 
face “bilanţul, “pentru a împărți dividenda 
fictive, luate din capitalul primitiv; în' fine 
puterea de-a detrage capitalul celor lesne 
crezători din întreprinderi productive şi a'] 
abate la întreprinderi hazardate, toate aces- 
tea nu ne permit să D<Cfelicităm tocmai mult 
de înființarea ei. Dar pentru a nu prejudeca, 
mărturisim că din cele scrise pîn'acum nu 
putem de cit presupune statutele. Dacă o- 
peraţiile indicate în ele vor fi identice sau 
analoage cu 'cele din statutele „Societăţii 
generale de credit mobiliar“ din Franţa, nu 
va mai fi îndoială că noua bancă e prema- 
tură pentru ţara noastră şi de-un folos foar: 
te discutabil chiar pentru - țările acelea, în 
cari practica! și uzanţele creditului sînt mai 
cunoscute de'cît la noi, o 

IE) 

Semnul caracteristic al tuturor acestor in- 
stitute este speculațiunea, Pentru specula- 
țiune însă societăţile anonime pe acţii nu 
sînt potrivite. Societăţile anonime speculante 
aduc pagube atit proprietarilor lor, adică 

*) Părerile economistului german Mae With. asupra 
Crediteloi n": +: — Ban luvesen, 
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i ? , i RP PIE „actionarilor, cit și publicului. Ne! hărginim! la următoarele argumente esenţiale: -: 
1,.Macerile de speculaţiune cer după: na. tura lor, 'o mare „expericuţă de: alâceri;.;o 

extraordinară 'repeziciune de concepţie 'şi de deciziune. Corespunzind : în, genere pe:'cale telegrafică pentru a încheia asupra a mili- 
oanc, neavînd adesea de cît un minut. de re- 
flecţie, societatea nu. poate merge: bine. Di- 
rectori cari ar poseda asemenea :calităţi, nu - 
se găsesc, pentru că asemenea. oameni .pre- 
feră a-şi face afacerile lor proprii. Dar, dacă 
se găsesc şi. li.se dă puterea. discreţionară 
cerută, atunci societăţile sînt :in pericol ca directorul 'său să. proceadă cu : prea : mare 
cutezanță sau să. exploateze. situația. în fo- 
losul:său propriu, lăsînd. numai șansele rele 
pe seama societății. Aceasta a ilovedit-o: pra- 
cesul acţionarilor Creditului mobiliar,: înten- 
fat. consilierilor de administrație, : cari: -au 
fost condamnaţi în prima instanță: la plata 
a 60 milioane franci,  .  -. Di : 

Consilierii de „administraţie ai 
1 

Creditu lui 
„mobiliar au cîștigat averi, imense, pe cînd 
societatea . mergea spre . faliment. SE 

Ani întregi,se făceau către, finitul anului 
* tot soiul de manopere de bursă si jurnalis- 

tice. (In sferele bursei :se susținea, că fai- 
moasa, ştire tătărască despre luarea. Sevas- 
topolului fusese comandată de Creditul mo- 
biliar). Aceste manopere aveau de scop de 
a ridica cit se poate de mult cursul efecte- 
lor din cari consistă portofoliul Creditului 
mobiliar. . Bilanţul sencheia dar cu cursurile 
cele mai urcate şi se'mpărția o „dividendă 
mare. care în realitate absorbia .o parte .a 
capitalului “acțiunilor; căci dacă sar fi ță- 
cut bilanțul cite-va săptămîni mai tirziu, du- 
pă ce cursurile scăzuseră la nivelul lor na- 
tural, ar. fi rezultat un dețicit al capitalului 
primitiv, 

Fiind-că aceste institute 'se fondaseră 
pentru motive de agiofagiu adică, fiind-că 

* subscripţiunele nu se făcuseră din capul lo- 
cului de cît cu intenţia, de-a urca “cît se 
poate de sus acțiile nouă şi de a le vinde 
cu agio, proprietarii aceia ai acţiilor cari 
răminieau cu ele la urmă, erau totdeauna 
în pagubă: Acţiile celor mai multe institute - 
de credit stau sub pari; acele ale creditului 
nobiliar, nominal de: 500 franci, urcate 'o- 
dată pină la. 1300 franci şi mai sus, au sci- 
zut dela:1869 la 162 franci. - E 

2). Institutele acestea nu sînt stricăcioase 
numai proprietarilor lor, ci: şi publicului. 
Faptul că unii speculanţi precum Rothschild, 
Pereire şi alţii au cîştigat multe milioane 
cu: operaţiii financiare, 'a orbit publicul 'în- 

"tr'atita, „că se 'lăsa- ademenit de făgăduinţa 
de a ajunge, pe calea puterii financiare co- 

lective, la aceeaşi ţintă, F ăgăduinţa' unor di- 
vidende mari se primi cu credință după: e- 
xemplul -evident al oamenilor din 'Haufe- 
Finance. Aşa dar nu numai că s'a subscris 

28
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capitalul primitiv al unci mulţimi de insti- 
tute. de credit, ci s'au primit de bună voie și 
obligaţiile lor. Institutele de credit, la în- 
ceput în pcrplexitate- ce să'nceapă cu ca- 

"pitalul,—căci o bancă are nevoie de timp 
pentru desvoltarea ei, ca orice altă afacere 
— nu s'au mulțumit numai cu a cumpăra e- 
fecte de bursă, ci participară la o mulţime 
de întreprinderi nouă pentru exploatarea de 
mine, fabrici şi alte stabilimente industriale, 
şi nu arare ori se cumpărau afaceri: vechi 
cari nu rentau ca bază 'a societăţii acționa- 

„rilor. Căci un -timp oare-care era-de sine 
înţeles între speculanți că întreprinderi. bune 
le exploatează cineva singur: pe seama sa, 

“iar cele rele se lasă. unor societăți de acfio- 
nari, întrebuinţindu-se fraza comună, „că nu- 
nai exploatarea în mare are perspectivă si- 
gură. de. succes“. Astfel detrăgind capitalul, 
ramurilor de industrie deja existente şi în- 
dreptîndu-le spre o' plasare mai puţin renta- 
bilă, pentrucă :nouă,: au cășunat o mişcare 
neeconomică a capitalului, care trebuia să 
perturbe atit stringerea de capitaluri „cît și 
'cîștigul lucrătorului. Dr e 

Ca dovadă uimitoare de exactitatea! de- 
“plină a descrierii economistului german. că 
esenţa unei asemenea întreprinderi este spe- 
cula, servă procedimentele 'de la noi. 

"Creditul mobiliar nu există încă. Statutele 
lui. sînt necunoscute, n'au fost tipărite încă; 
nici un decret al Regelui n'au autorizat e- 
Xistenţa: societăţii. ii a 

"Ministerul Comerţului” şi lucrărilor pu- 
blice de la noi e abia în stadiul de-a se in- 
forma 'dacă persoanele fondatorilor sînt o- 
norabile şi dacă instituţia poate fi în folosul 
comerțului. | a 
„Ei bine-—deja se speculează acţiile ne- 

- existente ale unei .societăţi neexistente, 
„Vă să zică oamenii cari au banii lor pla- 

sați în înscrisuri ipotecare, în efecte ale 
statului romîn, tot efecte sigure, vînd aceste 
efecte sigure spre a cumpăra acţiile re- 
existente ale unci societăţi necxistente! Ni- 
meni nu ştie nici ce va face societatea vii- 

„toare, nici ce soi de întreprindere va încura- 

Dar tocmai pentru că nimic nu e sigur, 
tocmai pentru că nesiguranța absolută dă 
loc la speranțe exagerate, specula a şi pus 
mina pe ficțiune şi o vinde drept bani buni. 
E cu totul indiferentă pentru speculatori va- 
loarea intrinsecă, a viitoarelor titluri. Ei ştiu 
că la orice nouă emisie, patronată de nume 
cunoscute, se naște hausse în piaţă și cestiu- 
nea principală e de-a vinde pănă e hausse. 
Deci, precum vede ori-cine, ei nici nu au tit- 
lurile în mînă... Mai multi N'au nici banii 
necesari pentru: a le cumpăra, adică n'au 

“nimic, nici bani, nici efecte, şi cu toate as- 
tea cîștigă bani. _ : . Ia 

„ Rugăm pe ori-cine să aprecieze aceste 

Ja—totul e cuprins în chaosul viitorului. 

împrejurări şi să-şi facă o judecată despre 
natura lor, i 

„ Creditul mobiliar și jocul de bursă 

III 

Tratind materii financiare într'un ziar co- 
"tidian, avem două greutăţi de întîmpinat. | 

Una resultă din subtilitatea materiei. Jo- 
cul de bursă, cu toate hâlucinaţiile lui, ar 
cere un spațiu mai întins de cît coloanele u- 
nei foi. Mai ales că în lumea speculei intră 
tot ce o societate omenească are nesănătos, 
ruinat, pospăit, începînd cu culisele teatru- 
lui şi sfirşind cu culisele bursei, 

Toată lumea-și aduce aminte de afacerea 
Stroussberg; de acei Duci şi Conţi sileziani 
cari treceau drept fondatori ai societăţii, ale 
cărei acţii le emiteau o haute banque... pa- 
pa Stroussberg. | 

Plasat-au acei oameni fondurile lor dis-- 
„ponibile în acţii Stroussberg? Ce să plaseze, 
cînd n'aveau nimic? Dar au plătit poate pri- 
mul vărsămînt şi au jucat asupra diferenţei, 
pe prime pănă la eliberarea integrală a 
acţiei sau și mai rău, au căpătat un număr 
de acţii grafis pentru iscălitura pusă sub 
documentul primitiv “al fondaţiunii. 

Dînd Dumnezeu s'avem şi noi bursă în 
ţară, vom avea ocazia de a descoperi mano- 
perile încîlcite ale agiotagiului şi a le des- 
crie așa în' cît oricine să le priceapă. | 

Așa dar, cum am zis subtilitatea materiei 
e 0 greutate. Pe. puţine coloane trebuie să 
spunem mult într'o formă nu prea conci- 
să, căci s'ar îngreuia înţelegerea, 

A “doua greutate e recapitularea continuă. 
Fie-care număr de gazețăi e o scriere de sine 
stătătoare, în cît cetitorul trebuie să înţe- 
leagă tot ce-i 'spui, făr'a pgetinde de la cl 
ca să-ţi fi cetit şi numărul trecut, 
„Aşa dar recapitulăm zicînd: operaţiile de 

bancă se deosebesc esenţial în. operaţii co- 
merciale şi de speculă. 
„Cele comerciale sînt: negoţ de aur și 

argint, schimb de bani, depozite, virimente, 
arbitraje cambiale, scont,. conturi curente, 
emisiunea de bilete la purtător, împrumu- : 
turi ipotecare, comisiuni, | o 

Cari sînt operaţiile de speculă? In e- 
senţă foarte unilaterale: cumpărare de ac- 
ţii sau de titluri en gros şi specularea lor 
la bursă en detail. Acesta este cercul de 
activitate al, marilor bănci (Rothschild, 
Bleichrâder, Pereire) acesta e în fine cer- 
cul de activitate al creditului mobiliar. * 

Dar o bancă comercială nu cumpără acţii 
și titluri? ae 

Nu. Ma 
„„Ea le ia în comision, de crede că sînt 
bune şi trebuie să se încredinţeze dacă sînt 
bune, pentru că cei dintăi căror le va vinde
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titluri, sînt clienţii ci proprii, negustori și 
capitalişti cu cari are a face de 30—40 ani 
şi mai bine, sint aceia cari formează. sfera 
creditului unui bancher comercial. Dar în 
comision le ia. a 

Pentru un mic comision plătit de „Socic- 
tea acţionarilor“, pentru altul și mai mic 
plătit de clienţi, bancherul comercial desface 
acţii bune ale unei întreprinderi industriale 
cu preţul lor normal, fără speculă, fără a- 
giotaj. In cit li-a primit-le dă, - 
"Ciştigul poate fi mare, numai dacă a: 

facerea e mare; încolo e foarte normal, pre- 
cum şi plasarea: e normală. Numai capitaluri 
disponibile i se pun la 'ndămină întreprinde- 
rii. Nu'şi vinde nimeni moşia ca să cum- 
pere acţii. | | 
„Altfel e banca de speculație, altfel cre- 
ditul mobiliar. - a a 

Aceste cumpără toate acţiile unei între- 
prinderi (en gros). Indiferent dacă între- 
prinderea e bună ori rea. Apoi le revinde 
în * detail prin speculație, beneficiind tota 

_deauna de diferenţe: 

  

Ne va întreba, cineva cum se face spe- 
culația. | Ma i 

Ne vom încerca s'o descriem. . 
Să presupunem: că € a se construi im drum 

de fier de la Bucureşti la Cernavoda care 
costă .5o de milioane, împărţiţi în 100,000 
de acţii a cite şoo franci, de plătit în patru 
termene. . | a 

Va să zică titlul provizoriu. pentru întă- 
iul vărsămînt costă 125 franci, total: 12 
mil. 500.000 pe care Haute banque "i varsă, 
cumpărind, astfel totalitatea titlurilor pro- 
vizorii. Na i 

De'ndată ce titlurile promit a se emite, 
oricare ar fi valoarea intrinsecă, ele sînt si- 
gure de o /ausse.: De ce? Numai și numai 
„pentru că toţi speculanţii de profesie ştiu 
că pe cit banca de speculațiune emite, tit- 
lurile se vor urca. SE E 

Această /ausse este atit de bine de pre- 
văzut, în cît, în vederea ei se naște un fel 
de cerșetorie de o speţie cu totul modernă, 
necunoscută în timpii reacţiunii. 
„După textul actului de fondaţiune. acţio- 

narii au să verse echivalentul hirtiei lor în: 
patru termene. Toate acţiunele li-a luat cre- 
ditul mobiliar. 

Numai de cit Creditul sau sindicatul ei 
de capitalişti e asaltat cu cereri; oameni din 
societatea bună, dame din lumea mare, di- 
plomaţi, 'balerine, judecători, săbiuţe poli- 
tice vin a solicita cu multă umilință la uşa 
bancherului, care 20, 'care 60, care 100, de 
titluri provizorii. E: 

Bancherul de comerț are și el: amicii lui: 
negustori engrosişti, proprietari mari, mese- 
riaşi însemnați, arendași bogaţi, tot oameni 
cari-şi învîrtesc. capitalul în sudoarea frun- 
ţii, cu munca, i 

„mica toată la 250.000. 
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Dar iată âmicii unci Haute-banguc. „Le 
monde“ cum s'ar zice franțuzeşte și „le-dami 
monde“, E a 

Și credeţi că refuză „Innalta bancă“ 
le da acestor oameni acţii? 
"Ferit-a slîntul. a 
Nu-i vorbă, să plaseze serios'nu vrea nici 

unul, Nici n'au' fondurile cuviincioase pen- 
tru a ciștiga proprietatea. integrală a ac- 
țiunilor pe cari le solicită, i 

Dar toţi. știu că aceste acţii ce vor cotg 
în /ausse la bursă, din ziua întăia chiar, că 
speculatorii se vor. .arunca ca' lupii asupra 
lor, rupîndu-sc care de care să plătească o 
primă de şo, 100, şoo de franci chiar; că 
vor cumpăra, pănă ce ţine virtejul,; cu 1 30, 
cu 200, cu 600 franci chiar un titlu provi- 
zoriu,:care a costat... cit? .. 

125 franci a/: pari. N 
"Dar cum va produce creditul mobiliar:a- 

cest vîrtej? o ARIE 
„Va împărţi titluri provizorii:.250.000 (no- 
minal la plata integrală 1 milion) unor per- 
soane.a,.căror aprobare şi vorbă: sînt folo- 
sitoare succesului afacerii, dar cari n'au nici 
atita capital, în cît să-și poată păstra chiar 
timp scurt acţiile. Asta-c prima categorie, 

de-a 

, 

alaiul fără parale. a 
„250.000, la persoane, asemenea în condi- 

ţii sociale înalte, der destul de bogate pen- 
tru a conserva titlurile:. alaiul cu parale, 

-250.000 la speculanţi de rind şi culisieri. 
Caracuda, a 

Preste tot: 750.000 franci împărţiţi în 6000 
titluri provizorii din. care fie-care dă drep- 
tul la achiziţia ulterioară a unui titlu defi- 
nitiv de oo. | a So 

Cite-şi trele soiurile de oameni, lume ma: 
re, jumătate lume şi culise, de orice 'cate- 
gorie „s'ar ţinea, diplomat sau galopin, ba: 
lerină sau adiutant Domnesc, gazetar. sau 
cinstit episcop, aşteaptă, prevede, dar mai 
cu seamă prezice /hausse asupra acțiunelor. 
Toată puterea interesului lor îi face să vrea 
hausse, e o 

Sub asemenea auspicii se deschide bursa. 
Capitalistul serios şade la un colţ. Il cam 
tentează sgomotul. Ar vrea, şi n'ar prea 
vrea. E _ | 

Dar ceea-ce am numit noi alaiul fără pa- 
rale nu-şi poate păstra titlurile. Cei 130, 
300, 450 franci ce i-a pus fie-care din sără- 

“cimea înaltă. în titluri, devin simţitorii prin 
lipsa lor! Ei”vor să-şi realiseze hirtiile: - : 

* Titlurile se oferă la bursă: _:.: -: 
Ce face banca de'speculaţie sau creditul 

mobiliar?. Le ' lasă 'să se vinză: pe ori-ce 
preț? Nu. E e 

Le cumpără ea singură cu primă, 
Plătește 10, 20, 30 la sută primă. Ni- 

„» Vinzătorii sînt încîntaţi de-a fi realizat 
un beneficiu ș'o spun în gura 'mare cu pă-.
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eri de rău că n'au putut aștepta încă cîte-va 
zile pentru a vinde c'un curs şi mai ridicat. 
Dar au vindut sau au conservat acţiile lor? 
Puțin, importă. Vorbele lor sînt folositoare 
creditului afacerii, şi atrag capitalurile,. .. 

Dacă capitaliştii tot se mai sfiesc de-a 
Cumpăra ,noua..va:oare, există un mijloc în 
genere „infailibil de a-i atrage: acela de-a 
face să-i j 
mişcare de afaceri; ,.. e, 
+: Dacă capitalistul vede" vînzîndu-se succe- 
siv la bursă douăzeci de mii de acții ale cre- 
ditului mobiliar,: sau patronate de el, c'un' 
preţ- care oscilează une ori; dar în linie ge- 
nerală se tot. urcă mereu, de.fier:să. fie şi 
tot: se ispiteşte să cumpere. Și ntr'adevăr, 
îşi 'zice:el, un titlu de: 125, care se vinde 
azi cu 150 nu va" face. mini 160,. poimiîni 
170? Mai ştii? 165 tot'o .fi făcînd dacă se 
vinde cu prețul. acesta, dacă căutarea lui e 
egală cu oferta, ba chiar superioară, dacă 
beneficii considerabile. au fost realizate. de-o 
mulţime, de persoane! onorabile și; de consi- 
derație,: cari au cumpărat,. revîndut şi -șters 
diferențele. . „.. -.,, a 

Sărmanul de 'ell -: Ai 
"EL nu ştie'că Creditul mobiliar însuşi a 
vîndut şi a cumpărat înaintea. ochilor lui; 
"că acest virtej de afaceri a fost jucat anume 
pentru 'el ca să-i ia ochii și să-l atragă; cu 
bănișorii! lui, strînși unul cîte urul şi “cu 
greutate, i 

Dar cine o ştie asta? Nimeni, | 
"Cei 'abili'se! cam îndoesc ei, dar la urmă 

ce le pasă. Dacă ştiu țaina, cîştigă și ei a- 
supra! diferențelor şi pace bună. Dar chiar 
cei abili, nu sînt siguri. Pentru că, cînd a- 
genţii de “Schimb. merg în fiece dimineață 
să. ia ordine de la Creditul mobiliar, . sau 
de la Haute bangue, li se dă la unul sau, 
doi din ei ordin de a vinde: (ofertă puţină) 
și la patruzeci sau cincizeci ordin de a cum 
păra “(căutare 'multă).. Dar nici un agent 
de' schimb: nu știe ordinele date confraţilor 
lui, nici știe de cătră cine i-a fost date,” 
„» Legea, 'reglementele, obiceiul şi mai mult 
de cit orice interesul lor propriu, îi tace pe 
toţi 'foarte disereţi.  - - a 

„Astfel se petrec lucrurile. : 
„„In măsura: în care capitaliştii serioşi cum- 
pără titlurile -urcate. prin . această comedie, 
Creditul, mobiliar, augumentează ordinele de 
vinzare. sau diminuează ordinele. de cumpă- 
rare, după curs, nu zi cu zi, ci: sfert. dk 
ceas, cu sfert. de ceas, pănă ce toate titlurile 
şau cea mai mare parte a lor. sînt plasate. 

Să admitem acum că în decursul, acestei 
operaţii: prima. s'a. ridicat. numai. cu 30 la 
suță. La, fie-câre titlu provizoriu ar fi un 
cîştig de 37.50, adică titlul provizoriu de 
125. s'ar -vinde cu 162.50, lucru nu tocmai 
de mirare cînd, am văzut titlurile: primului 

+ 

Joace pe dinaintea ochilor o mare . 

“al pari, cîştigul 

MIHAIL EMINESCU - Lo 

Vărsămint al Băncii naţionale vinzindu-se 
cu 500. 

Știm de la 'nceput însă că 6ooo titluri au 
fost. împărțite a/ pari la alaiuri. Va să zică 
„Creditul mobiliar“ a speculat numai 94.000, 

„De 1.914.000 câte 37.50 premiu o în total 3.595.000. „Dar a cheltuit spre. acest scop: , 1 Prima do 10%, plătită sub- 
seriptorilor 'din înnalta sărăeime 25.000 

;. 2. Curtaj. (amsarlie .., „ * 805.500 
3. Gazetarii, administraţia, i . perderile , „3 emma 144.500 415.000 

, 3.050.000 

„„ Adică. un. cîştig de 3, milioane, Învîrtind 
un capital de 12 milioane și jumătate în curs 
de două, trei săptămini. E 
„„Dacă însă banca ar. fi plătit integral e- 

misiunea toată şi ar fi emis titlul cu 500, 
era de patru ori pe-atit de 

mare, era de 12.200.000 învirtind un capi- 
tal de 50.000.000 'cîte-va, săptămîni. 
„Precum se: vede din cele de „mai sus, a- 
semenea operaţii de bursă nu.se pot face de 
bancherii de comerţ. Nuimai 0 haute banque 
cu zeci de milioane capital disponibil sau 
numai 0 societate de acţionari, al cărei. ca- 
pital se'ntrebuinţează la: agiotaj, poate în- 
treprinde “a urca şi a scădea titlurile după 
voinţă. Pentru a înlătura contramina, a: 
dică “a împiedică “operaţiunile în sens “în- 
vers al altor: case puternice, cari ar zădămici 
și Aausse şi baisse a bancherului sati a 'cre- 
ditului mobiliar, casele acestea se atrag a- 
scmenea cu o 'parte: aliquotă la cîştig, ceea 
ce se chiamă a le primi în sindicat,” - | 
„Toate operaţiile. acestea sînt independente 

de caracterul oamenilor. Bărbaţii cei mai 
onorabili cari' ar'lua parte la cumpărarea 
en gros și speculaţiunea en detail de titluri 
nouă, nu se pot purta altfel de cît cum le 
dictează natura întreprinderii lor. Ceea-ce 
c rău'e natura însăși a operaţiunilor de 
Haute banque şi de credit mobiliar, nu oa- 
menii ce le'fac. . | a 
“Ne rezervăm pentru altă dată a arăta de- 

astrele morale ce le causează asemenea în- 
treprinderi, precum și crizele comerciale că- 
rora'le dau naștere, mai cu seamă pe o piaţă 
de efecte, relativ: nouă, inexperientă, ade- 
menită cu atît mai lesne de lăcomia câști- 
gului, o 
tii 

i & 

Notiţe economice. 

Despre exploatarea minelor de metal. In 
"C. d. Î,.nr. 71 din 25 lunie, 1876, Emines- 
cu, după obiceiul său de a republica articole 
mai vechi, dar importante,. publică la -ru- 
brica „Revista economică“ lucrarea din 18 39 
a lui A. de. Hodociu, despre folosurile ce 
le aduce unei țări lucrarea minelor. (băilor) 
de metal, însoţind-o. cu următoarele . apre-. 
cieri: PI
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„Lucrarea, din care mai jos publicăm o. 
parte, este veche în privirea timpului, scri- 
să fiind în 1839, în urma însărcinării cei 
se dedese d-lui Mihailce de Hodociu de a 
"face cercetări .geogmostice; în rhunții Mol-; 
dovei. Totuşi, nu ştim ca pîn' acum să' se 
fi utilisat sfaturile pe care le dă autorul; 
sau să se fi folosit cine-va de descoperirile 
sale. Din “acest punct de vedere :lucrareaj 
are valoarea actualităţii, căci atît foloasele 
în perspectivă, pe care le-ar presenta lu-! 
crarea“ minelor, cit și. locurile:în care auto- 
rul a descoperit straturi de „metal nu sînt 
azi. mai mult cunoscute de cit la 1839. A- 
fară de aceea, scrierea mai e vrednică. de 
însemnat. prin împrejurarea că e. de sigur 
una. din cele dintii scrieri romîneşti cuprin- 
zînd vederi de economie politică într'o vre- 
me în care nimeni nici visa la asemenea lu- 
cruri. Despre limbă nu. mai vorbim. Ea 
este mai bună de cît limba, tuturor jurnalelor 
politice din'ziua de astăzi“. (Ediţ.]. Scurtu). 

" Îngrijiri. economice pentru starea : sani- 
tară şi culturală a populației rurale. In: se- 
siunea. ordinară: din - ăst-timp, consiliul ju- 
dețului Iași a hotărit mai multe măsuri, 
care în prima linie privesc starea sanitară 
a -populaţiei, în a doua şcoală rurală, în; 
a treia încurajarea emulațiunii: pe terenul 
producțiunei agricole. Cu privire: la morta- 
litatea, în; creştere a populaţiei 'rurale din jud; 
Iaşi, consiliul a. alocat aproape a treia parte 
a budgetului pentru serviciul său sanitar. 
Astfel s'a alocat. d, -e. cite o :subvenţie da 
2000 lei, împreună c'un privilegiu pe -cinci 
ani, penrtu oricine ar.voi să deschidă o far- 
macie în centrele plăşilor “Turia, Branişte şi 
Stavnic. Deşi această măsură! e mecontestabil 
folositoare, totuş credem că numai foarte 
puţin se 'va resfringe asupra, populațiilor 
rurale, pentru că adevărata causă a morta- 
lităţii ţăranului romîn este miseria, prove- 
nită din greutăţile fiscale şi din angajamen- 
tele peste măsură oncroase, al căror isvor 
sînt tocmai acele greutăţi...  „..:.: 

In privirea şcoalei rurale s'a hotărit a 
sc-aloca sume pentru premiarea şcolarilor 
sirguincioși, pentru clădirea de locăle în co: 
munele fără mijloace, pentru mărirea lefi: 
lor învăţătorilor plătiți. numai de comune 
şi în fine pentru premiarea acelor învăţă- 
tori, cari ar fi înscris şi promovat mai mulți 
elevi. ! 

Cele două din urmă „încurajări“ ni se 
par cam unilaterale. Invăţătorii plătiți nu- 
mai de comune stau de regulă mai bine de 

„Cit cei plătiţi de stat, pentru că acolo, unde 
„asemenea ! şcoale .esistăj ele sînt, cu rare 
escepții, emanaţia unei trebuinţe reale a po- 
porului. Sc va: găsi că partea cea mai liberă, 

„a populaţiei rurale, răzășii ţih mai cu seamă, 
“a avea şcoli, iar afară de ei satele de oameni 
„cuprinși. Pe lîngă acestea învățătorii de a- 
cest gen sint în genere preoți cșiți din semi- 
narul Socola,:cari: ţin şcoală cînd le dă mina 
şi pentru care această ocupaţie e secundară. 

Ce -s'atinge. de. premiarea învăţătorilor 
care -vor înscrie și promova: mai mulţi elevi, - 
această -măsură ni -se; pare aproape — peri: 
culoasă. Stabilim că. aptitudinea unui învăță- 
tor. nu. se constată, nu. se, poate. constata 
pe această cale. Un învățător indulgent (ca 
să.nu zicem rău), într'un sat populat, va, 
înscrie şi: promova:.mai mulţi elevi - decit 
unul ban într'un sat puțin populat. Un: în- 
văţător din cei mai buni, este.de ex. cel din 
satul mic Gropniţa (com.:;Miseştii, pl.::Co- 
pou).. Dar cei: 10—1ş şcolari: ai acestuia 
plătesc -mai mult: de cir. 100 de: şcolari! răi 
dintr'alte: comune. populate, cu. învăţători su- 
perticiali.. Valoarea unui învăţător::n'o -poâ- 
te constata decit un pedagog practic şi: nu- 
mai la faţa locului, în școală și.cu copiii in- 
struiți de acela. Ori-care control formal de | 
altă natură este -nesuficient— dacă. :nu pt- 
riculos,. : DI E ie ae 
“In fine pentru 'a sădi: emulaţiunea -între 

agricultori .s'au :alocat sume.:pentru. reîntro- 
„ducerea esposiţiunilor. Această măsură me- 
rită toată lauda, iar efectele ei fiind, cunos- 
cute, ne abţinem de:la;ori-ce observaţie..: - 
„Un premiu pentru. alergările de cai- din 

țară şi reducerea taxelor. drumurilor; jude- 
țene sînt asemenea măsuri de.o necontesta- 
bilă utilitate. (Ed. I. Scurtu). . ..: .. 

ki 

dart 

* Pentru sprotecționismul : vamal. Din .Bel- 
grad primim ştirea, telegrafică, că Scupci: 
na va desbate „un proiect de lege, care: regru: 
lcază un sistem vamal protecționist.! Dorim 
tot succesul posibil guvernului sîrbesc 'pen- 
tru a-și realisa această escelentă idee. Serbia 
va fi cea dintii, care va. rupe-o definitiv cu 
liber-schimbismul superficial şi ruinător, ca- 
rc 'istuveşte puterile tuturor popoarelor: din 
valea Dunării de jos. (Ed. 1. Scurtu)» -. 
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" “Tinerimea franţuzită. 

"Un bătrin de spirit a spus despre tine- 
retul nostru că-i pare că e ca cireșile, 'că- 
ora grădinarul, voind să le facă să se coacă 
înnainte de vreme, li suceşte cozile. Cire- 
şile se coc'într'adevăr, dar numai pentru sco- 
pul de-a fi: mîncate, nici de cum însă pen- 
tru scopul cel tăinuit al naturii, de a cu- 
priude:un sîmbure dătător de viață, un ger-! 
mene -al desvoltării mai departe. O maturi. 
tate nematură, falșă, necuprinzătoare a prin- 
cipiului. vieţii pătrunde țara noastră de la: 
un: capăt pin! la altul, o.cultură artificială și 
importată din citeşi patru unghiurile hunii 
se. impune spiritului romînesc și l-a corupt 
chiar pînă (la) un grad oare-care. Noi Ro- 
miînii din: Principate,: sîntem în nefavora: 
bila posiţie de a fi guvernaţi de o generaţie 
cultă, care nu stă în nici un fel de legătură 
cu țara, căci nici-odată n'am întrebuințat 
acele mijloace preventive, care apără o na- 
ție de influenţa. străină absolută. Știut este, 

„de pildă, că'n nici o ţară din Eurpa, omul 
care a făcut studiile umanistice în străină-, 
tate, nu este admis în viaţa publică a popo- 
rului decit: cu mari restricţiuni. Un German 
care ar studia în Franţa, un Frances ce ar 
studia în Germania ori în Anglia, va juca 
un rol foarte secundar în viața: țării sale, 
căci nu va putea încheie acel compromis cu 
elementul istoric al ţării, în cit desvoltarea, 
pe care cl o causează, să fie istorică, să- 
nătoasă, 

In faptă desvoltarea noastră de vr'o cîte- 
va decenii încoace e imai mult decît ciudată. 
Regulamentul organic, o lege impusă de 
Ja străini, constituționalismul modern cu sis- 
temul său de legi, primit de bună voce dela 
un popor care istoriceşte e şi. mai străin de 
noi decît Muscalii, au șters fără transiţie 
vechea stare de lucruri pe faţa pămîntului 
riostru, în. cît se pare că Gbiceiul pămîntului 
și clasele sociale s'au luat cu colbul de pe 
tălpile armielor ruseşti de invazie Și s'au ras 
deodată cu bărbile boerilor vechi, pe care 
le-au făcut spravcă frizorii franţuji. 

Vorbind cu temeiu, Rominii sînt un po- 
por cuminte şi așezat. Romînul-nostru are 
acea doză de scepticism, atît de străină po- 
poarelor modeme,. atît de familiară vechiu- 
lui popor roman, care-a fost corectivul tutu- 
ror mişcărilor noastre din trecut, care s'a 

cristalizat la. Romani. în principiul: „Nil ad- 
mirari“ sau în adînca întrebare a lui Pilat 
din Pont: „Ce este adevărul?“ Vine acuma 
interesanta întrebare: Cum de acest simţi- 
mint al relativităţii adevărului și binelui nu 
au resistat înnoiturilor importate la noi? 
Cum de fie-care șarlatan, care și-a făcut e- 

. ducaţia în cafenelele Parisului, poate să im- 
puc așa netam-nizam toate. chițibușurile ne- 
coptului său creer unor ţări, care au o îs: 
torie proprie de aproape o mie de ani? Cum 
de limba vrednică a lui Nistor și Grigorie 
Urechi e pusă pe fugă de jargonul franco- 
bulgăresc a(1) lui Vasile Alexandrescu (care 
spre ironia nevredniciei noastre au usurpat 
asemenea numele Vormnicului “Țării de sus)? 
Cum de obiceiul pămîntului şi „pravila îm- 
părătească“ au făcut loc cu atita uşurinţă 
tuturor gogomăniilor clocite pe malurile Sei- 
mei (de cătră aceia) cari, şezînd în al 7-lea 
cat al unei casarme de chirigii, îşi sug de- 
getul cel mic şi fericesc universul cu. teorii 
ieftene? Răspunsul îl dăm cu toată răceala 
sa crudă. Clasa noastră cultă în cea mai 
mare parte nu este romînească. Grecii şi 
Bulgarii aşezaţi în tîrgurile noastre, şi-au 
trinis feciorii la Paris şi aceştia s'au în. 
tors —ca tineri romii. Neavind nici de 
cum priceperea țării, vorbind în locul lim- 
bei naţionale un jargon franceso-bulgăresc, 

„ necunoscind istoria și legile țării, neștiind 
întru cit aceste două pot fi puse drept te- 
imelie desvoltării noastre, aceşti tineri sînt 
lipsiți cu totul de simzu/ istoric. 

Despre societăţile studenţeşti. 

După cum stau lucrurile pîn'acuma, clu- 
bul (studenţilor ieşeni) nu ne îndreptățește 
la speranţe tocmai mari. A cheltui aproape 
tot venitul, strîns din. cotisațiuni relativ de 
sigur prea mari, pentru chiria localului, în 
care stau “spre citire apoape numai ziare 
politice, ni se pare lucru ingrat. Nu vedem 
un singur ziar de filologie romanică. Nu 
vedem „Columna. lui Traian“, al. cărei re- 
dactor are deprinderea de a nu-și trimite 
revista gratis, dar care revistă este. cu toa- 
te acestea cea mai importantă pentru stu- 
diul istoriei Rominilor după documente. A- 
semenea lipseşte o revistă a ştiinţilor juri- 
dice și de stat, una cel puţin de Ştiinţe po- 
sitive, în cit toată lectura ce se vede res-
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trinsă la: nenumărate :foi şi foiţe politice şi 
la cîteva de literatură 'frumoasă — 32 ziare 
politice, oficiale şi semi-oficiale şi 4, zi pa- 
tru ziare c'un “cuprins: mai mult-sau mai 
puţin ştiinţific. Ar fi mai bine, după a noas-. 
tră: părere, dacă din venituri s'ar închiria; . 
un local eftin, cu 3—400 franci pe an, iar 
jumătate din rest 's'ar. întrebuința. pentru 
formarea unui fond stabil și jumătate pentru 
cumpărârea de cărţi de: valoare însemnată, 
și pentru- abonamente: la 'ziare ştiinţifice. 

Cit despre prelecțiuni (s'au: ținut nouă), 
Sintem siguri că mai multe 'din ele-n'au con- 
ținut, n'au putut să conţină de cît vorbe, 
nici-de-cum cunoştinţe positive; răsărite din 
studiul amănunţit al materiei respective, Așa 
de ex. cea dintii, „Civilisaţia este contrară 
corupţiei“, conţine: un neadevăr. Las'că pîn” 
acuma nimeni, nici Buckle chiar, n'a putut 
defini ce este civilizaţia, atît de varie este 
ea. în formele ei, dar presupunind că ea 
este definibilă, că -s'ar găsi o formulă gene- 
rală, care să cuprindă civilisația .greacă a- 
lături cu' cea chinesă și bizantină, tesa ră- 
mine neadevărată, căci civilisația' e: intelec- 
tuală, fără cuprins moral, de aceea ea poate 
fi coruptă. Astfel cea bizantină, cea mai. în- 
semnată în vremea ci, a fost coruptă atît 
în formele vieţii dinlăuntru a statului, cît 
şi în arte şi ştiinţe; asemenea barbaria Go- 
ților e mult mai preferabilă în “întregul ci 
de cit civilizaţia Romei decăzute..: 

Tot astfel de generală,. prin urmare: lip- 
sită de cuprins: este tesa: „Salvarea ome- 
nirii prin 'instrucțiune.“ Dovedirea contra- 
Tiului acestei tese:o avem în cîteva zeci de 

„milioane de indivizi în 'China, “cea: mai în- 
struită ţară de pe pămînt, dacă-i vorba. de 
cit ştiu; cestiunea principală este cum ştiu 
și la acest „cum“ încetează rolul instrucției 

” şi începe acela al educaţiei. Și aproape. toate | 
celelalte” prelegeri sufăr de greşala gene- 
ralităţii, aproape din toate nu se văd studii 
cu totul speciale, care să dovedească o în- 
deletnicire: amănunţită cu materia. 

“ Filologii clubului ar putea să se ocupe, 
d. ex., cu stringerea locuţiunilor şi prover- 
belor, cu cestiunile fonologice ale limbii 'ro- 
mînc, cu stabilirea nomenclaturii ştiinţifice, 
cu adunarea numirilor de plante, insecte, 
metale ş. a. E drept că aceste sînt cestiuni, 
care cer muncă, dar n'ar suferi de sterilita- 
tea teselor cu totul generale. Am pune de 
ex. întrebarea, cum de se preface în limba 
romină grupul: sc în: şt? Ce înriurire are i 
consonans (jot) asupra vocalelor şi consoa- 
nelor, cu care se întilneşte? Cum se poate 
esplica prefacerea lui d în j (putred, pu- 
trejune; veşted, vestejit). Iată cîteva numai 

- din suțele de cestiuni de detalii, care merită 
atenţid unui filolog tînăr. : 

Venim la jurişti. N'ar fi oare bine, ca să 
cerceteze cestiuni istorice ale dreptului ro- 
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min? Ce este embaticul? Ce instituţia reză-. - 
şilor?. Care sînt foloasele şi care defectele 
instituţiei breslașilor? Cum erau organisate : 
breslele, ce puteri judecătoreşti! aveau? A-. 
poi vine terenul.larg al dreptului canonic, .. 
rămas cu totul .în desuetudine astăzi... Cara.. 
sînt. principiile de. drept ale „obiceiului .pă- .: 
mîntului“. întru cît îl întîlnim în. cronice şi.. 
documente? Ce înţeleg: documentele supt de-.: 
numirea: de „drept romînesc“?... 

Cit despre ştiinţele naturale, aicea tere- . 
nul e nemărginit. Las'că aproape toată, no-.. 
menclatura de. pîn'acuma este coruptă, dar... 
„chiar: metodele pedagogice. cu. totul neintui-! 
tive,. în care sint scrise cele: mai multe cărţi 
de ştiinţă-naturală, ar, merita serioasa luare... 
aminte a actualilor studenţi și:viitorilor pro-.: 
fesori la institutele secundare.. ;; . .„-, 

Lăudabilă este intenţia de a introduce c-.; 
xerciţiile (nu 'studiul), de scrimă: şi gimnas- 
tică, dar n ar trebui să lipsească nici musica; 
vocală. ..; i rez i i 

O petitio' principii ni se pare -pasagiul: . 
„Să ne ferim de indiferenţă ca de răul cel . 
mai mare, mai ales în chestiunile de instruc- 
țiune și: naţionalitate, fiind. că nimic nu. u- 
cide un popor, decit indiferența..pentru în- 
stituțiunile sale“. Interesul cel mai. viu pen: 
tru instrucţie şi naţionalitate nu :include de 
loc interesul pentru instituţii, care. acest din 
urmă nu este treaba. tinerimii. Acestea, vor 
găsi totdeauna apărători: şi duşmani în gru- 
purile politice, mai ales cînd nu .vor cores- 
punde c'un corelat echivalent, de. muncă, şi 
cultură, ci vor fi numai,forme, superficiale. 
pentru succesiunea. în cadrele budgetului a 
diferitelor nuanţe .poreclite. politice... 
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| “Repaosul de Duminecă. : i iai 
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- Cînd laşi toate 'celea în seama libertăţii . 
şi prin urmare“a egoismului : omenesc,: nu 
va fi bine. De multe ori în Anglia s'a des- 
bătut întrebarea, dacă n'ar fi. bine:să se lu-: 
creze Duminicile,. şi se găsise - economiști 
cari să calculeze, ce pierderi însemnate are 
industrialul 'engles prin ţinerea: sărbători-. 
lor. O fericire, că biserica e acolo îndestul: 
de puternică, pentru.-a resista „unor aseme-: 
nea tentative împotriva săracului, asigurîn-" 
du-i şi acestuia partea 'sa de 'odihnă şi bu- 
Curie într'o lume,. pe care scriptura '0 nu- 
meşte cu drept cuvînt „Valea plingerilor“. 
La noi, în ţara absolutei .libertăţi,. este, însă. 
cu putință, ca lucrătorul să nu se bucure 
nici de Duminecă,. nici de: sărbătoare, .să. 
nu se bucure nici de răgazul, pe care scrip-. 
tura îl asigură pînă şi animalelor. Mania. 
[e a trata pe om ca simplă maşină, ca.uneal- 
tă pentru producere, este întîiu tot ce poate 
fi mai neomenos; al doilea desastroasă prin 
urmările ci. Căci vita de muncă se cruţă la 
boală, i se măsoară puterile, nu. se: încarcă 

. . 
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- peste-măsură, pierderea ei c egală cu cumpă:.. 
rarea 'unei alteia, încît. interesul bine-înţe::. 
les 'al proprietarului, este:cruțarea. La.om.. 
lucrul: :se  schimbă.. Poate isă :se stingă: în 
bună voie..., se va găsi 'totdeauna: altul la, 
loc,: căci nevoia e o dăscăliță 'amară, care 
primește: orice”. condiţii. : In. alte. ţări. sînt. 
societăți pentru apărarea animalelor, de sine 
înțelegîndu-se .că „religia şi 'organisarea :so-.! 
cială îi asigurează :omului 'zilele sale de:o-.: 
dihnă;— la noi: însă nu va fi minune, dacă 
vom. vedea 'tratîndu-se organismul cel mai.: 
nobil de -pe'pămint cu o lipsă 'de cruţare, n neres: 

„ pectarea ori-cărui superigr. Uşurinţa, cti ca- de. care: sînt ferite şi organismele cele infe- 
rioare. "Ne-a trebuit această” espunere :pen- 
tru -a caracterisa soarta lucrătorilor din fa- . 
brica regiei monopolului tutunurilor: Mun: . 
cind 12—14 ore pe zi, aceste: zile lungi şi - 
negre nu sînt întrerupte nici-de Duminici, 
nici! de sărbători, încît chestiunea -socială - 
atît de ventilată în Europa, trebue s'o 'reve- . 
dem la noi în forma ei cea mai crudă. Iată . 
dar materialul de oameni, supus acestui tra- 
tament: ! N a : E a 

200 de lucrătoare. : 
"10 tăetori cu maşina a (i) tutunului prost. 

tăetori. cu' mașina: a(i) tutunului bun. 
care: desfac tutunul cu: trompa. 
“amestecător.:i : 

- tăetor de hirtie, - 
; ** 3: privighitori” ai: lucrătorilor. 
; "3 'amploiaţi superiori.. 

* 

“e 

m
m
m
 

w
a
 

a “1 diurnist, :: 

Iată ''dar 224 de oămerii, 'ă! patra parte “ 
- dintr'o mie, care nu cunosc nici sărbătoare, 
nici 'altă -odihnă decit somnul. 

Se poate'că 'regia, cîștigînd-puţin sau ni- 
mic din toată afacerea, să fie silită de a 
întrebuința "asemenea mijloace, pentru a se 
susținea; dar nouă ni se pare că soarta „di- 
videndelor“* e.cu mult mai puţin importantă 
decit aceea a omului, chemat să le producă. 

-Onor, primărie, care cu drept cuvint a 
ordonat respectarea Duminicilor și..sărbăto- 
rilor. din . partea :comercianţilor, ar. trebui 
să ordone aceeași respectare din partea fa- 
bricilor. Să nu uităm că trăim într'un stat 
creștin, că numai. Chinesul n'are “sărbători, 
pe cînd religia: creştină, a. celor ;„lesmoş- 
teniți“, li asigură şi acestora partea lor de € 

bucurie în lume, . 
O altă: chestiune, care privește numai. ad- 

„Ministrația orașului. nostru, este. că lucră- 
toarele,: pornind noaptea de 'la fabrică pe 
şoseaua din valea Bahluiului, sînt expuse 
obrăzniciei stilpilor de cafenele, care. toc-: 
mai în vremea eșirii fetelor din fabrică gă- 
sesc că primblarea pe întunecoasele uliți e 
foarte «acrisitoare, De aceea ar trebui ca 
felinarele să fie mai dese și mai cu seamă. 
să fie aprinse, asemenea. nici presența unui . 
număr mai” mare de sergenţi de noapte nu 
e de prisos. 

MIHAIL EMINESCU „- 

Lipsa de respect a tinerimii pentru . 
- autoritatea statului. 

“Am spus-o într'un rinâ.că ceeâ:ce. ne. îns. 
spiră durerea' cea mai: mare, și o adevărată: . 
teamă de viitorul acestei țări, îzu sînt. pe a--. 
tita “oamenii generaţiei actuale,. pe cit tine;.. 
rii noștri, cari vor! stăpini. în viitor. soarta, 
naţiei lor; Lucrarea:. continuă :a. instituţii: 
lor. prea liberale. a consistat la' spiritele ti-- 
nere în dărimarea ori-cării autorități dea:- 
nezeeşti și omenești, într'o încredere. oarbă. 
în propriea persoană neînsemnată, 'în neres-- 

re tinerii la noi discută oameni și lucruri,.. 
espresiile, de care: se servesc, suticiența și 
lipsa de naivitate, e.un semn Că avem a. 
face cu oameni: îmbătriniţi înnainte de vre- 
me, cărora le-am prezice de pe acuma lHpaă 
de. statornicie şi impotenţă morală. Aceasn 
ta-i pedeapsa ce. ne-o dă Dumnezeu, pen: 
tru c'am făcut din școli numai, unelte, în: 
care se. îngrămădește învățarea unei mul-- 
ţimi de cunoștinţi, fără să. fi. îngrijit de loc: 
pentru creşterea inimii şi caracterului, căci: 
nici-odată tăria unui popor na, stat în. in-, 
strucţie.și numai în instrucţie, ci totdeauna. 
in creştere, O cunoștință, mai ales. în şeoa- 
lele secundare, care nu are: rol educativ, e: 
o cunoștință stearpă şi nefoloşitoare.. i 
„Ne-a trebuit acest proemion, pentru a a-- 

junge la faptele:.ce voim să..le însemnăm. 
La 28 Mai, D. 1. G. Ciurea.s'a.dus în ca- 

litate de jude-instructor .la. hotelul „Romă- 
nia“ împreună cu d. prim-procuror ÎI. Vrăn- 
ceanu și în locul grefierului, ce. era ocupat; 
a fost luat pe d. Vasile Elefterescu, copist 
la parchet. Pe cîndd. jude-instructor lucra 
la procesul-verbal, pentru ancheta afacerii 
Cimara, îi spuse 'copistului: să. ice hirtie:şi 
să copieze procesul-verbal, .ceea:ce acesta: 
din urmă a și început să facă.. După cea. 
copiat jumătate, spune judelui că a greşit, 

" puind cuvintele „ne-am transportat la faţa. 
locului“, în loc 'de „ne-am transportat la. 
otel Romănia“. D.. judecător răspunse că. 
nu face nimica, numai să pue în parantesă. 
„hotel Romănia“. Dar judecătorul trecînd. 
cu ochii partea ce se copiase -pe curat, ob- 
servă lipsa încă. a două cuvinte, ce denatura. 
înţelesul construcţiei. Judecătorul zice” cu, 
mirare: Da a | 

— Iată, Donmule, și aici ai greşit. Bagă. 
de samă, ; . PE Sa 

— A greşi este o faptă omenească, răs- 
punse copistul.. a a ae 

— Prea bine. A greși este o faptă ome- 
ncască, însă nu-i mai puţin adevărat că 
cineva trebue să primească observaţii, cînd 
le merită, i 

— Eu nu sînt învăţat să primesc obser- 
vațiuni. a | | o, 

— Dacă aţi fi în cancelaria mea, aţi în-



  

| 
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/ văţa să primiţi observaţii, căci ori. de cîte. 
| 

1! 
1 
LI 

ori, aţi face greşeli, le-aş observa. pi 
„Nu votu. fi -nici- odată la D- ta, la in- 

, strucție.. pa 

Atunci judecătorul, văzind că acest t domn 
nu mal. tace, îi ia procesul:verbal: din mînă 
şi-i. spune! să 'iasă. D-nialui răspunde că'nu 
ese afară, căci a venit cu d. prim-procuror. 
După o nouă somare să iasă și după un nou 
refus, d, Prim procuror ca șef nemijlocit îi 
ordonă să iasă, -după care d. copist-se de- 
părtă, Zicem' șef. nemijlocit, căci la: anchete 
localee ştiut că toţi agenţii publici sînt de 
drept la ordinele: judecătorului de instrucţie: 

Acest act de nesubordonaţie 'ar fi fost în 
sine nimica toată, și cădea simplu asupra 
culpabilului, căci un judecător. e în genere 
prea: sus pentru.. graţiositățile. unui: copist. 
Dar d. Elefterescu nu s'a mulţumit.cu a- 
tita;. ci. a crezut a putea cere;'satisfacţie. 
pentru observaţia că nu-i în stare.a copia:0 
hîrtie corect. A doua zi, d-sa trimise marturi. 
judecătorului, căci s'au mai găsit doi domni 
în comunitate: de idei și sentimente, cari să” 
se. însărcineze. cu. această misiune de „o- 
noare“. Se'mnţelege că judecătorul a trebuit 

„să dea din umeri dup'o asemenea copilărie. 
Destul că d. prim-procuror, aflind despre 
aceasta, i-a observat d-lui 'Elefterescu că: 
sau să retiagă provocaţia, sau să-şi dea de- 
misia. D. copist îşi dă demisia din impor- 
tantul său post, întîiu motivată, apoi. nemo- 
tivată; apoi se duce la parchetul general 
și -reclamă în contra judecătorului. .: 

După aceste incidente care atacau în mod 
atit de grav posiţia gravă de copist, trebuia 
neapărat să mai urmeze ceva, o scrisoare, 

- publicată între' inserțiunile „Curierului Ba: 
lassan“, o adevărată ilustrație a libertăţii 
presei, minunată prin eleganța ciceronică a 
espresiilor ci—a căror reproducere. ar! fi 
deja 6 necuviință. Astfel după o insubor- 
donaţie, acest : domn posează în martir al 
onoarii „cavalerești şi în insultător al supe- 
riorului său. “ 

Se' nţelege . că nici-odată nu ne-am fi'o- 
cupat cituși de puţin de graţiosităţi de co- 
pist, dacă d-sa şi martorii n'ar fi studenţi la 
Universitate, dacă “acestea n'ar fi. -pentru 
noi un semn al vremilor, - ce:ne aşteaptă. 
După a noastră. părere organele statului nu 
esistă pentru a fi batjocorite de ori-cine și . 
pentru ca: inferiorii să-și poată face men- 
drele înlăuntrul: organismului social. D. E-_ 
lefterescu 'ar fi trebuit destituit și' d. pro- 
curor-general a fost prea delicat 'în aseme- 
nea împrejurări cerindu-i numai demisiunea. 

Se înţelege. de; sine că judecătorul, ad- 
miţind provocaţia ce i s'a făcut, s'ar fi co- 
boriît pe un nivel, de care trehue să se fe- 
rească ori-şi-cine, căci atît ar mai trebui ca - 

„organele. statului” să se apere cu arma la 
ori-ce observaţie, îndreptăţită vor face. Cine 
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ocupă -un post: inferior şi nu învaţă a.se su- 
pune, acela n'are decit. să privatiseze și să-şi 
lucreze'moşiile dacă le are, căci a ocupa un 
post nu este un drept, ci un serviciu anume 
plătit de stat, înlăuntrul căruia cîne-va tre- 
buc.:să 'respecteze ierarchia și autoritatea 
superiorilor, căci altfel nu mai:c cu putinii 
nici orînduială, nici armonia societăţii,.. 
nici Societatea nu mai poate respecta, -or- 
gane, care nu sînt destul de apărate de fru- 
moasele. roade ale creşterii subalternilor. lor. 
“Îmc'un pas-pe această cale a civilisaţici 

şi. vom. ajunge idealele stări de lucruri: din 
Grechia, Mexico, Guatemala și. alte. asemc- 
nea state, care în:privirea respectului autori- 
tății vor. fi servit de model celor ce: ne-au 
înzestrat cu acest - spirit de :subordonaţie. 

Notiţe sociale. 

Neştiinţa de carte a "organizatorilor re- 
pezi. Creaţiunea comisiei bugetare, adică bu. 
getul pe anul 1877, este din ce în ce maj 
împresurat și mai grămădit de cătră călă- 
mările militante. | 

Lăsînd să urmeze estrase „ad rem“ din 
Rominul şi Timpul, nu ne putem opri de 
a face o Singură.observare, care ni se pare a 
esprima adevărul, fără pici una (din drapările 
intenţionale ale restului presei. Ceea ce ca- 
xacterisează pe organisatorii repezi este neg- 
ființa de carte, neștiința.. în cestiunile, pe 
care le desleagă c'o copilărească uşurinţă. 
„Căci finanțele sînt o ştiinţă, ele stau în le- 
gătură cu șfiinfa economiei politice, cu şti- 
înța administraţiei. 

Intr'o ţară, unde sînt deputaţi Şi jurna- 
lişti, cari-au, studiat :atita, pe cit se poate 
învăţa în academiile din cinstitul oraş. al 
Mizilului, alături cu alţii, cari fără o „prepa: 
rare serioasă au visitat academiile străine și 
s'au întors, ca să realiseze idei nouă de-o 
valoare „foarte relativă“, fără să-şi cunoască 
țara ȘI poporul, —nu se poate aştepta de 
cît o cumplită superficialitate în. toate .ces- 
tiunile, o ușurință de care sufăr toate parti- 
dele din. Rominia, care nu văd în stat decit 
mecanismul succesiunii la putere. 

- Las” că lipsa de. cultură adevărată.e e- 
gală cu lipsa: de moralitate în sens mai nalt 
al cuvîntului, căci imoral este în înțeles mai 
nobil al vorbii. fie- “care, ce se 'nsărcinează 
c'o afacere, pe care n'o'pr icepe. îndestul de 
bine. | | 

în e a 

Ra 
'„  Imitaţia civilisației străine. Cu ocasia des- 
baterii asupra proiectului de budget, d-nul 
president al Consiliului. de, miniștri a ţinut 
un cuvint ce cuprinde un șir de preţioase 
adevăruri, de mult cunoscute de noi, dar 
pentru a căror răspindire a trebuit, se vede, 
mai mult de zece ani. Răposatul Marțian în.
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Analele statistice), Titu Maiorescu. în. cri- 
tica direcţiei culturei romîne 2), d. Ioan Ghi- 
ca în Convorbirile economice, Teodor .Ro- 
seti 'în- articolul „asupra progresului la 
noi'3), M. Eminescu în discursul public „a- 
supra influenţei austriace“, au arătat cu to- 
ţii că primirea formelor 'de cultură ale 
străinătăţii, fără basele economice şi cu- 

„prinsul echivalent, se. soldează cu miseria: 
claselor muncitoare. Ne pare bine că aceste 
cuvinte au eșit din gura unui bărbat așa, 
de.popular în toată romînimea, că tocmai d, 
Brăteanu. a întrebuințat pentru artificiala 
stare socială a Rominilor espresia tipică 
de comedie tradusă din franţuzește. . 

Dee Domnul, ca sistemul privirii -posi- 
tive și mai cu samă acela ale descărcării 

  

1. „Anale statistice și economice“ (1860—1869), Bu- curești, Imprim ria Statului, | - - 
2. Studiul „IN contra direcției do astăzi în cultura romînă (1868)*, vezi T. Maiorescu, Critice, vol. 1, Bu- carești, 1892; pp. 259—2179. - Da 

3. Vezi Conv. lit. VII, 1874—75, pp. 1—13 şi pp. 53—62, Teodor Rosetti : „Despre  direcţiunea progre! sului nostru“, 

MIHAIL EMINESCU : "ii -: e 

. generale, să nu .vie prea tirziu, Ș 
Reproducem din discursul d-lui Brăteanu 

toate pasagele, care: caracterisează vina cea 
mare a generaţiei trecute, care orbită de. 
civilisația străină, a crezut că, întroduciînd: 
formele esterioare ale ei, i-a întrodus tot- 
odată și cuprinsul. Acest cuprins nu se rea- lisează decit prin muncă, Nici . ziare, nici 
legi, nici academii, nici o organisaţie asemă- 
nătoare -cu cele mai înnaintate, nu sînt în. 
stare de a înlocui munca, și o stare de lu- 
cruri,. care nu se întemeiază pe ea, e o fan: 
tasmagorie, care va dura mai mult sau mai 
puţin, dar se va preface: în fum la suflarea 
recei realități, 0. DI a 

7 . 

Acuma începe a se preface în fum. Fi- 
vom destul de tari de a suferi această ope- 
raţie, această amputare a clasei scribilor 
din viaţa publică fi-vom destul de drepți, 
“pentru a depărta reputaţiile usurpate şi nu 
meritul adevărat? Vom fi în stare a deosebi 
puterea adevărată de semidoctismul de rînd 

„în toate aceste reduceri, ce se vor propune? 
Aceasta e întrebare, demnă de Hamlet Şi a 
cării deslegare ne-o va da numai viitorul, RR ” 

+ 

FRAGMENTE, RAPOARTE ŞI” ARTICOLE” ASUPRA 
i „ INSTRUCȚIUNEI PUBLICE 

, 

d... 

  

“Instrucție și educaţie. 

De mult aud lăudindu-se inteligența es- 
traordinară a Rominului, deși poate nimic 
nu-i iai neadevărat de cit această: laudă. 
Căci pe (ce) se basează o asemenea sup- 
posiţie? Un popor, căruia i este silă de 
ori ce muncă scienţifică, a(l) cărui prisos 
de inteligență se consumă în lucrarea de 
sigur «cea mai ușoară a minţii omenești, 
în suduituri sau ridicare în cer a guvernan- 

ţilor săi, nu poate fi numit un popor inteli- 
“gent.' Ceca ce a produs însă această ilusie, 
sînt două lucruri: a 
1) Lipsa de naivitate în copii, cari (sînt) 

în genere prematuri prin lucrurile ce le-au 
văzut în casele părinţeşti şi care nu se po-: 
trivesc cu virsta lor, în clasele Sinai avute; 
în clasele mai de jos sărăcia părinţilor, hra- 
na şi îmbrăcămintea rea, iarna lipsa de căl- 
dură, care trezește înnainte de vreme în: 
copil instinctul. conservării şi-i dă acel-ochiu 
bătrinesc și serios, pe care îl au animalele, 
espuyse a se hrăni singure înnainte de vreme. 

Este o vorbă: „nevoia învaţă minte pe 
om — adevărat! Dar pe cîtă vreme cree- 
rul, organul minţii, hu teste pe deplin crescut, 

această creştere se impiedecă prin între- 
„buinţarea prea timpurie a lui, precum un 
cal închirceşte cînd îl înhămăm prea. de tim. 
puriu, pe cînd “i mînz. Insă nevoia părinţilor. 
înhamă prea de vreme atît puterea, fisică 
cît şi cea intelectuală a copilului, încît ese 
din el o închircitură, un cretin, o fiinţă bă- 
trînă înnainte de vreme, căruia, apoi în urma 
reacției “i este în urmă lene și a munci şi 
a gindi.. - 

Din causa aceasta poporul rominesc din 
principate e fără nici un fel de putere de 
reacțiune. Necontravenite şi neimpotrivite 
croiesc toți nebunii, cu care au umplut Dum-. 
nezeu lumea, legi şi instituţii pe spetele lui, 
pe care el le primeşte cu aceiași nepăsare 
cu care ar primi şi o măsură bine-făcătoare, 
„On s'apuit Sire, sur. ce que resiste“ a. zis 
Talleyrand într'o zi lui Napoleon; şi numai 
un popori) ce resistă la întroducerea, aşa | 
numitelor înbunătăţiri, e un popor vrednic, 
pe care te poţi rezăma. Rominul nu resistă, 
dar nici nu le bagă 'n samă... 

Ori-ce canalie,- care a deprins trei buchi 

  

1. În text: „âsupra unui popor...“ |



  

franţuzeşti la, Paris, aspiră de-a se face aici 
în țară cel puțin:ministru, -- 

2) Sistemul instrucției noastre, neînteme- 
'indu-se pe priceperea obiectelor predate, ci 
pe memorarea de'regule abstracte: şi de cu- 
vinte, copilul. n'arc nici odată. acel. repaos 
al creerului, care consistă tocmai în între- 
buinţarea nu simultană ci 'consecutivă,. pe 
rînd, a facultăţilor. Cine voește să înveţe 
mult, trebue să învețe multe, precum cel ce 
vrea să mînînce mult, trebue să mînince 
multe de toate. Partea lexicală a limbelor, 
limbile înşile au a face mai mult cu memo- 
ria 'acolo ea va și trebui înhamată. Dar mîn- 
tuind cu lecţia de limbă, el trebue să eser- 
cite altă facultate și pe cealaltă s'o lese să 
se odihnească. Deci matematica. trebue să 
fie predată. astfel, încît să aibă a face numai 
cu facultatea judecăţei. .. - ..: 

" Dar la facultatea judecății lucrul stă alt- 
fel decit la cea-a memoriei. 

Memoria nu are-a 'nţelege, de ce cutare 
şau cutare lucru se chiamă asffel şi nu alt- 
fel franţuzeşte sau englezeşte, pe cînd ju- 
decata trebue să ştie de ce conclude astfel, 
şi nu poate conclude altfel. De aceea ea tre- 
bue să opereze cu idei sigure, de aceea, 
în privirea judecății trebue pur şi simplu 

„stabilit: ca regulă, de la care nu-i permis ni- 
mănuia să se'abată: Nu vei da copilului să 
-opereze de cit cu lucruri pe care le-a înțe- 
les pe deplin. Pe deplin, fără umbră de în- 
doială, fără umbră de nesiguranţă. La şti- 
ințele,: ce se memorează: (respective .la par- 
tea lor, care se memorează), cartea-i tot, 
pedagogul nimic. La ştiinţele (respective la 
părţile lor), care cer desvoltarea judecății 
copilului, cartea trebue alungată din şcoală, 
ca un ce periculos, căci pedagogul e-aicia 
tot, 

Apoi mai trec în clase superioare şi co- 
pii, nepreparaţi bine.. Ce faci cu aceştia? 
La științele judecății trebue să iei lucrul ve:.. 
cinic de la 'nceput; algebra să nu fie mai 
grea pentru ori şi cine decît calculul cu nu- 
mere de rind. De-aceea lucrurile se vor a- 
răta ş'aici pe o scară mai întinsă, însă tot- 
deauna în legătură cu numere concrete, pen- 
tru ca să vadă el, că nu e (de) cit repetarea 
aceloraşi procese ale cugetării şi cu numce- 
rele abstracte. Ă , 

„. Nimic (nu) trebue tratat în mod mai pu- 
țin „abstract de cît matematicele, tocinai din 
causa că ele sînt cele mai abstracte. Cele- 

“alte ştiinţe găsesc lucrurile, la care se re- 
feră, în natură; numere şi triunghiuri nu 
găsim în natură nici-odată, 

Eu ştiu chinul ce l'am avut însunii cu 
matematicele în copilărie, din causa modu- 
lui rău în care ini se propunea, deși înde- 
altfel eram unul din capetele cele mai deş- 
tepte, N'ajunsesem nici la vrista de două- 
zeci de ani să știu tabla pitagoreică, tocmai 
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pentru-că (nu) se pusese. în joc judecata; 
ci memoria. Și deşi aveam o memorie feno- 
menală, numere nu puteam învăţa de 'loc 
pe de rost; încît îmi intrase 'n cap ideea, 
că matematicele sînt ştiinţele cele mai gre- 
le de pe faţa pămîntului. In urmă am văzut 
că's. cele mai ușoare, de sigur pe de-o mie 

- de: părţi mai uşoare decît limbele, care cer 
memorie multă. Ele sînt un joc cu. cele 
mai simple legi ale judecății omeneşti, nu- 

- mai acele legi riu trebue puse în joc goale 
şi fără nici un cuprins, ci totdeauna aplicate 
asupra unor icoane văzute. ochilor. 
„Tot aşa'i dacă se comandă maşinistului 

să facă icoane, şi zugravului să facă mașine. 

Un raport asupra conferințelor cu învă- 
țătorii rurali din județul Iaşi. . |, a 

La Conferinţele, ţinute în anul acesta cu 
învățătorii din judeţul Iași, s'au. presentat 
din 54 de învățători numai 24, Causele ve- 
nirei puţinora (sic) numai, sînt deosebite. 
Intîiu: subprefecturele respective au întîr- 
ziat cu trimiterea convocărilor; al doilea: 
ploile torențiale au făcut drumurile neprac- 
ticabile şi i-au reținut pe-acasă, mai ales pe 
aciea, cari aveau sămănături şi n'aveau în 
în' grija cui le lăsa; la unii au fost casuri 
de boală; în fine causa principală este fap- 
tul că mai în toți anii trecuţi aceste con: 
ferințe nu s'au ţinut serios, ci numai de 
formă. Credinţa cumcă şi 'n acest an au să 
'ndeplinească numai o formalitate, i-au în- 
demnat pe mulţi să nu se espue la cheltueli, 
care li sau părut zadarnice, o. 

„Obiectul conferințelor au fost: parte pre- 
legeri asupra metodei de-a propune dife- 
rite obiecte, ținute de pedagogi practici-re- 
cunoscuți de la școalele din laşi, parte în 
(sic) prelegeri, ţinute de învăţători rurali 
înşi-și, parte în convorbiri exegetice asu- 
pra metodologiei. , 

D-nul A. Darzău, directorul şcoalei pri- 
mare de băeţi No. 1 dela Trei-lerarchi au 
ţinut în toate zilele prelegeri şi convorbiri 
asupra metodului de-a propune gramatica 
limbei romine; D-nul V. (?) Creangă, în- 
văţător .la şcoala de băeți No. 2 din Păcu- 
„Tari asupra metodului de a învăța pe copii 
citirea şi scrierea, (metodul legografic); în 
fine d-nul: Zaharia, profesor de aritmetică 
la - gimnaziul Alexandru-cel-Bun, 'au ţinut 
două prelegeri asupra. metodului de-a pro- 
pune numeraţiunea verbală și scrisă și a- 
supra numerelor în genere. . 

Din prelegerile învăţătorilor rurali am - 
putut vedea însă mari lipsuri atît în privinţa 
metodei cît și.a cunoștințelor. Cunoștinţele 
lor. consistă: în &enere în vorbe moarte, a 
căror realitate: vie n'o pricep." Sigur că în: 
această privmţă nu sînt pe atita ei de vină, 
pre cît sistemul învățămîntului, de supt a(1) 

,
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cărui regim au. ieșit. — Am văzut la mulţi 
dintre ei silinţa de-a fi metodici, la unii am 
observat. o metodă -firească, rar. privilegiu, 
pe: care natura îl dă învăţătorilor. născuţi 
(d. ex. Gheorghe Adam din cotuna. Borşa, 
com, Vlădenii și Vasile Lohan din com. Po- 
dul-Iloaci) ; am văzut Ja alţii o mai imare jmă- 
sură de. cunoștinți positive; dar preste. tot 
nu pot zice, că acestea ar fi fost suficiente, 
Lipsa absolută de mijloace pedagogice, lip- 
sa unei.foi învățătorești în Rominia se sim- 
te. la fie-care pas. Cei mai buni chiar ştiu - 
ceea ce au învăţat în şcoală, mai mult nu. 
Cărţile didactice cîte sînt la noi, sînt pentru 
licee; ele presupun în. mare parte explicări 
simultane ale profesorilor; terminii și sti- 
lul lor făc nefolositoare lectura acestor. cărţi 

„Pentru, învățătorii: rurali,. Ei n'au ce citi, 
Chiar dac'ar voi; Noţiunile lor dir ştiinţele 
naturale de ex. sînt aproape nule, deși aces- 
te științe tocmai sînt mijlocul, cel mai pu- 
ternic al învățămîntului intuitiv şi adevărate iSvoare de cunoştinţe practice și positive. — 

„Deşi programul 'şcoalelor ' noastre rurale ce 
încărcat cu aceste științe (ba Chiar cu drep- 
tul administrativ), totuşi pentru a-i face apți 
pe învăţători la propunerea unor asemenca 
cunoștințe nu esistă pînă astăzi un singur 
mijloc, nici măcar un organ periodic, — căci 
notatele, manuscrise din școala normală, fă- 
cute supt dictarea unor profesori, adesea 
mediocri, nu mi-au părut îndeajuns, .. 

Atrăgindu-vă atenţia asupra acestor lip; 
sri, vă rog tot-de-odată, Domnule Ministru, 
să binevoiţi a hotări, dacă :n'ar fi bine ca aceste conferințe să sc ţie pe viitor în fe- „- riile Crăciunului și ale' Paștelor. Atuncea pe- 
trec în genere în laşi profesori dela insti- 
tutele secundare, din mijlocul cărora, s'ar găsi mulți, a cărora metodă ar putea servi de model învăţătorilor rurali și a(le) căror pre- legeri le-ar putea îmbogăţi cunoştinţele, 

  

Reorganizarea şcoalelor rurale” din 
judeţul Vaslui 

IL, 

Tabloul pentru reorganizarea şcoalelor ru- rale din judeţul Vaslui format - de Domnul 
Prefect (Donici) în -unire cu Domnul depu- 
tat Bastaki cste .făcut poate formal corect 
şi conform cu ordinele, ce aţi dat D-voastră; 
însă accesibil de modificări, întemei (ate pe privirea reală a lucrurilor și pe trebuinţele 
vădite ale localităţilor, aa 
... Făcînd acuma revista tuturor comunelor, 
în care nu sînt şcoale, vă voi trimite în cu- rind un tablou minuţios asupra acestora, în care veţi găsi toate indicaţiile necesare spre - îi putea. hotări prin -proprie iniţiativă înfiin- țarca școalelor respective, Pin” atuncea. Vă. 
rog a nu reflecta la tabloul ce: vi s'au tri- 

MIHAIL EMINESCU - -. 

“zii tabloul alăturat 
(it. A—K). | 

“cit în această cotună de 

mis de către: orior. Prefectură, căci mă tem 
ca acesta să nu fie departe de-a acoperi tre: 
buinţele. reale ale populaţiei. Dă 

Espuncrea pe larg a tuturor erorilor,. ce 
s'au putut strecura prin propunerile formale 
ale prefecturii, voi face-o deodată cu trimi- 
terea tabloului meu. Una din aceste erori.o 

„arăt deja în:adresa mea :No. 208, alăturată, 
pe lingă aceasta!). : .. 

„ Prin “adresa mea No. 210, V'am : înştiin- 
ţat despre revizia înteprinsă în interesul re- 
organizării şcoalelor 'din judeţul Vaslui, iată 
acuma vă :presint ca resultat al acelei deci- 

împreună cu 10 'anexe 

Impresia generală ! care . mi-au. făcut-o 
şcoalele rurale din acest județ au fost rea. 
Pretutindene frecvenţa mică şi incuria admi- 
nistrativă mare, pretutindene sărăcia mun- 
citorului agricol, mortalitatea. adesea. îns- 
păimîntătoare, greutăţile publice şi angaja- 
mentele de muncă născute din aceste. greu- 
tăți aproape. insuportabile, Atit. mediul so- 
cial cit şi administraţia face ca școala să 
fie. aproape .un lucru de prisos. Nu cutez 
încă a mă pronunţa asupra cauzelor acestei 
stări de lucruri, însă cred de pe acuma, 
că ea nu se poate schimba decit prin. un 
alt. sistem de dări și. prin o. organizare mai. 
liberă a muncei. . DI ae 

:(La- p. 130 a dosarului. coresp. Revizo- 
ratului de, Iaşi, pe 1875, la anexa B, a aces- 
tui raport nr.;212, se Jămuresc totuși a- 
ceste cause prin următorul adaos, șters mai 
pe urmă, copiat de d..G..T. Kirileanu.,: ) 
(Ed. I. Scurtu). E 

Starea. econoinică. a populaţiunii noastre 
rurale e supt orice critică şi cauzele sînt: 
dările peste măsură grele aruncate atit de 
comună cît și de stat asupra acestor ne- 
fericite populaţii. Pentru .a plăti aceste con- 
tribuţii, oamenii îşi vind munca lor Ş'a. co- 
piilor pe. ani întregi, devenind astfel, mult 
mai rău de cît dac'ar fi rămas iobagi. Cu 
sărăcia creşte mortalitatea copiilor, aşa în 

70 contribuabili 
(Minjeştii, jud. Vaslui) sînt numai trei co- 
pii, care ar putea fi' obligaţi după lege ca 
să viziteze şcoala. Vărsatul negru, contra 
căruia există mijloc, neaplicat însă în con- 
ştiinţă şi anghina difterică, al cărei con- 
tagiu nu este pus la nici o pază administra- 
tivă, au pustiit acest sat. Comunele încăr- 
cate” de greutăţi sînt silite a'şi vinde venitu- 

  

1. Arch. M. C. și |. p., .ibid., raport către ministru. 
cu data „Vaslui în 15 August 1875 în caro arată că 
o rău să se permnte un învățător Gh. Ştefănescu' din 
Țibăneşti din cotuna Dănești, comuna Șurăneştii, la 
o şcoală de gr. II, și crede că. „asemenea permutări 
se pot face... numai atunci când prin ele se câștigă 
ceva real și nmnai după o cercetare a casului coneretii, 
(Ed. Scurta).
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rile lor la Evrei, singurii, într'adevăr, care 
sînt în stare a exercita o percepţie atit de 
atomistică şi: atit de dezastroasă. Astfel de 
ex. vadra de vin costă 1 ]. n., cu'toate aces- 
tea proprietarul unei vii. plăteşte antrepre- 
norului comunal 35 bani de drept, în fapt 
şo bani pentru fiecare. vadră. Astfel, -jumă- 
tate din producţia. brutto a acestui ram. de 
cultură îl -lua comuna, respective întreprin- 
zătorul.: Și astfel este cu toată producţia. 
:N'am. nevoe să. pomenesc că pretutindenea 
aceste organe ale. percepţiei. indirecte. sînt 
Evrei, cu toată legea... (aici-e ruptă. fila 
cu cîteva cuvinte) contra. lor şi: care: aco- 
periți de numele: proprietarilor sau al aren- 
dașilor exploatează - în: mod neomenos: pe 
acea clasă, care -poartă tot aparatul greoiu 
al statului nostru, De şi nu este de.datoria 
mea în sens 'strict ca să. descriu aceste stări 
de. lucruri, totuşi a trebuit să mă opresc la 
ele. pentru a dovedi, că cheltuielile pe care. 
le -face, statul cu: şcoalele rurale sînt departe 
de a cumpăni foloasele minime aduse. de 
acestea. și că în acest mijloc social obliga- 
tivitatea învăţămîntului primar € curată ilu- 
sie. . Avertismentele rămîn , hirtii, : amendele 
o ficţiune, frecventarea şcoalelor peste pu- 
tință... Dacă însă copiii, constrinși de do- 
robanţi ar. veni “la şcoală, ei .vin desculți, 
cu capul gol.şi astfel îmbrăcaţi, încît frec: . 
ventarea regulată a şcoalei i-ar costa. viața. 
De.aceea în. acest judeţ şcoalele sînt mai 
frecventate numai acolo, unde'a mai rămas p 
urmă. de neatirnare economică, anume . în 
satele răzăşeşti. Și în şcoala aceasta cei 
mai mulţi. elevi sînt din cotuna Miînzeşti — 
răzeși, care. cu cotunele învecinate formează 
un tot 'de .5oo contribuabili. 
causa: rălei frecventări nu este aversiunea 
poporului nostru contra .școalei,. ci sărăcia. 
Toţi oamenii cu oarecare neatirnare eco: 
nomică. îşi. trimit copiii la școală cît de.de- | 
parte fie. Da A 

ANEXELE RAPORTULUI 

Anexa A. 
In comuna, Tanacu au existat pînă (la) 

1873 una din, cele mai frecventate. şcoli, e 
drept însă că. cel din urmă învățător, preo- 
tul din foc, au fost foarte neglijent. In ur- 
ma desființării şcoalei comuna a protestat. 
In. present, consiliul. cmounal auzind despre 
reorganizarea şcoalelor, au pus să repareze 
localul de şcoală şi au declarat că pînă .la 
recunoaşterea şcoalei din. partea Statului ar 
fi în stare. ca în. curs de patru luni. (pînă 
la 1,lan. 1876):să plătească ,învățătoru: 
lui salar de gr. I, în cas dacă comitetul per- 
manent ar aproba asemenea cheltuială. 

* . 

A 

| Prin urmare 

Anexa B. 
: Comuna Minjeşti are o şcoală de gr. 1, 

în cotuna! Muntenii de jos; în aceasta se 
-află cani 60 de contribuabili. Cotuna aceas- 
ta: a fost bintuită de vărsatul negru și de 
anghină, încît au rămas numai trei copii, 
cari după: lege ar -putea fi obligaţi să frec- 
venteze şcoala. La această şcoală vin aproa- 
pe: regulat 15: copii din: Minjeşti (departe 
1/3. oră) și numai opt din loc şi din 'cotune: 
“apropiate. In: decursul -a șapte ani. de zile 
(de cînd există școala) au eşit, ştiind car- 
te, un singur băiat, care ca .resultat “unic 
costă pe stat şi comună după calcule exac- 
te. suma de 7737 l.-n. 

Cotuna Minjeştii, reşedinţa, comunei, “sat 
răzăşesc cu vecinătăţi însemnate ..e foarte 
propriu 'pentru:o şcoală de gr. .].: Localul 
închiriet pentru şcoala, ce: se va: înfiinţa, 
este suficient deocamdată, vin(e) însă la: 
loc rău, cam prea la capătul cotunei; Mo- 
biliarul lipseşte . (esistă numaie 'o masă, o 
tablă, o bancă). E i, 

m 
Anexa C. 

Văzind din. desele reclamiaţii ale învăță- 
torului şi ale „primăriei din Dumești, neo- 
rinduielile continue de la şcoala de-acolo, 
ami mers la faţa locului, spre a. constata 
adevărul. 

Acusaţiile primăriei împotriva” învățăto- 
rului se resumă în două puncte: 

1. Căe negligent. i 
2. Că, fiind: epileptic, locuitării. nu vor 

să-și “trimită copiii la şcoală... 
Intre acusatori sînt doi foşti primari (Po- 

povici și Korodeanu), primarul actual (A- 
vram) şi vr'o douăzeci de oameni, cari-au 
făcut 'o suplică la primărie îmipotriva: în- 
văţătorului; 

Din dosarele primăriei am extras că: 
în anul 1872 învățătorul au innaintat Ş. 

adrese primăriei în care cere aplicarea le- 
„gei și anexează liste de avertismente, 4 a- 
drese de la subprefectură, motivate de a- 
celea ale învățătorului, :în. fine 2: adrese 'ale 
subprefecturei motivate. de chiar Ministe- 
riul instrucțiune, asemenea în privirea re- 
lei: frecvenţe - și a neaplicărei legii.. ..- 

în anul 1873: 8- adrese ale învățătorului 
cu avertismente; ... . .. . 

3 adrese de la subprefectură pentru frec- 
venţă; 
„sI. adresă a! zevizoratului în aceeaşi. "ces- 
tiune; ; i 5 
În'anul 1874: 1 5 adrese ale învăjătorului 

cu _avertismente; 
6. adrese ale: subprefecturei În. aceeaşi 

cestiune; . : 
"1 -adresă a prefecturei î în aceeași cestiune. 

„ Duprecum (sic): se. vede, toate “ordinele 
ministeriale, ale . prefecturei, ale. suprefec-
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turei şi reclamaţiile dese ale învățătorului 
au fost puse de către primari ad acta, cu 
obicinuita resoluţie „se va una întocmai: 
şi neurmîndu-se de fel.. , 

Ce s'atinge de neglijenţă, domnii primari, 
afară de cel actual, au vizat întotdeauna cu 
iscălitura lor și cu sigiliul primăriei con- 
dica și statele de presenţă ale. învățătorului. 

La iacusarea adusă ii-am pus în următoarea 
dilemă: sau au spus neadevărul. în. trecut, 
cînd au constatat silinţa învățătorului prin 

“acte publice, sau spun neadevărul în present, 
cînd ne(a)gă acele acte publice, iscălite 
de .ei..: a: 

Ce s'atinge de boală, e drept că învăţă-. 
torul are atacuri de epilepsie, însă: foarte rar. 

Ce s'atinge de suplica, adresată primăriei 
de către mai mulți locuitori, am constatat 
în ea o iscălitură falșă, pusă fără ştirea, 
omului respectiv, deci mi-a părut a fi o lu- 
crare tendenţioasă, i 

Interesul afișat pentru școală rhi-a părut, 
masca unui interes privat. Și iată. de ce: 
fostul primar. Popovici se zice c'au fost de- 
lapidat nişte bani publici, şi pentru a-i res- 
titui, căci era să: i se intenteze proces cri- 
minal, au împrumutat de la învăţător. 250 
galbeni. Fiindcă acuma nu voieşte să-i. plă- 
tească, vrea să-l scoată și din comună, cu 
aparatul a toată influența de 'care dispune. 

" Văzind însă că' mediul, în care vegetează 
școala din Dumeşti, 
ționarea învățătorului” Săvescu în acea co- 
mună, propun permutarea acestuia îu co- 
muna Laza, și înlocuirea sa în Dumești prin 
loan Lateş, actual învăţător în comuna To- 
meșşti, judeţul Iași. ! 

Şcoala de fete fiind de prisos în Du- 
meşti,. ar fi de dorit ca sumele prevăzute 
în bugetul comunei și â(1) Statului să se 'n- 
trebuințeze 'de acum înnainte pentru înfiin- 
țarea unei şcoli în cotuna 'Todireştii, tot 
această comună, : 
, . 

a 
> 

Anexa D. | i 
„Şcoala din Șcheea (Vaslui): stă închisă fă- 

ră autorisaţia nimărui și fără ca învățătorul 
de acolo, Nebunelea Dimitrie să -fi fost des- 
tituit de către cineva. Causa e că revisorul 
Gorgos 'referase Ministeriului că frecvenţa 
e mică, învățătorul negligent și că cu toate 
acestea “primăria locală nu. refusă a'i viza 
statele de prezenţă, încît primea şi din casa 
statului și din cea a comunei retribuţiunea 
sa făr'o compensație echivalentă din parte-i, 
Casul. cu Dumeștii însă ne 'nvaţă” că: .pri- 
măriile sînt adesea mai mult: de 'vină de cit 
învățătorii, şi că -aceşti din urmă, atîrnînd 
“în atîtea privinți de primari şi negăsind ni- 
căiri un apărător, a cărui putere să fie de 
ajuns împotriva micilor tirani ai comunelor, 
intră adesea. de nevoe în “complicitate. cu 

nu mai permite func- 

"MUAIL 'EXONESCL _ 

aceştia, ca să nu fie siliți a eşi din sat. 
Ministerul instrucţiunei publice au fost rin. 
duit o cercetare în această privință și pe- 
depsirea celor. culpabili. Ordinul relativ la 
aceasta se află la prefectura județului Vas- 
luiu. Prefectul din parte-i, a comunicat a- 
cest: ordin. mai departe, care s'a înfundat 
însă în comună,- de unde n'a:mai venit 
nici un răspuns, căci soarta mai tuturor hir- 
tiilor, care nu ating percepţia, muncile agri- 
cole' sau prestațiile în natură, este de a fi 
puse ad: acta cu obicinuita resoluţie: „se 
va urma întocmai“, aa 

Totodată primăria sua sponte au şi ho- 
tărit de-a permuta. școala din Șcheia la Dră- 
&uşani şi a pune învățător pe un. individ a- 
nume Haut: (sic), care nu posedă: nici mă- 
car 4 clase primare. : 

Cît despre învățătorul Nebunelea Dimi- 
trie, acesta au absolvit cursul normal din 
lași cu media generală 8.14, iar testimo- 
niul său e din 10 Iunie 1870 şi poartă No, 
151. 

* , 

Anexa E. -. A 
Localul de şcoală din Zapodeni e nesufi- 

cient., Cel 'construit de comună stă neispră:- 
vit, pentru-că Comitetul permanent al ju- 
dețului Vaslui au şters din bugetul comunei 
cei:'300 1, n. meniţi pentru săvîrşirea lo- 
calului de şcoală. Această clădire, gata fi- 
ind, ar fi pe deplin suficientă pentru şcoală. 
“Atrag totodată atenţia onor. Minister a- 

“supra persoanei propusă a ocupa postul va- 
cant din Butucărie, 

Aspirantul Petru. Smioc au servit ca în- 
văţător în comuna Telejna şi după cum'am 
aflat de” aici, a fost un om foarte liniştit 
și conştiincios în îndeplinirea datoriilor sa- 
le.. Fapta ce-au. comis'o şi pentru carei i s'au 
fost intentat proces, au fost recunoscută de 
juriu: ca un act de legitimă apărare, : prin 
urmare nu i se poate imputa nimic în a- 
ceastă privință. N'aș dori ca un om, altfel 
onest şi silitor, să fie jertfa unei întim- 
plări, de care nu poate fi făcut răspunzător. 

% 

Anexa F. 
“In cotuna Laza se află un ratuș (rateş) 

de cărămidă, cu patru odăi încăpătoare, pro- 
prietatea statului, care neîngrijit şi neîn- 
trebuințat de nimeni, se va ruina din ce în 
ce. Dacă statul ar conveni să dăruiască a- 
cest han comunei, aceasta i-ar face repa- 
rațiile necesare, şi ar preface-o în local de 
școală. Arendașul din present se învoieşte 
a ceda o posesie netrebuincioasă, Iar localul 
provisoriu de vălătuci, pe care l-au clădit 
comuna pentru şcoală, s'ar putea vinde şi 
cu banii'să se construiască un local în co- 
tuna Hirșova, aceeași comună, Ă 

*
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Anexa G. - 
1.. Tot ca la Laza, se află şi în această 

cotună un han, proprietatea statului, în sta- 
„re.de ruină totală. Totuș dacă S'ar dărui 
comunei, ea ar primi să repareze din an 
în an, mai întîi două odăi pentru școală şi 
în urmă celelalte două pentru comună. In 
faptă aceste proprietăţi nu aduc nici statu- 
lui folos,;. nici arendaşilor, pe cînd în mina 
comunelor ar servi la ceva. S'ar putea pune 
în actul de donaţiune clausula ca ele să fie 
neînstrăinabile, . . - ie 
„„ 2. Cotuna Floreştii va trece ide la 1 Ianua- 
rie la jud. Tutova, din causă că dealul ce-o 
desparte de Poienești este nepracticabil. la 
vreme rea mai ales, în cît e lipsită de ori-ce 
„comunicaţie cu jud. Vasluiu, 

Atrag totodată atenţia onor. Minister a- 
supra frumoasei biserici şi mănăstiri, clă- 
dite de egumenul Nil şi remase neispră-:. 
vite, Materialul (fierăria şi -pietrăria cio- 

"plită gata) stă împrejurul bisericei, în cît 
ar trebui numai aşezat la locul lui, pentru 
ca „lucrul să fie gata. Altfel un lucru, care 

„costă zeci de mii de galbeni, se va ruina! 
cu desăvirşire. Totodată amintesc că pen- 
tru vînzarea fierăriei s'au escris nu ştiu din 
ce causă licitaţie, dar. pentru că drumurile. 
nu sînt practicabile, nu se presentează cum- 
părători. Școala din Floreşti se ţine în una 
din odăile mănăstirei. i 

Anexa H. . i 
Comuna Rădiul e compusă într'un mod 

„_ciudat.; Reşedinţa comunei, cotuna Rădiul 
e mică, compusă numai din ţigani foate 
săraci, şi nu în: centrul ci la un capăt al 
comunei aproape de Vaslui. Iar. însemna- 
tele cotune: Brodocul și Băltenii (cea mai 
însemnată şi proprietate a statului) vin cea . 
dintii 1/2, cea de a doua */, de oră cu tră- 
sura departe de Rădiu. In faptă această 
reședință pare a! fi fost aleasă în urma'u- 
nor Stăruinți private.  - 

La. Brodoc, preotul Ştefan Onu, arendașul 
moşiei, au promis gratis pentru durata con- : 
tractului său casele proprietăţii ca local de 
şcoală şi: locuința învățătorului. . - 

In Bălteni, unde trebue neapărat a se în- 
ființa o şcoală: (căci au și fost pînă la 
1873), nu este -local suficient, Statul, pro- 
preitar al Băltenilor, ar putea să zidească, 
local pe proprietatea sa. -: m . 

Anexa |. 
In Rafaila, departe de 21/, ore cu trăsura 

de Oşăşti, (reşedinţa comunei Buda-Rafailă) 
se află un frumos local de şcoală zidit după 
modelul trimis de Minister. Școala s'a des- 

- fiinţat la anul '1873, de și localitătea e des- 
tul de însemnată şi învățătorul -destul. de 

:bun, Acesta au servit aproape 17 ani. 
* . 

.. 3 
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„Anexa K. - 
Comuna Deleştii ţine de Bălteni păn' în 

Oşăşti, va. să zică aproape toată valea Stem- 
nicului, Cred dar că o singură şcoală n'ar 
ajunge pentru această comună. Cea din Cos- 
mești trebue mănţinută și înfiinţată din nou 
una în Bălești, sat răzășesc de oameni. cu- 
prinşi, unde primarul au promis a ridica 
frecvenţa la 8o—100 copii. Localul. provi- 
soriu din Bălești e aproape gata. 

“In contra metodei mecanice. 

Următor ordinului D-voastră No. 1919, 
în 26 .Mart a. c, am făcut inspecţie şcoalei 
de fete No. 1 din orașul Roman şi am | 
onoare 'a supune cunoștinței D-voastră ob- 
servaţiile mele. - | | 

In clasa I-ea se aflau douăzeci de eleve, 
în clasa a III-ea numai frei din treisprezece 
înscrise. Causa absenţelor mi s'a spus că e 
aproprierea sărbătorilor, A 

In clasa Il-a cetirea merge binişor, toate 
celelalte obiecte însă rău. La aritmetică e- 
levele nu sînt' sigure în numeraţiune, nici 
în adunare și înmulţire. In privirea grama- 
ticei (care s'a predat după Stilescu) copilele 
ştiu numai unele definițiuni, nu au însă cu- 
noştința vie şi concretă 'a părților cuvîn- 
tului. Trecînd ast-fel rău preparate în clasa 
a lll-a, ele au pe deoparte o. mulțime de 
material, prescris de programă, care pre- 
supune o' instrucţie solidă în clasele ante- 
rioare, pe de alta desavantagiul de a încă- 
pea supt D-na Livescu supt acelaș sistem 
mecanic” de învățămînt. Învăţarea pe de rost 
de cuvinte goale din deosebitele discipline 
caracterizează această şcoală, dar nu cu mult 
mai mult de cît mai pe toate celelalte şcoli 
din ţară. a a a | 
D-na Z. Livescu (recte Lewicki), după 

cum spune, e absolventă a școalei centrale 
din laşi şi a depus. păn'acuma două con- 
cursuri. D-sa e de' doisprezece ani înstitu- 
toare şi prin uz lung ş'au apropiat metoda 
mecanică şi moartă a învăţămîntului şi în 
această direcţie nici nu este lipsită 'de oare- 
care succes, pe care însă cu trei eleve nu 
l'am putut constata cu siguranță, D-sa apar- 
ţine unei generaţii. scolastice bine determi- 
nate, bogate în cuvinte şi sterpe de idei. 
Prin urmare întrebuinţarea de cuvinte neu- 
zitate sau al căror înțeles nu'l cunoaște pe 
deplin, înlocueşte la D-sa, ca şi la multe al- 
tele, estrema sărăcie de cugetări. De aceea 
în raportul D-sale No. 3 pe care Vi-l îna- 
poiesc (sic), această bogăţie de espresii pe 
care nu le 'nțelege. Metodul său de învăţă- 
miînt este ide acelaș soiu. Ed e unit cu o rară 
suficiență, cu .o satisfacere personală: de- 
plină în 'cît priveşte capacitatea şi . modul 
său de espunere. Scrierea e în toată şcoala 
neglijată, caligrafia o noţiune cunoscută nu-
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mai teoreticește; gramatica esistă ca un fel 
de schematism de cuvinte, a căror: între- 
buinţare reală li lipsește copiilor. In istoria 
Rominilor cronologia : nu 'se știe csact și 
intuiţiunea vremilor trecute li: e dată eleve- 
lor (din nefericire chiar: după cărțile didac- 
tice) cu: puncte de vedere foarte moderne. 
“In geografie memorarea fiind la locul. ei, 
elevele stau. bine,: căci recitarea de numiri 
e partea tare a școalei, ae 

Ast-fel D-na Livescu nu este lipsită de 
inteligență, după cum S'ar. putea presupune 
din raportul său No. 3, dar în privirea cul: 
turei sale este jertfa școalelor noastre se- 
cundare. a 
"Titlurile sale sînt: a 

. 

„_1) Adresa Ministerului Instrucţiuni No. 
866 din 13/25 Ian. 1864, prin care sc a- 
nunţă că prin Decret Domnesc No. 7 e 
institutoare de clasa a IV-a la Roman. 
2) Idem No. 41, 709 din, 27 Aug. 1864, 

„prin care i se notifică acelaș lucru... 
3) Idem. No. 8687-din ş Sept. 1872, 
prin cake i se notifică recunoașterea sa ca 
ca directoară cu Decret Domnesc, No. 1456 
din 2 Sept..1872, | SE „Relativ la raportul său No. 3 mai observ 
că scrisoarea sa! de mînă este foarte rea, 
iar espresia „serii matricolare““ a. 'ntrebuin- 
țat-o, după cum zice D-sa, în urma, unei a-. 
drese. ministeriale, care s'ar fi servit de 
acelaş termin, 
„Rugindu-vă să „consideraţi că 'învățămîn- 

tul mecanic este cel general în şcoalele noas- 
tre, de vreme:ce lipsa de cunoștințe peda- 
gogice e asemenea generală, sînt de părere 
că într'o: desvoltare normală a învățămiîn- 
tului pedagogic o asemenea Directoare. nici 
ar fi cu putință şi nici ar trebui suferită; 
dar în 
e,la nivelul a, cel puţin 50% din școalele 

„noastre de fete 1). a 
gi Ei iz ; Y' “a 

  

Scăderi şi abusuri le autorităților. 
a - şcolare. | 

„La inspecția, făcută în 26 April a. c. 
școalelor urbane din Vaslui, am constatat la 
școala de băeţi un mers regulat de” desvol- 
tare. Metoda de predare a d-lui Hrisosco- 
leu -(în clasa patra) e demnă de toată lau: 
da. Celelalte clase, conduse nu poate atit de 
metodic, . dar. totuşi cu destulă "aptitudine 
şi sirguință, : promit resultate satisfăcătoare. 
“Nu tot atit de bună a fost impresia, pe 

care mi-a făcut'o şcoala de fete, Clasa a 
Il-a e îndestul de taze în citire, nu însă şi 

  

_1, Consiliul permanent, căruia fu trimis raportul lui Eminoseu, îşi formulă părerea, aprobată . de. ministra,- ast6l : „a se comunica Direetoaroi Livescu copie după acest raport, cu observaţie de a faco să înceteze lip- surile reale indicate în acest raport, căci în casul con- „. trarin se vor lua măsuri“, Vezi Arch; M. C. şi Î pu ibid. (Ea. Scurtu). 

Statat cu părere de rău că 
ceşte, cit şi ortografic, 'toată clasa 

împrejurările de faţă această şcoală. 

în scriere, Cit despre clasa a III-a, unde 
predă însăși Directoara “d-na Siou, am con- 

atit caligrafi- 
(com- 

pusă din'8 eleve) e slabă. Causa, duprecunm 
(sic) spune: d-na Directoare, este în mare 
parte neregulata frecventare: a elevelor; din 
pârte-mi adaog însă că trebue să fie Şi gre- 
şeli de metodă.. Gramatica se predă mecanic - 
după manualul -lui “Măcărescuj care. conţi- 
ne definiţii, nu garantează însă nici de cum 
cunoștința concretă a regulelor: limbei, In 
privinţa ortografiei; sc! mţelege că 'nu -e de 
cerut "casă “ştie și copilele 'cutare' sau cu- 
tare” din multele sisteme ortografice; a că- - 
ror “cunoştinţă primejdueşte bunul simţ; ci 
întrebarea se- reduce mai cu seamă: la pro- 
nunția corectă şi la scrierea —fie chiar cu 
totul fonetică —a cuvintelor şi formelor pro- 
nunțate corect. In' școala: de fete din Vaslui 
pronunția falșă merge ! mînă 'n- mină cu 
scricrea falșă.: Insă un asemenea neajuns nu 
poate fi tolerat în clasa supremă a: unei 
școli: primare; “căci atuncea n'ar îndeplini 
nici cerința minimă, care'li se fact 'acestor 
şcoli, adică învăţarea corectă 'a citirei, 'scri- 
erei--și calculului. "Toate aceste neajunsuri - 

-“le-âm notat 'în condica de revisie 'Şi ' aştept 
îndreptarea lor. Pe: lîngă aceasta mai a- 
daog -că repartiţia încăperilor localului de 
şcoală artă—indulgent vorbind—o prea mare 
îngrijire a d-nei Directoare pentru propria 
sa persoană. I-am observat deja că lucrul 
principal în localul. unei. şcoli sînt „clasele, 
iar .nu locuința” privată a Directoarei, :A- 
fară de o cameră mai mare pentru . clasa 
l-a:şi a II-a şi una mică. (cu o singură. ban- 
că). pentru clasa . III-a, toate celelalte în. 
căperi, în număr de șase; sînt în sama Di- 
rectoarei.. Despre acest neajuns 'Vă puteţi 
informa şi de la consiliul școlar al oraşului. 

- Cît despre, şcoala privată israelito-romînă, 
înfiinţată, abia de 7 luni şi avînd numai cla- 
sa I-a în două divisiuni, ea merge foarte 
bine. Progresele elevilor în gramatica. lim- . 
bei romine şi a celei: germane, .în citirea 
curentă, în aritmetică mi-au dovedit deose- 
bita sîrguinţă a învăţătorilor. acestei şcoli, 

Protest în contra unui avis al Consiliului 
| Permanent. .. . , 

Am fost cu drept cuvînt surprins de or- 
dinul D-voastre No. 3483, prin care sînt 
invitat de-a arăta, de ce în intervalul de la 
15—31 Martie a. c. n'am inspectat nici. una 
din şcoalele rurale ale judeţului Iaşi și ce 
m'a împiedecat de a-mi îndeplini. această 
datorie. Mai întîi .am căutat a justifica a- 
cest ordin prin vr-o greșală de adresă a or. . 
ganelor de control din acel onorat Minis. 
teriu, căci nu ştiu din care articol al legii 
instrucţiunii s'ar putea deduce regula că 
revizorul, care împreunează toate activită-
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țile unei cancelarii într'o singură persoană, 
„fiind curier, copist, registrator, administra- 
tor, esaminator etc., trebue să fic cu toate 
acestea şi vecinic :în călătorie, incit la fie- 
carc 13 zilc să facă şi revizie, şi toate uceste 
în marginele a cei 2121/, 1. n. pentru fie- 
care judeţ. Dacă esistă un asemenea revizor 
în țară, rog a mă informa unde-i acel pre- 
țios individ,- ca să apelez la vasta sa 'espe- 
'riență și să aflu, în care mod2—mai mult 
sau mai puţin apostolic — își îndeplineşte sus 
menţionata datorie. Eu din contra, știu că 
norma de pin'acuma este, ca revisorul să 
inspecteze de două ori pe an fie-care şcoală. 
Consideriud acuma numărul de 152 școale 
publice. şi private din circumscripţia sub- 
semnatului, împrăştiate pe: o suprafaţă de 
mai multe sute de kilometri patraţi.(1,1.43,570 
p.),. considerind minunatele căi de comuni- 
cațic dintre comună și comună, că amin: 
două judeţele nu sînt şese, ci pline de dea: 
luri şi păduri, că pentru inspectarea lor: 
sînt abia şease luni lucrătoare, dacă sub: 
stragem sărbătorile şi vacanţiile de preste 
an, considerind în urmă că într'o zi nu se 
pot inspecta conştiincios decit două şcoale, 
de vreme cc ziua școlară are numai 5 ore 
(ba Joia numai 3), veţi vedea, Domnule 
Ministru, că sarcina subsemnatului este de a 
inspecta de două ori 152 şcoli în timpul de 
180 de zile, iar pentru lucrarea administra- 
tivă -şi de cancelarie i-ar răminea în acest 
timp 28 de zile. Și care este lucrul său ad- 
ministrativ? şoo—600 de Firtii intrate, care 
trebuesc resolvite, apoi c mulţime de plin- 
geri verbale, toate aceste îngreuiate” încă 
prin lipsa de autoritate față cu primăriile 
și subprefecturile şi prefecturile, 

„> Fiindcă legile timpului şi a(le) spaţiului 
„sînt apriorice şi nu sufăr nici o discuţiune, 
de-aceea vă veţi convinge că îndatorirea 
de a inspecta şcoalele din 15 în 1ş zile este 
o imposibilitate, asupra căreiă n'a .insistat 
nici chiar “Ministrul, care-a emis ordinul res- 
pectiv. Căci această disposiţie, cuprinsă în 
circulara ministerială No. 8,114 din 26 Au- 
gust 1672 n'au avut alt efect Domnule Mi- 
nistru, de cit ca: Prefectura de lași să ra- 
porteze'cu regularitatea unui ceasornic tot 
la 15 zile, dacă revizorul a făcut inspecții. 

Aceste raporturi sînt preţioase, întru cit se 
poate. constata că revizorul .nu spune nea- 
devărul față cu. superiorii. săi, nici odată 

. 
însă nu ştiu ca aceste raporturi să se fi til: - 
tuit drept 0 îndatorire a revizorului de a 
fi vecinic pe drumuri. De aceea îmi pare 
foarte rău, că sînt silit a respinge ca ne- 
fondat avizul onor. Consiliu permanent, că 
nu mi-aș împlini datoria. Din contra cred 
că din August şi pină astăzi puţini vor fi 
revizorii, cari să fi inspectat atitea şcoli ca 
respectuos subsemnatul. Rog să ietaţi, dacă 
tonul acestui raport este aspru, dar circu- 

„lara No. 8114 au mai avut odată o reflec- 
tare analogă cu aceasta din partea prede- 
cesorului meu A. Naum. prin raportul său 
nr. 253 din 12/24 Septembrie 1872, 

Despre o carte didactică a lui |. Creangă. 

“Cartea: alăturată pe lingă acest raport, 
intitulată Poră/uiforiu la citire prin scrierel), 
espune metoda după care trebuie să se pre- 
deic scrierea și citirea în clasa I-a primară, 
spre a ajunge la ţintă ușor şi temeinic, Ea 
se referă la abecedarul compus de Creangă, 
Ienăchescu ș. 2.2), care pîn'acurma ce cel mai 
bun abecedar rominesc, aprobat atît de co- 
misia examinatoare, cit şi de onor. Minister, 

Deoscbirea intre metoda, propusă de a- 
ceastă broşură, şi învățarea rutinară şi me- 
canică, precum se profesează ea în genere în 
şcoalele noastre, este deosebirea (sic dintre 
învățămîntul viu şi intuitiv -și mecanismul 
mort al memorăril de lucruri neinţelese de 
copii; 'este deosebirea dintre pedagogie şi 
dressură. — Intr'adevăr prin metoda veche 

„a silabisării, a imemorării mecanice de semne 
și cuvinte, inteligenţa copiilor nu cra cu mult 
mai bine tractată de cît inteligența unui ani- 
mal, care se deprinde prin frică şi silă la 
o mulțime de apucături automatice, de care 
nu-şi poate dla sama. 

De aceea, precum zice cu drept cuvint 
prefața cărticelei 3), copiii, după sistema ve- 
che, nu numai că învaţă cu desgust și foarte 
cu greu a citi şi a scrie, apoi.ceea ce învață - 
într'un semestru —înt în stare să uite în- 
tr'o lună. Și din nefericire nu se predau la 
noi numai scrierea și citirea ast-fel, ci toate 
obiectele. O privire numai în manualele 

"noastre scolastice ne va încredința, că elc- 
vii trebue să fi învăţind ca în somnambu- 
lisim, că nu știu ce scriu, nici ce citesc. Abia 

— . . i. 

1.„„Povățuitoriu la celive prin scriere după sistema 
fonetică, de institutorii: Gheorghe Ienăchescu şi Ion 
Creangă. Iaşi Tipo-Litografia' H. Golduer, 1876, pp. 
480 în 80, | 

2. „Metodă nouă de scriere şi cetire pentru usul 
clasei I primară, de institutorii: I. Creangă, C. Gri- 
gorescu, G, Ienăcheseu, N. Climeseu, V.: Recoanu şi A, 
imioneseu. Aprobată şi adoptată de Ministerul In- 

strucţiunei Publice şi al Cultelor. Zdifiunea a noua 
corectată şi adăugită“. Ediţiunile anterioare I și II 
s'au tipărit „cu spesele Societăţei Invăţăturei Poporului 
Romîn, din districtul şi. eomuna lassy. Jassy, Ti- 
po-Litografia H. Golduer, 1874; pp, 76 în 80. Au mai 
apărut la 1818 ediţia XII-a, 1882, ed. XVI-a, 1886 ed. 
AIA. (Ed. Scurtu). m 

3. Op. cit. pp. 38—4: „unii dintre Domnii învățători 
și învăţătoare... predau copiilor cetirea şi scrierea tot 
după metoda silabisirii ; adică accea, după caro i se arată 
copilului literele tipărite în şir alfabotie, pentru a în- 
văţa numele fiecăreia s—lucru,—de care copilul: n'are 
trehuință ]a cetire.: Apoi i se dă să imiteze literele 
pentru scris, fără a şti copilul ce aru să facă cu ele; 
aşa încît, după această sistemă, copilul, — pe lingă 
aceea, — că învață cu desgust şi foarte cu greu a 
ceti și a scrie, apoi ceea ce învață întrun semestru, 
e în stare să uite într'o lună,“ E 
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cind vrista li trezeşte mintea, li se ia: albeaţa 
de pe ochi şi încep a înţelege ce-au învăţat 
în școală. Dar acele cunoștinți, cîștigate 
în mod mecanic, nu s'au lipit de memorie, 
au rămas numai niște urme slabe din ele, în 
cît. omul matur pe de o parte nu se mai poa- 
te folosi de dinsele, pe de alta vede că e 

- prea tîrziu pentru a: mai reîncepe. Și toate 
acestea abstrăgînd încă de la desgustul îm- 
potriva. cărţii pe care metoda mecanică îl 
inspiră copiilor. 
“Chiar pagina înttia ni arată marea deo- 

sebire de metodă, Nu mai întîlnim: pe învă- 
ţătorul sever și țeapăn cu vergile 'n mînă, 
ci un suflet uman, care se coboară la treapta ' 
sufletelor copilăreşti și le disciplinează, nu 

“le siluește. Prin jocuri copiii învaţă “a iubi 
orînduiala. Apoi se face deosebirea între 
fiinţe și lucruri; copii sînt puşi a numi fiinţe 
şi-a spune ce fac ele, cum sînț; tot ast-fel 
la lucruri, în cît în zilele cele d'întii se zu- 
grăvesc în mod neșşters în frageda lor minte 
cunoştinţe, care li vor fi atit de folositoare 
la deosebirea gramaticală a cuvintelor. Ur- 
mărind șirul acestor desvoltări treptate, Vă 
veţi convinge, Domnule Ministru, că învă- 
ţătoriul nu anticipează nici odată, că el se 
serveşte totdeauna de micul capital de cu- 
noștințe din viaţa copilului pentru a'l face 
pe acesta să vie de sine la ceea ce nu ştiuse. 
Copilul se deprinde a distinge, a. judeca, a-şi 
da sama de ceea ce gîndește. C'un cuvint 
autorii cărţii aplică în privirea spiritului o- 
menesc aceiași metodă binecuvîntată, pe care 
naturaliştii o “recomandă pentru corp. Nici 
un om nu se întăreşte citind un tractat de: 
gimnastică, ci făcînd exerciţii ; nici un om nu 
se "nvaţă a! judeca, citind judecăți scrise 
gata' de alții, ci judecînd singur şi dindu-şi 
singur sama de natura lucrurilor, 
„Aceste laude s'ar părea exagerate în alte 

țeri, dar într'a noastră nu sînt decit juste. 
Ori cît de modestă în aparenţă ar fi cartea, 
ea însemnează începutul unei reforme a- 
dinci în. instrucția elementară ; ea a rupt'o cu 
dogmatismul, isvorul metodei propuse este | 
însăși natura inteligenţii, procesul ei de des- 
voltare, . . i - 
„De aceea resumez din nou: 
„1. Cartea introduce în clasa I-a exercițiile 

de intuiţiune (Anschaungsiibungen ), înnainte 
de a pune abecedarul-și pana în mîna copi- 
lului; îi LL Ia 

2. Cunoştinţele se dau pe cale intuitivă, 
încît copilul. ajunge prin “judecata sa pro- 
prie la ele, iar învățătorul îl conduce numai; 

„3. Cartea urmează metoda sonetară, Con- 
soanele se disbracă de elemente vocalice Şi 
se dau curate. Intre metoda sonetară Și SI- 
labism. este deosebire -mai atît de mare, 
câtă este între silabismul vechiu și nou, După 

“silabismul vechiu de' ex. rîţă az mislete se 
citeau ram. Tot atit de greoiu e silabismul 

„iar nici de cum 

, 

- 
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nou alături cu insonarea. Afară de aceea 
insonarea introduce o gimnastică. a vocii 
copilului, „care-l face să pronunțe foarte 
curat, - , e 

4. Cartea se deoscbeşte în mod favorabil 
de alte tractate de acest soiu prin bceca că 
e o lucrare cu totul originală, nu copiată. 
sau prelucrată după manuale străine.: Ea 
este fructul experienţelor lungi a doi învăţă- 
tori înzestrați de la natură cu darul dea 
instrui. - ” 
Despre raporturile între școală şi admi- 

nistrația politică 1). 
— Fragmente din diferite rapoarte 2) —. 

„Nr... 188/75, cătră prefectul de Iași: 
La adresa D-v. no. 6769, la care s'au a- 

nexat suplica preotului ' Vasile Dimitriu din 
“com. Hermeziu, prin care âfesta cere per- 
mutarea fiului său învățătorul Gh. -Dimi- 
triu de la Voinești la IHermeziu, subsemna- 
tul are lnoare a răspunde: a 
„Că permutarea, care nu e cerută expres 
de către un învăţător, fiind o pedeapsă dis- 
ciplinară, ea nu se poate face decit cu în- 
voirea învăţătorilor. respectivi de a se per- 
muta în locul altuia, Deci nu pot lua nici o 
disposițiune în această privință, bazîndu-mă 
pe interesele. private ale unei a. treia per- 
soane. străine de corpul didactic. E 

Nr, 258/75, cătră prefectul jud. Vaslui: 
;„Adresa Dv: nr. 8637, prin care îmi a- 

nunțaţi „spre știință“ că aţi încuviinţat. per- 
mutarea școalei din cot. Ipatele. în cotuna 
Borăștii, n'a uimit. întru citva, pentru . că 
cuprinde în sine o procedură incorectă. Vă: 
aduc aminte: 1, Că în actuala comună Bo- 

„_Tăștii se află donă şcoli, trecute în budgetul 
ordinar al statului şi care n'au fost desfiin- 
țate nici cînd prin vre-o hotărire 1niniste- 
rială și anume una de gradul I-iu în Ipate, 
alta de gradul al II-lea în Borăşti. Prin îr- 
mare ceea ce vi s'a cerut din partea” primă- 
riei respective, a fost nu permutarea, . ci 
desființarea unei şcoli. 2, Desființarea unei 
şcoli întreținută de stat este numai de âtri- 
buţiunea iministerului instrucţiunei .publice, 

| de aceea a altor autorităţi 
administrative. - | 
"In raport urmează apoi lămurirea lucru- 

lui. Motivul că Borăştii ar fi în centrul co- 
„munei „e 'ndestul de bun pentru cine nu cu- 
noaște localităţile, subsemnatul însă e pe 
deplin sigur că' copii din Ipatele nu pot vi- 
sita școala din Borăşti, nici viceversa. In 

  

1. După ed. I. Scurtu. 
» 9. Cele mai inulte din aceste fragmente sînt - culese 

de cătră d. G. T, Kirileanu, din dosarul hirtiilor pe - 1875 şi 76 al revizoratului de Iaşi. Acelo pe care le-am 
putut găsi însumi în arch. M. C. şi 1. p., le-am copiat 
de po originalele rapoartelor lui: Einineze:t și sînt 
indicate în notele respective. (Ed. Scurtu), -
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vederea acestor motive am onoare a observa. 
că pe cită vreme ministerul instrucţiunei nu 
va incuviinţa desființarea. școalci din Ipatele, 
ea esistă in planul: ministerului public, în 
budgetul ordinar al statului şi poate fi pri- 
vită numai ca o catedră vacantă numai pin” 
în momentul în care ministerul numeşte un 
învăţător care s'o ocupe“. 

3 

Nr. 2603/75, cătră înv. din Tg.-Bivoluri. 
Eminescu respinge numirea recomanda- 

tului, de oare-ce' eşte prea tînăr şi nu poate 
avea nici o-autoritate față cu copiii. „Certifi- 
catul primăriei, care atribue unui copil e- 
nergie în escrciţiul funcţiei de monitor, e 
de-a dreptul ridicul“, a 
a | Ma * | - 

„Ne. 271175, cătră prefectul de lași: 
Cu toate că prin adresa mea no. 260 

vam fost 'rugat a ordona primarului din 
com. Tomești, ca să achite restul de salar, 
ce are a-l primi de la comună înv. Ioan 
l-ateş, pentru ca acesta să se poată permuta 
la şcoala din Dumeşti (jud. Vaslui)—to- 
tuși 'şi acum dl. primar de acolo. refusă pe 
motive zădarnice să-i achite salarul, ba-i ţine 
încă şi lucrurile .supt un fel de: secvestru, 
care n'are nici un temciu legal. 
„Vă rog deci să binevoiţi să-l faceţi pe pri- 
mar să înțălcagă, că puterea sa în comună 
are oare-care margini, că trebue să achite. 
retribuţia. votată de comună învățătorului, 
şi că nu poate secvestra făr' un motiv bine- - 

- cuvîntat averea unui -om, care nu datorește 
nimic nici fiscului, nici e urmărit pentru 
vre-o datorie, 

Adresă nenumerotată . (tot. din 1875), că- 
tră prejectul de Vaslui, care a fost ştearsă 
ulterior şi deci netrimisă de E., dar e totuși 
— chiar cu atît mai mult —- interesantă: 

Subsemnatul reamintindu-vă adresa sa no. 
243, prin care v'au notificat şcoalele rurale 
înfiinţate din .nou în judeţul Vaslui, vă roa- 
gă să binevoiţi a -pune în vederea 'onor."co- 
mitet permanent! să controleze prevederile 
bugetare ale comunelor pe anul 1876 şi să 
li impuc o dotaţiune suficientă pentru școa- 
lă şi. învățător, căci pîn'acuma constat cu: 
durere 'că pe alocurea toată suma prevă- 
zută în budgetele comunale pentru! întreţi- 
nerea şcoalei ș'a învățătorului întreceau a 
treia parte din leafa primarului. N 

Recomand mai cu samă com... Birzeştii, 
pl. Stemnic, unde este instalat Nicolae Ha- 

-bra, normalistul cel mai bun care a! eșit 
la finele anului școlar 1874—73, şi pentru 
„care am aflat că în budgetul comunei pe a- 
nul „viitor i s'a prevăzut o leafă egală cu 
acea a unui vătăjel, iar în anul curent nu 
i se dă absolut nimica, în cît avizat la sala- 
riul trimestrial al statului, are timp deplin 

“de-a muri de foame în comuna Biîrzeştii. 

- ” 
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Fără de a afişa-vorbe mari asupra însemnă- 
tății învăţămintului, care nu ne-ar înainta 
c'un pas mai departe, cred totuşi că ar trebui 
să. recunoaştem că tinerii normaliști, cari 
au absolvit cu cel mai bun succes şcoala 
lor şi se dedau unei ocupații destul de in- 
grate, ar trebui să se bucure de protecția 
administraţiei judeţene, ca' să nu sc simtă 
isolați în lucrarea şi tendinţele lor, ca o 
frunză pe apă--mai ales că: un .normalist 
bun are mai multă cultură, deci şi mai mult - 
simțimînt de demnitate de cît mulţi din; scri- 
bii, cari implu cancelariile comunale supt 
fel. de fel de titluri -şi. pretexte şi ocupind 
o mulţime. de funcțiuni nominale, plătiți din 
fonduri comunale în genere mult mai bine 
de cit învățătorul. | 

„Adresa precedentă fiind ştearsă, e inlo- 
cuită prin cea de mai jos--pe semne din 
pricina prea crudului adevăr: de la sfîrșitul 
ci. . ” _ = . . _ - 

Nr. 293/75, cătră. prefectul. de Vaslui: 
__ Învăţătorii rurali mai buni ar trebui să 
simtă în totdeauna că ochiul administraţiei 
judeţene ce îndreptat asupra, lor! și a silin- 
ților lor, de accea. trebue ca prevederile 
budgetare comunale să le creeze mijloacele 
materiale, ca să-și poată îngriji în deplină 
linişte de îndatoririle lor.. Recomand deci 
mai cu seamă pe învățătorii următori, în 
privirea cărora veţi binevoi a recomanda 
onor. Comitet permanent,. ca la revisiuirea 
budgetelor comunelor .rurale să li asigure 
esistența într'un mod mai. distins decît ce- 
lorlalţi- pe care nu-i citez. Ii dispart în două 
categorii. Intîia: cuprinde pe învățătorii 
dinainte de 1 Sept. care se disting prin inte- 
ligenţă şi știință,.a doua cuprinde pe în- 
văţătorii din nou numiţi, :cari.au absolvit 
cu succes eminent institutul normal: sau îi 
cunosc ca. stăruitori în treaba lor. 

4 ii 

Nr: 299775, cătră prefectul de Iaşi: 
Imspectind în 29 Noembrie a. c,, şcoa-: 

lele din com. Șipotele, pl. Bahlui, le-am a- 
flat pe amindouă închise. Invăţătorul din co- 
muna  Andrieşenii au pretextat că lipsa de 
lemne îl silește să ţie școala închisă, iar cel 
din Șipote nici n'au fost visibil pentru mine, 
de vreme ce lipsia din sat supt pretext de 
boală. Din isvoare private însă am aflat că 
şcoalele în această comună stau închise de 
aproape 6 luni, că primarul din localitate 
c într'un fel de unită complicitate cu învăţă- 
torii, că învățătorul din Șipote serveşte de 
ajutor de perceptor şi nu are domiciliu fix, 
ci locueşte mai mult la dl. primar. Localul 

“de școală din. Șipote lam găsit prefăcut 
în locuință a notarului, ușa din tindă, care 
dă în clasă), am găsit-o zidită, şi deschisă 
în păretele din Nord.o altă ușă, încit de |
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afară copiii intră de-a dreptul în. școală. 
Școala nu funcţionează de fel. In clas(ă) di. 
notar îşi păstrează peste iarnă curechiul. și 
nutreţul. pentru vite. Toate acestea. supt o- 
chii d-lui primar, | 
„Spre a constata purtarea : învăţătorilor, 

am rînduit o comisiune compusă din trei 
învăţători din plasa Turia, iar calificarea 
purtării neauzite a d-lui primar, pentru care 
şcoalele părea. că nici. esistă, o las la apre- 
ciația D-v. 

Ca un curiozum vă comunic bugetul școa- 
lelor din această comună pe anul viitor în 
alăturare cu alte sume: - 

1. Salarul a doi învățători” 800 (agică cite 400 |. n, 
A A —vătăşolul din aceiași 

comună are 350.1. n.) 
148 (se găseşte oare ser- 

vitor cu 74 fr. pe an 
cu mâîncarea lui ?). 

2, Idem a doi servitori ., 

3.: Reparaţia localurilor. 100 . 
4. Chiria şeoalei din Andri- | 

„ae 2401. n. (20 galb, pe an 'egeni, 
chiria pentru o casă 

A „ țărănească 1). 
5. Incălzirea- a 2 școli , . : 150 
6. Cheltueli de întreținere pen- |. | 

tru amîndouă şcoalule . 20 (adie 80 bani pe lună 
- “de fie-care). 

7. Mobilier . - : dă 
  

1508 

Reversul“ monedei este: Salarul primarului 1800 
- Diurna primarul, ac... 600. 

Total „ 2400 

«Va să: zică întreţinerea a două școli în 
comună € mai puţin importantă decît esis- 
tența „unui domn primar.. Vă fac atent tot- 
odată la cifra trecută.supt 4. E ştiut că 
chiria. unei case ţărăneşti e pe an de la 3—6 
galb.; aicea văd însemnat 20 şi mai bine de 
galbeni —cu toate -acestea localul e destul 
de miserabil. Din aceste toate. însă se vede 
că tăcerea d-lui primar e destul de semni- 
ficativă şi se esplică complicitatea sa cu 
învățătorii. 

Rog deci să mijlociţi pe lîngă onor. Co- 
mitet permanent ca cu ocasia verificării bu- 
getelor comunale să prevadă sume suficiente 
pentru amindouă școlile, pentru ca oricind 
ar veni alţi învăţători în locul acestora să 
găsască toate cele trebuincioase pentru func- 
ționarea şcoalei, 
i » 
Nr. 306/75, cătră ministru: 
Raportează că .în lunile Noembrie şi De- 

cembrie Eminescu a inspectat 21 şcoli ru- 
rale în jud. Iași și resultatul e acesta: „Mai 
pretutindene am constatat cu părere de rău, 
că administraţia comunală a fost neîngriji- 
toare față cu școalele, că reparaţiile loca- 
“urilor sau nu se fac la vreme sau de fel, 
că lefile învăţătorilor (de la comună) se 
plătesc la trilunie, că amendele prevăzute 

„ pentru $coale se (dau prea tirziu, că amendele 
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celor avertizaţi nu se esecută, că frecventaţia 
din cauza aceasta e nică. O lăudabilă escep- 
ţie dela acest mod de administrare fac co- 
munele P.-Iloac şi Bivolari“... 

a „a 
Nr. 325/75, prefectului de Vaslui. 
Tratează despre starea proastă a școlii 

din Borosești, arătînd că primăria n'a vrut 
„să cheltuiască pentru ea, şi continuă: „Ce 
se atinge de bănci, catedră, orologiu ctc., 
acestea represintă o sumă atît de mică, în- 
cît uşor s'ar fi putut acoperi, dacă ar fi 
esistat cîtuși de puţină bună-voință. Scusa 
“că toate acestea nu sînt prevăzute .în bu- 
getul anului curent, ar fi valabilă numai a- 
tunci cînd comunele şi oamenii ar trăi un 
singur an, pe cînd ştim cu toţii că anii sînt - 
împărțiri, făcute timpului de cătră oameni, 
și că cu bună chibzuire cele cheltuite pe a- 
nul curent se pot uşor acoperi din veniturile 
anului viitor.“ | 

| % 

Nr. 331/75, cătră “ministru. 
Raport în privinţa învăţătorilor din. Și- 

pote și Andrieșeni pe temeiul anchetei :rîn- 
duite, Incheerea este: Sa - 
„Opinia mea finală este: că învățătorul 

și primarul din Șipote să se dea judecăţei 
pentru frustarea statului şi a comunei cu a- 
puntamentele plătite celui demntăi“.. 

„Inv. din Andrieşeni să se avertiseze sau 
să se suspende 'pe mai multă.vreme 'din ser- 
viciu“. Di o : 

Nr. 153/76, cătră ministru: 
La ordinul D-voastră no. 1805 din 5 Mart 

a. €. privitor la școala din cot. Șcheia 
(com. Drăgușeni, jud. Vaslui), am onoare a 
vă răspunde 1): — Deja -cu .tabloul de 'reor- 
ganisare a şcoalelor din jud. Vaslui (alătu- 
rat pe lingă rap..no. 212 din ş Septembrie 
a. esp.) şi anume în anexa D. am avut onoa- 
rea a -Vă espune împrejurările şcoalei din 
Șcheia și că primăria hotărîse de-a permuta 
școala și a numi un învățător de la sine. * 
Visitînd această comună, n'am crezut că 
“poate resulta vre-un folos din permutarea 
acelei școli dintr'o comună într'alta. De-a- 
ceea în interesul stabilității și pentru a nu 
se schimba în fie-care an circumscripția na- 
turală a unei şcoli, am ordonat. învăţătorilor 
de-a resista la ori-ce permutare, hotărită 
numai de comună, şi a aştepta în această 
privire totdeauna deslegarea onor. Minis- 
ter, căci nu este decit prea natural că,:mu- 
tîndu-se şcoala la depărtare de o oră, mulți 
din copiii, cari începuseră, să nu mai urmeze 
studiile şi şcoalele să fie osîndite-la o muncă 
de Sisif, la vecinice începuturi, la un învă- 

1. Vezi Arch, M. C. şi 1. p.: (Divisiunea şeoalelor: - 
“Pcoalele rurale din jud. Vaslui), dosar No. 41116, ra- 
port cu data Zaşi, în 17 Aart 876%, 

1.
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țămint fără de continuitate. De-aceea cred şi 
în casul present că! e de demnitatea adminis- 
traţiei centrale a statului, de a ordona des- 
chiderea școalei în 'localitate hotărită odată, 
anume în Șcheia, puindu-se în vedere comu- 

“nei că poate deschide o şcoală și în cotuna, 
Drăguşeni (cu 180 contrib.) sau cu spese 
proprii sau cerînd şi ajutor de la stat). 

Innâpoesc totodată raportul respectiv al 
prefecturei de Vaslui. , 

“Ms. Ac. Rom. 2264 f. 213, -ambele: pa- 
gine, cuprinde următorul fragment, a că- 
ruiă urmă n'am găsit-o printre actele de 
revizor ale lui Eminescu, dar care se referă 
totuși la activitatea, lui oficială, privind _re- 
laţiile lui încordate cu administraţia jude- 
ţului. Precum se vede din fragmentul însuşi, 
el e scris după ieşirea din slujbă a poetului, 
ca o ciornă de scrisoăre, ce va fi fost menită: 
să constitue,probabil, un răspuns Ja raportul 
noului prefect (liberal) de Vaslui, cu data 
„1876, Sept. a, cătră noul ministru al in- 
strucției (Gh. Chițu); raportul. spune că nu 
esistă „în prefectură vre-un Tablou -sau in- 

„ dicii de şcoală şi profesori din acest District; 
și fiind-că după toate insistenţele întrebuin- 
fate cătră d. Rivizor şcolar ad interim (E- 
minescu) a frimite Dosierului în questiune 
spre 4 se pute lua lămuririle necesare... nu 
L-au trimes nici pînă astăzi“, şi cere numi- 
rea mai repede a noului revizor. (Vezi Arch, 
M..C. şi 1. p., dosar 47/76). Reproduc frag- 
mentul aici, de oâre-ce face parte din ace- 

general: - | „ 
„Un: om. nu poate face..nimic într'o- țară 

rău întocmită şi măcar să tot poruncăască, 
rămine la vorba -aceea: A. poruncit cînelui 
și cînele pisicei şi pisica șoarecelui, iar şoa- 
-recele și-a atîrnat porunca de coadă. 

„Cit despre tablouri, ce vor fi lipsind la 
prefectură, chestiunea în sine nu mă pri- 
veşte, mă oblig eu ca astăzi, cînd nu mâi 
sint revisor şi nici am la disposiţie ascme- 
nea tablouri, să-i comunic pe de rost D-lui 
prefect şcoalele, învățătorii, învățătura câtă 

“iâşi ordine de idei. şi are un caracter mai 

„o au aceştia, numărul copiilor, previderile 
budgetelor comunale etc; Toate acestea, ca 
un semn, cit de fără grijă şi nepăsătoare au 
fost administraţia trecută față cu şcoalele 
rurale. Tot atunci “i voiu împărtăşi, de ce 
multe școale “sînt neucupate; care de sigur 
astăzi se vor ocupa —după acelaș. sistem 
și cu acelaș soiu de oameni, cu care se' ocupă 
mai toate funcţiile la noi. 

„lar la făgăduinţele D-lui prefect, vom 
spune şi noi vorba veche de baştină a mo- 
şului Terinte-Barbă-lată, rezeș şi el la Fun- 
duri în ţinutul Vasluiului: Tînărul spune cîte 

  

1. Consiliul permanent al instrucţiunii aprobă ra- 
portul şi ministrul dă în acest sens ordin prefectului 

o laşi. pr 
? 
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face, bătrînul cite au făcut, nebunul cîte are 
de gînd să facă. 

„In împrejurările (acestea) școalele din 
judeţul Vaslui. sînt cele mai hune posibile, 
precum lumea lui Leibnitz cu toată miseria 
şi nimicnicia ei vădită, este cea mai bună 
lume posibilă, căci posibilitate şi esistență 
sînt identice și ceea ce e posibil esistă,. Pre-. 
cum soarele stă locului de milioane de ani, 
ori-care ar. fi fost părerile omeneşti, fie 
„geocentriste fie heliocentriste, tot astfel pă- 
rerile oamenilor nu schimbă. nimic din mer- 
sul firesc, material al lucrului. Părinți mi- 
seri și viţioşi, copii goi şi bolnavi, învăță- 
tori ignoranţi și rău plătiți, administratori 

„superficiali, toate acestea îngreuiate prin 
creşterea impositelor, menite a hrăni aceas- 
tă stare de lucruri, nu sînt condiţiunile nor- 
male pentru şcoli. bune, precum lemn de 
brad putregaiu, gelău de plumb şi meşter 
prost nu-mi dă o masă bună, Școala va fi 
bună, cînd popa va fi bun, darea mică, sub- 
prefecţii oameni ca să știe administraţie, 
finanţe şi economie politică, învățătorii pe-: 
dagogi, pe cînd adică va, fi și şcoala şcoală, 
statul stat, şi omul om, precum e în toată 
lumea, iar nu cumj e la noi— adică ca la ni- 
meni, unde găsești în cercurile cele mai 
înalte oameni, ce trăiesc în .vecinică duş- 
mănie cu gramatica, necum cu alte cunoş- 
tinţe sau cu dreapta. judecată. Din neferi- 

„cire tocmai aceasta din urmă lipseşte şi 
nici în școli franţuzeşti nu se poate învăţa, 
pentru că se moşteneşte de la mamă“. 

Despre învăţători și despre școalele rurale!) 
» — Fragmente din diferite rapoarte — | 

Nr. 168/75, cătră ministru. 
Se trimite ministerului resultatul 'concur- 

sului pentru ocupare a unei catedre în Tg.- 
Neamţ. Se fac observaţii asupra tuturor 
candidaţilor şi la sfîrşit se adaugă: 

„Observaţia finală ce mai am de făcut 
e că în „limba romînă“ toţi candidații au 
fost slabi, ceea, c6 se esplică din modul 'cu 
totul abstract şi mort cu care se predă lim- 
ba naţională atit în clasele primare cît şi 
în liceu. (Acest rău nu se corege de cit prin 

„întroducerea unui alt metod de învățămînt 
“în privirea limbii romîne,—aceste cuvinte-s 
șterse ulterior de E. ), 

Nr. 320/75, cătră învățătorul din Her- 
meziu: o . 

D. suprefect al plasei Turiu îmi! trimite 
procesul-verbal al com. Hermeziu prin care. 
se constată că în ziua de 21 Oct. a. c. au 
găsit. elevii singuri şi atit d-ta cît şi supli- 
nitorul lipseau, că întrebuinţezi elevi la lu- 
crurile d-tale private, că întrebuinţezi. Io- 
calul şcoalei la alte. scopuri decit cele la 
care e: destinat, 

1. După cd. 1. Scurtu,
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In cas dacă procesul-verbal al primarului ” 
ți se pâăre obijduitor, atunci îmi vei raporta, 
ca să pot rîndui o cercetare în această pri- 
vinţă, în cas însă de a fi adevărat te previn 
„că, repetarea unor asemenea abuzuri. poate 
avea cele mai grele urmări. 

+ | 

Nr. 326/75, cătră învățătorul din Boro- 
sești: 

Lucrarea relativă la cele espuse de d-ta 
prin rap. no. 239 s'au înnaintat Prefecturei 
de Vaslui. Intreb însă cum de ai ajuns d-ta 
la no. 239 în așa scurt tunp? Cu ce ai îin- 
plut 239 coale de hirtie în decursul a 3 

- luni jumătate? 

Nr. 338/75, cătră /ninistru, 
Se trimite un tablou de catedrele rurale 

vacante și. se cere publicarea concursului 
„pentru ocuparea: lor. Incheierea este: 

„Dacă la cele mai multe din aceste școli 
n'an1 rînduit suplinitori, causa. este îndoită: 
1). Intotdeauna am crezut ca în locul unor 
suplinitori inepţi e mai bine să nu fie de fel. 
Puţinii, pe care i-am recomandat prefec- 
turilor ca să fie decretaţi, pot fi și învățători 
provizorii, posedind cvalificarea necesară. 
2) Că cele mai multe comune, pretextînd 
că în budgetele lor pe anul 1875 nu sînt. pre- 
văzute sume pentru școale, ar fi refuzat în- 
treţinerea coalei ș'a ' învățătorului“, 

.. ” 2 

Nr. 216/76, cătră ministru 1): 
La ordinul d-voastre no. 3218 din 20 A- 

pril 876, privitor la numirea d-lui Gh. Ar- 
bore .ca învăţător la Ţibăneşti, îmi iau li-. 
bertatea de-a vă - observa că raportul meu 
no. 148 a fost revocat?) în urma telegramei 
d-voastre no. 2825, și anume pe următorul | 
motiv : 

D. Gheorghe Arbore 2 a „comis fără voinţa 
sa un fapt, pentru care a fost dat judecății 
criminale şi suspendat de la şcoala din Ti: 
bănești. De și din punct de vedere abstract 
nu i se poate, atribui voinţa, prin urmare 
nici vinovăția acelui fapt, deși a fost achi- 
tat, totuși populaţiile noastre rurale sînt de- 
parte de-a putea judeca aceste lucruri după 

  

1. Arch. M, C. şi 1. p. dosar 4'/;, (Divisia şcoalelor. 
Se. rur. jud. Vaslui); raport adresat ministralui eu 
data „Iași în 22 April 1870". Ministrul aprobă rapor- 
tal recum se vede din actul nrmător raportului (aee- 
laş dosar). 

2) Printr'un raport anterior, eu data Iaşi, 28 Febr. 
1876, Eminescu însuşi propusese ministrului reintegra- 
rea Imi Gh. Arbore în postul. său de mai nainte. Fap- 

„tul, de care fusese acusat învățiitorul, era „că în noap-.. 
tea de 29 spre 26 Decembre anul 1816 au aprins puțea 
asupra femeii Irina Galău cu voinţa de a o omori și 
din înprejurări neatîrmate de voinţa șa omorul n'a is- 

. butiti, precum se spune înt'o copie a 'ordonanții «le 
achitarea Curţii cu juraţi din județul Roman-Vaslni. 
Vezi actele privitoare la ambele note în Arch. AM, C. 
și Î. p. dosar nr. tf, (Divizia seoalelor: Șeoalele nu 
rale din jud. Vaslui). : - 

dreapta. lor măsură, Asupra unui învăţă- 
tor. nu trebuie însă să atirne nici măcar pre- 
textul unei desconsiderări din. partea con- 
cetăţenilor .și.a școlarilor săi. De-accea prin. 
telegrama -mea no. 172 şi prin raportul no. 
156 din a. c. V'am propus, ca la Țibănești 
să se permute d..Nicolae Habra învățătorul 
din Bărzești” (pl. Stemnic); iar la Bărzeşti să 
se numească Gh; Arbore; adică - cel puţin 
în altă comună şi. în altă plasă. 

Drept aceea vă rog a reveni asupra ho- 
tăririi, luată prin ordinul d-voastre no, 3218. 

- = 

“Nr. 223/76, cătră ministru: 
De la 26 pînă la 3o April a. c. subsem- 

natul a inspectat! următoarele școale rura- 
le: Brodoc, Laza, Ivănești, Pungeşti, Li- 
pova. Toate aceste școli lasă mult de do- 
rit în privirea frecventării. Causa, relci frec- 
ventări e pe de o parte puţina îngrijire a 
primăriilor; despre care subsemnatul a ra: 
portat prefecturei de Vaslui; pe de altă pâr- 
te însă chiar obstinaţiunea poporului ru- 
ral, de a nu-și trimite copii la şcoală, ob- 
stinațiune esplicată pînă la oare-care grad 
de nevoile mari ale oamenilor.. In privinţa 
calităţii învățămâîntului.am constatat că şcoa- 
lele din Brodoc și Lipova sînt bune, cea din 
Laza foarte bună, cele din Ivănești şi Pun- 
geşti însă 'supt conducerea unor învăţători 

„rutinari şi cu metode învechite sînt. cu mult 
mai slabe. Sperez însă că în urma instruc- 
țiilor, ce le-am dat în privirea metoadei și a 
Cărților,. ce' trebue ci însuși să le studieze,, 
se vor îndrepta cu vremea. 

Despre Universitatea din Cernăuţi. 

I. | 
S 

; 

l.a vechea. universitate din Cernăuţi — ca: 
re-şi are începutul după cum sc știe, din 
vrenieca lui Papură-Vodă — s'au mai numit 
încă cițiva profesori ilustri de-a căror -fai- 
mă științifică răsună Europa!). Cu această 
ocasie ne aducem și noi aminte de o convor- . 
bire c'un învăţat din Moldova, care era do- 
cent de la Universitatea comunală din Mă- 
lăceşti, ţinutul Cirligăturii. , 
— Mă Tog, unde:ai învăţat d-ta cânte? 
îl întreb eu. 

— Mă icunoaște cucoana 
dinești. 

— Da nu te'ntreb cine te. cunoaște. Vei fi 
cunoscind d-ta multă lume — dar  unde- ai în- 
răţat carte? 

— Eu Yam învăţat. carte pe redactorul | 
„„Curierului intereselor generale“ 2). 
a Tocmai de aceia te. și ntrel . unde ai 
învăţat d-fa? 

Profira din M ăn- 

„Aici de înșiră numele și trecutal lor, 
„Curierul (Th. Balassan) foaia - intereselor gene 

ral an. IV. Iași, 1876,
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eu: ; 
„Mutatis mutandis, o convorbire cu aceşti 

ilustraţi ar suna cam astfel: . : „- 
„— Mă rog unde-ai învăţat d-ta carte? 
"— Mă cunoaşte d-nu” Stremayer,. | 
— Nu-i vorba de cine te cunoaște. Unde 

ai învăţat? ea a 
—— Ani şters ciubotele d-lui Brzrcek, re- 

ferende (sic) la ministeriul instrucțiuni, 
„— Nu te'ntreb unde-ai șters ciubotele. 
Unde-ai învățat? |. E 

— Apoi.tot. cam „prin 'Kecikemet. şi prin 
Brody m'am tăvălit eu, e 
„De aceea credem a-i face un serviciu 

d-lui Stremayer, recomandindu-i o prețioasă 
personalitate pentru ocuparea catedrei de fi- 
lologie comparativă a „limbilor -semitice'“, 
Este dl..Herşcu Șloim Zeilig, actual docent 
„privat de limba ebraică la o mică .universi- 
tate din Tirgul-Cucului. Acest domn doc- 
tissim se obligă a primi. auzitori academic 
pînă şi (în) frageda vristă de 2—5 ani şi de 
a-i duce la vreme de ploae şi în spate” în 
salele universităţii din Cernăuţi, pentru mi- 
nima taxă colegială de 6 creiţari. austrie- 
cești pe săptămină.. 

E 

„ Primim din partea Onor. Consulat cir. 
austro-ungar, următoarea adresă supt nr.. 
6465: Ea 

Conform cererii d-lui Rectore al:Uhi- 
versităţii c. r. în Cernăuţi, am onoare a vă 
comunica pe lingă aceasta un esemplar des- 
pre ordinea prelecţiilor, la acea Universitate, 
rugindu-vă. să binevoiţi a face ca conţinutul 
catalogului lecţiunilor să fie cunoscut și 'că 
în Universitatea c. r. Frantz Iosef în: Cer- 
năuţi se vor ţinea prelegeri regulate asu- 
pra limbii şi literaturii romîne,-asupra Phi- 
lologiei comparative romîne şi asupra drep- 
tului civil francez, A ” 

_. Omenia omenie cere și cinstea cinste, 
De şi adresa reprodusă inventează științe 
nouă, precum „filologia comparativă romi- 
nă“. (care poate va fi cea comparativă a lim- 
bilor romanice), de şi numele M. Sale se 
scrie cu z și nu tz (,„Frantz“ Iosef), totuşi 

„vom sta la vorbă bună și vom întreba, cum 
de ni se întîmplă nepomenita onoare de a 
fi rugaţi să reproducem catalogul de lec- 
ţii al mult cinstitei Universităţi din Cernăuţi, 
şi aceasta încă .în ajunul serbării dureroa- 
se a uciderii lui Grigorie Ghica VVd. Știm 
cu toţii că acel institut a fost creat drept 
recompensă pentru manifestaţia «lin anul tre- . 
cut, știm că profesorii. toți, înnainte de a fi 
numiţi, a(u) trebuit să-şi scoată sufletul în 
palmă și să declare că preste un. timp oare- * 
care vor ţinea prelegerile în limba germană 
chiar la facultatea teologică. Acuma vedem 

— Apoi cam tot prin Hirlău m'am făvăli? 
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că la “această "facultate, în: care -limba. ger- 
mană e:așa de trebuincioasă ca piperiu'n 
ochi, trei din .profesori, d-nii Isidor Onciul, . 
Eusebiu şi Constantin Popovici :au .și în- 
ceput a ţinea prelegeri în. numita limbă, 
de și consistoriul metropolitan s'a. învoit 
la prefacerea în facultate a institutului săz 
teologic numai cu condiţia, ca limba. de 
propunere să rămiie cea rominească, Ve- 
dem că, de şi condiţia a fost admisă de că- 
tră d. Stremayer, totuşi astăzi se întîmplă 
contrariul. Ştim apoi: că însuș(i) limba. şi 
literatura romînă. se vor propune în limba 
germană şi.că singura causă din “care d, 
I. G. Sbiera a rămas, numai suplinitor al 
acestei catedre, este că; a refusat de a ţine în 
limba germană cursul său. Toate acestea 
le știm. aicia și totuşi—totuşi nu sîntem 
dispensaţi-de onoarea de a înregistra redes- 
chiderea unui institut cu tendinţe germani- 
satoare, în care opiniile politice. ale pro- 
fesorilor sînt lucrul principăl şi ştiinţa lu- 
cru secundar?. Poate pentru că d. Schiffner. 
propune .dreptul .privat frances? Dar pro- 
puc-l cîtu-i place. Iuriştii noştri din ţară 
sînt atit de familiarisați cu literatura drep- 
tului frances, în cît mulţi 'din ei ar putea 
fi profesori în, Franţa, necum la noi. Poate 
că numitul domn gîndeşte să ne înveţe car- 
te. franțuzească astăzi, cind am:, început .a 
ne: plinge de. estrema galomanie .a .cercu- 
rilor noastre culte?. Aceste încercări de a 
familiarisa “publicul .romînesc cu institutul 
sui generis din Cernăuţi, nu' ne încălzesc 

„de fel,. cînd știm că mediul, pe. care d. 
"Stremayer l'a creat: universităţii, falşifică 
neapărat isvorul ştiinţei desinteresate, încît - 
devine indiferent, cine se sileşte. a făie a- 
colo mutre filosoficești de pe catedră, da- 
că e d. 'Tomașciuc. sau d. Havrişciuc. sau 

" alții ejusdem farinae. „: e 

Domnia lui Cuza şi Conservatorul din laşi, 

La” anul 1864, supt Cuza Vodă şi supt 
„domnia statutului s'a(u) înființat două şcoli 
de musică şi de declamaţie, una în” Bucu- 
reşti, cealaltă în Iaşi. Domnia lui Vodă Cuza 
e istoriceşte cea mai însemnată. de la fa- 
narioți încoace, atit în bine cît şi în rău. 
Se poate spune că toate creaţiunile aces- 
tei domnii au acest îndoit caracter; supt im- 
„pulsiunea îngrămădirii trebuinţelor moder- 
ne, Rominii au pierdut pentru multă vreme 
dreapta măsură a lucrurilor; instituții, legi, 
limbă, c'un cuvint toate formele vieţii. publi- 

„ce aveau un aer pripit și netemeinic, Nu- 
mele înlocuia aproape pretutindenea fondul, 
“haina magistratului frances' avea să repre- 
sinte în Romiînia capacitatea juridică, tit- 
lul profesorilor din Franţa, cîștigat aicea 
cu multă înlesnire, ţinea .locul învățăturii 
lui, aa aa 

I
N
 7
3



456 

Luiînd în 'serios proverbele că „haina-l 
face pe om“ și că „acela căruia Dumnezeu 
îi dă o slujbă, îi dă și minte destulă pentru 
ea“, Rominia pare încă a fi statul, despre 
care Oxenstierna spunca regelui său, să. 
meargă să vadă cu ce mică porţie de înţe- 
lepciune se pot „ferici“ statele. 

- Pe cît domnea însă într'o parte a gene: 
raţiei trecute o suficiență nemai pomenită, 
tot pe atita. cealaltă parte a inteligenţei na- 
ționale se împluse de neîncredere faţă cu 
toate creaţiunile lui Cuza-Vodă, faţă chiar 
cu acele, a căror necesitate s'ar fi putut dis- 
cuta pînă la un punct oare-care, al căror 
caracter îndoelnic era poate causat mai mult 
prin relele basc, ce li se pusese, decît prin 
sine înşile. Se'mnţelege că generaţia actuală 
nu este în stare de a hotări, care din aceste 
două direcţii spirituale - are dreptate, cea 
încrezută şi optimistă, sau cea sceptică și 
pesimistă, căci nici una nici cealaltă nu 
sint încă atinse de indiferentism, n'au rc- 
nunțat de a voi binele comun. 

Intre creaţiile, cari: suferiau de neajunsuri 
în chiar basele lor, era și școala de musică 
„din Iaşi, asupra căreia părerile erau dia- 
metral opuse. Partea care-i imputa lipsa 
de resultate, a desfiinţat-o într'un rînd. Re- 
înfiinţindu-se, constatăm de astă dată în- 
cercarea de-a o complecta și îmbunătăţi, 
Trei-spre-zece ani s'a(u) predat în şcoală 
numai principii de armonie, piano, violină 
și canto, încît ori-care profesor putea u- 
şor, la întrebarea asupra succeselor dobîn- 
dite, să arate că asemenea succese nu se ca- 
pătă într'o școală în care nu sînt represen- 
tate nici instrumentele neapărat trebuitoare 
unui orchestru. Ministerul actual a înfiinţat 
deci toate catedrele, câte mai lipsiau, în 
cît de-acum înnainte vor fi clase de violină, 
violoncel, contrabas, clarinet, hoboe, corn, 
trombă! şi trombon, pe lîngă cel de armonic, 
canto, principii de solfegiu. și declamaţie. 
Acuma cel puţin publicul va fi în drept să 

aştepte resultate mari, iar opiniile opuse a- 
supra școlii vor avea după cîţiva ani probe 
în destul de tari fie pentru, fie contra ei. 

„Metoda intuitivă în instrucție, 

Duminica trecută spre sară, s'au înche- 
iat esamenele publice de la Pensionatul Nor- 
mal de Domnișoare (din Iași), prin o serie 
de producţiuni musicale. 

Resultatele instrucției, a creşterii, apoi 
în deosebi: a culturii musicale din acest in- 
stitut, despre: care au dat dovadă aceste e- 
samene, sint vrednice de-o deosebită luare 
aminte, 
"În privirea instrucției putem susţinea că 

în timpul nostru poate sînt puţine lucruri 
despre care să se vorbească, și cu atîta in- 
teres, ca de metoda cea mai priincioasă, 

t 

punerea, 
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după caresă se dee școlarilor învățătura cu- 
venită. Cu toţii știm: astăzi ce însemnează 
metoda intuitivă, însă: la noi sînt foarte pu- 
țini care s'o ştie aplica bine și încă mai pu- 
ţine “sînt școlile -în -care acea metodă a de- 
venit familiară şi folositoare într'adevăr. U- 
na din aceste puţine școli este Institutul 
d-nei Humpel. Invăţarea pe de rost cu scop 
de-a dobîndi nouă cunoștințe este aproape 
cu totul esclusă, memorisarea regulelor — 
regulă generală la noi — este înlocuită prin- 
tr'o învăţătură minuțioasă, treptată şi si- 
gură :a materiei de învățămînt; istorie şi 
ştiinți naturale se propun astfel că şcolă- 
riţele nu rămîn cu vorbe goale în minte sau 
cu gîndiri încilcite şi idei nemistuite, dar 
ceea ce-au învăţat și ştiu într'adevăr. Des- 
pre toate aceste s'a putut convinge ori-cine, 
care se pricepe în chestiile desvoltării in- 
telectuale și a asistat la esamene. 

Despre educaţie se face la noi asemenea 
multă vorbă, anume despre modul cum ar 
trebui îmbunătăţită educaţia sexului femeesc 
prin şcoale. 

In urmarea vorbei multe, a regulamen- 
telor şi para-regulamentelor, avem două di- 

"recţii în practică și amîndouă greşite, a- 
nume: sau un respect estrem, în fond însă 
falș, sau o familiaritate peste margini; E- 
fectul direcţiei dintii este fățărnicia,. efec- 
tul celei din urmă lipsa de caracter şi nesu- 

D-na Humpel întruneşte calităţile . cele 
mai proprii pentru sădirea şi cultura unei e- 
ducaţii solide. Manieri familiare, care tot- 
odată impun respect, un mod minunat de-a 
îndemna școlărițele la împlinirea datoriilor 
lor prin fapte şi măsuri pedagogice, nu prin 
cuvinte moralisătoare: iată mijloacele, cu 
ajutorul cărora 'd-na Humpel a căutat şi 
caută cu mult succes a forma moralitatea 
fetelor încredințate d-sale. 
“Precum în instrucție, aşa și în musică,. 

Ja.noi acela se crede a fi mai destoinic și 
mai bun, care știe multe; pe cînd lucrul 
principal este de-a ști puţin și bine și acel 
puțin să fie ales. Acest din urmă este prin-. 
cipiul, de care e condus d-nul Ilumpel în. 

„ înstrucţia musicei și de sigur va veni tim- 
pul în care meritele d-sale pentru cultura 
musicei în mijlocul societăţii noastre vor 
fi îndeobște recunoscute, — Cu privire la bu- 

-căţi, ele se icu din autorii cei mai celebri; 
Cu privire la esecutare am admirat tot- - 
deauna precisiunea și fineţa, cu care elevele 
mai înnaintate în instrucţia musicală s'au 
distins în esecutările lor. 

Notiţe asupra instrucţiunii publice. 

O critică la adresa ministerului de: în- 
strucție de supt G. Chițu. In C. d. nr. 
66, din 13 Iunie, 1876, unde se reproduce:
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circulara din 7 Iunie, a ministrului de ins- 
trucţie G. Chițu, prin care cere „nişte me; 
morande critice“ pentru reforma învățămîn- 
tului, găsim într'o notă următoarele ob- 
servaţii ale redactorului (Eminescu): 

„Frumoase  intențiuni—nu-i vorbă—şi. 
n'avem nimic de zis în contra lor. Dar nu" 
vor găsi oare cetitorii noştri, că oare-care 
cunoştinţe de gramatică, interpuncţiune și 
stilistică n'ar fi cu totul de prisos la acel 
onorat oficiu? Mai ales în perspectiva a- 
celor interesante: investigații științițice, pe 
care are de gând să le facă?“ 

* 
k 

Limba romînă şi limba latină clasică, 
C. d. 1., n€ 89, din 13 August, 1876, supt; 
„Invăţămiînt comercial“, publicind progra- 
ma unei școale de comerț, a lui Troteanu,. 
din București, relevă cuvintele din ea: „lim- e 
ba romînă cu noțiuni de limba latină (numai 
cunoştinţe absolut necesare pentru studiarea 
mai bine a limbei romîne)” și face în notă 
următoarea observaţie: . | - 

„Pentru studiul limbii romine nu-i nece- 
sară cunoașterea celei latine clasice, cu care 
a noastră abia are legături. lar cea latină 
vulgară, respective dialectele la care a dat 
naştere, chiar dac'ar avă cine le preda în 
fericitul București, totuşi ar fi cu totul de 
prisos într'un institut ca acela al d-lui Tro- 
“teanu; aşa dar jos limba latină“. 

* 
* %* 

Un manual de geografie elementară. A 
eşit de subt tiparo nouă ediţie a “Noului mc- 
tod de igeografie elementară de A. Gorjan 1), 
care cuprinde însemnate schimbări în bine, 
căci autorul ni se presintă astăzi ca un 
hotărît părtinitor al metodului intuitiv..... 
„Autorul se hotărește pentru metodul sin- 
tetic ?) şi bine face. De și: aprobăm în teo- 
rie ceea ce ne spune prefaţa.3), de şi recu- 
noaştem că cel d'intăi pas este făcut pe 

" “această cale și că faute de mieux cartea tre- 
buc introdusă, totuși vom observa și neajun- 
surile ei, asupra cărora autorul ar trebui să 
revie. Cele mai însemnate ni se par gre- 
şelele de definiţie și cele gramaticale; căci, 
dacă o cunoștință materială falşă se poate 
rectifica prin esperienţă proprie sau străină 

  

1. Noul metod de geografie elementară pentru claă- 
sele primare de 4.. Gorjan ete.“ Ed. ÎI. Partea I, 
pentru clasa a l-a şi a [l-a Bucureşti, 1816. Un vol. 
30 mie, pp. 96 (dintre care pp. 88—96 cu total albe— 
pentru a se „trece de cătră institutor, en condein de 
plumb, deserierea districtului în care se află şcoala...) ” 

2.. In textul C. d. 7. este analitic, un lapsus evident; 
cf. op. cit., prefața, pp, 3—4, unde autorul se pronunţă 
categorie pentru metodul sintetic, pe carol aprobă: și 
Eminescu, (Ed. Senrtu). O 02 

3. Vezi op. cit, p. &: „ilateria de tratat cuprinsă 
în acest manual, cate astfel întocmită încît să nu treacă 
nici-odată peste cercul de înțelegere al copilului... 
Ea eate luată din sfera învățămîntului întuititi..* 
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(scrisă), nu e tot astfel cu cele de limbă şi 
de logică, care se contractează prin deprin- 
dere şi cu greu se pot desvăţa. . 9 
“Aşa d.- ex.: „Oraş numim 'o adunare de 

mai multe case, bine zidite şi . frumoase, 
cu strade regulate, aşternute cu piatră“. 

Adunarea. mare de mai multe... Dacă-i 
adunare, se'nțelege că-i de mai multe, nu 
de una sau două. Apoi case bine zidite și 
frumoase, strade regulate așternute: cu pia- 
tră ctc. sînt tot note, care nu. caracterisază, 
orașul. Esistă oraşe mari cu case -urite și 
rău: zidite și cu uliți nimic mai puţin de 
cît regulate şi a căror așternut de piatră e 
mai mult o ironie și un atentat la bătături, 
de cit un pavagiu, de ex.. Bucureștii, cărora 
totuşi nu li: vom refusa numele de oraș. 
De-aceca. definiția economiei politice ar fi 
fost și mai esactă şi mai vie. Prin definiţii 
rele, copiii învaţă a lua sama la lucruri ne- 
esențiale și a trece cu vederea pe cele e- 
senţiale. a Sa 

O greşală. gramaticală: de care foiește 
cârtea, este substituirea persoanei -a treia 
plurale prin a treia singulară. Ex. „Din 
ce se compune locuințele noastre? De ce. 
se face valuri.pe mare? (pag. 27).—De 
ce ţară ne desparte munţii Carpaţi? 

- ek 

Presa bucureşteană și: instrucția publică. 
In vremea din urmă, jurnalistica bucureş- 

_teană începuse. a comite articole care de 
care mai insipide asupra instrucţiunei pu- 
blice, încît un om care pricepe întru cîtva 
chestiunile. scolastice trebuia să admire uşu- 
rinţa, cu care oamenii la noi discută lucruri, 
despre care nu pricep nimic. C'o adevărată 
părere de bine am văzut însă pronunţindu-se, 
spre marea noastră mirare tocmai în Bu- 
curești, o mișcare. pedagogică sănătoasă, i- 
naugurată de un grup de învăţători, cari 
se vede s'au convins că prin beţie de cu- 
vinte şi frase jurnalistice nu se face educaţia 
unui poport). - 

a. 

% X | 

. Necrologul profesorului de religie. Gheor- 
ghe Ionescu. În noaptea de 5 spre 6 a:cu- : 
rentei s'a săvirşit de liniștita moarte a drep- 
ților, economul de la Dancu Gheorghe .Io- 
escu, Cine nu l'a cunoscut pe bătrinut 
-de 60 de ani, care avea pentru fie-cine vorbă 
bună și inimă deschisă? El era în. oraşul 
nostru un tip de înțelepciune practică, de 
îngăduință și blindeţă. Bătrin cum era, a- 
lerga bucuros să îndatorească chiar pe oa- 
meni, pe care abia-i cunoștea, şi să stărue 
pentru dinșii. Cu greu ar. fi putut cineva să-i 

1. Se rezumează apoi darea de sumă a lui Aug. La- 
urian asupra tendinţelor și lucrărilor de pînă acum 
a(le) asociaţiti pedagogice. (Ed. Seurtn). "
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refuşe o rugăminte, şi el cunoștea chiar pu- 
icrea ce-o avea farmecul persuasiv al vor- 
birii sale. Cine nu.l'a cunoscut, nici. că-și 
poate închipui cît de interesantă în simpli- 
tatea ei era conversaţia bătrinului preot; 
întrețesută cu glume nevinovate şi maxime 
de înțelepciune a: vieții Și - inspirată de-o 
estremă bunătate de inimă: Asemenea. era 
cu “neputinţă să presupui, văzindu-l, că a- 
cest om ar fi avut în. viață-i cea mai ne'n- 
semnată pornire de minie asupra cuiva. De 
cițiva ani în pensie, el fusese un sfert de se- 
col profesor de religie la liceul Statului, unde 
cra idolul elevilor, căci din studiul său -e] 
nu făcea un 'șematism sec dogmatic, ci ştia 
să dee obiectul său acelaș farmec, care cra 
răspîndit asupra întregii sale vieţi sufle- 
teşti,. Domnul îndurărilor ' să-i îngădue in- 
trarea : în - corturile celor drepți! 

” Pa Fe „% | Ia 3 
xx 

O istorie a Rominilor pentru copii. A 
eşit de supt tipar partea I a unei „istorii a 
Rominilor“ de Grigorie: Cristescu! , : învă- 
țător în com. Dobrovăț, ținutul: Vasluiului. 

„Încercarea de 'a scrie o istorie, potrivită cu 
priceperea şi cercul de idei al copiilor, ni 
se pare 'că a succes mult mai: bine acestui 
învăţător, decit altora, care au scris pîn'a-. 
cum. Neobicinuiţi a lăuda în mod ditiram: 
bic” ceea. ce ne pare bun, -ne mărginim a 

MIHAIL EMINESCU ae 

constata -că acest manual—care va avea 
nevoe: în ediții viitoare : de îndreptări, pe 
care :i le vor dicta autorului împrejurările 
şi observările juste ale invăţătorilor prac- 
tici — totuși pin” în momentul de faţă. e. cel 
mai uşor de priceput şi de miînuit în aceas- 

- tă materie. O recomandăm deci (cartea) în- 
văţătorilor și dorim, ca fiecare să-și facă 
observările sale asupra ei, căci autorul, după 
cit știm, va da edițiilor sale viitoare toate 
schimbările, cîte i sar propune de cătră 

"învățătorii “practici şi competenţi. Căci nu- 
mai astfel se și creiază o adevărată lite- 
ratură didactică: prin munca comună a în- 
tregului corp 'învățătoresc, O carte, rela- 
tiv mai bună, puindu-se în școale, învăță- 
torii bagă de samă, care părți“ale materiei 
sînt prea: greu formulate pentru priceperea 

„copiilor,: îşi fac observările, iar autorul în 
urmă preface ceea ce recunoaşte el însuși 
că e prea greu stilisat, 
-. Stilul cărţii e mai narativ decît a (1) altor 
manuale, limba mai populară — deci mai bu- 
nă — şi toată materia e tratată de două ori 
în paralelă. Odată se'nchipuește că copi- 
lul întreabă și învățătorul răspunde, încît 
fie-care îşi poate prepara: materia în acest 
„mod; altădată — în resumatele scurte, de în- 
văţat pe de rost — învățătorul întreabă şi 
copilul răspunde. Aceste resumate sînt lim- 
pezi și scrise în scurte proposiţii principale. 

4 

  

a. , - 
î 1 

STUDII ȘI ARTICOLE DE POLITICĂ 
Sa ȘI EXTERNĂ 

INTERNĂ. 

1 

“Despre partidele politice din Romînia. 

... Sînt persoane — singulare sau colective — 
cari 'S inamici comuni tuturor partidelot 
Şi tuturor guvernelor, mai ales cînd acele 
partide sînt personale și nu de principii: 

Partide personale şi nu de principii? Ce 
va 'să 'zică asta? Ce? Nimica. Aţi auzit ceva 
nou? Ionescu şi cu Ion Ghica și-au 'dat mi- 
na... Cum se poate — dar: principii aşa de 
diferite? 2). Iată ce va să zică partide perso- 
nale. Partide de oameni fără caracter... po- 
litic — oameni pe care nu -poţi. conta, fac- 
tori cu cari:nu poți calcula. . ” 

„Ce va să zică caracter? Un om, cu princi- 
pii bune ori rele, tot una —pe care 'cunos- : 
cîndu-le însă, să ştii sigur și tare, să poţi 
proroci cu sfințenie, cumcă în împrejurarea 
cutare şi cutare, omul nostru se va purta 

1. Gr. Cisteseu, Mannal' de istoria Rominilor. Iași, 
ISI, 1 vol. în 80, : E i 

2. In test: diferiți. 

în 

7 

așa şi aşa—dar în fine numai așa şi nu 
altfel. De se poartă altfel, chiar de S'ar pur- 
ta bine, totuşi nu mai e cu caracter ci fără, 
In fine omul, a(le) cărui fapte sînt dictate 
de principii bune sau rele, salutarii Gri per- 
nicioase e om de caracter; iar omul care 
lucrează supt impresiunile momentului, fără 
ca prin faptele lui să se țese firul cel roșu 
al principiilor, e om fără caracter, e un fac- . 
tor cu care nu poţi calcula, e un individ, de 
care nu poţi şti, cum se va purta anume 

împrejurarea: cutare sau cutare, 
Un ministru, fie cît de genial, în Romi- 

ma nu va isprăvi nimica, pentru-că. nu are 
(la) dispoziţiune alţi factori cu cari să cal- 
culeze, de cît astfel de oameni. Azi omul. 
meu e de un principiu, mâne bagi de seamă 
că s'a schimbat. Azi roșu, mine alb: azi 
alb, mîne negru: azi Rada, mine Neaga — 
ba încă cu toate astea: pretinde să-l și res- 
pecţi, să și zici: Mare-i mă! Șiretu-i mă! 
Grozavu-i mă! Uite mă! Etc.. ! 

lată ce va să zică partidele 'n Romiînia —



  

  

SCRIERI POLITICE ŞI SOCIALE 439 

pardon! partidele. personale — cine-ar putea 
presupune așa ceva despre onorab. partide 
din Rominia și rai cu seamă încă de toate, 
fără deosebire! Auzi acolo presumţiune. 

Inamicul comun al acestor Donquixonade 
e aşa numitul simţ comun.. Ce principiu 
domnule, îmi zicea un biet mitocan, robust 

Si roşu la față—ce principiu și libertate... 
Nu vezi că toți îmblă după chivirniseală. 

- După chivirniseală. Vorbă mare, căci ea 
e devisa tuturor partidelor, tuturor purtăto- 
rilor, de stindard cum s'ar zice, căci în urma 
urmelor fie-care e în stare ca să moară 
pentru stindard şi pentru chivirniseală. 

Dar acuși mă pomenesc c'un ziar roșu ți- 
pînd: Domnule! D-ta calomniezi țara. D-ta, 
cinic și contupt, desprețueşti presa. D-ta 
insulți națiunea! etc.——Naţiunea! Hoho! Na: 
ţiunea, va să zică. Un rău au partidele noas- 
tre: că se identifică fie-care din ele cu na- 
“țiunea. „Sintem naţiune... nu mai sînt par- 
tide 'n ţară! Toată țara-i numai o partidă: 
națiunea!“ lată ce zic unii, iată ce zic şi cei- 
lalţi. “ | | RI 

Ba nu, Domnișorilor, nu sînteţi dv. naţiu- 
„nea, nici unii, nici alţii, —măcar genera- 
țiunea toată, căci națiunea -are zeci şi iarăși 
zeci de generaţiuni. Dv. puteţi fi'o genera- 

” ţiune, un fragment, drept să vă spun cam 
mizerabil și cam putred al acestui corp ce 
trăeşte (de) zeci de secoli: națiunea, 

Dar dv: sînteţi oameni consecvenți. Aţi 
zis că sinteţi națiunea și vi se pare că o 
(sic) şi sînteţi —sau cel. puţin faceţi ca şi 
cind o aţi fi— îngrijiţi adică pentru dv. — 
și mărire cerului — numai pentru dv. Tre- 
cutului îi daţi cu piciorul, viitorului nu:i 
testați. nici știința nici. limba, nici ţara ci 
numai cOnrupțiunea dv. cea mare şi parti- 
dele dv. cele fără de caracter. Mincaţi ve- 
nitul ţării a trei generaţiuni- viitoare, căci 
mîncaţi pe datorie pinea copiilor, nepoților 
şi-a strănepoţilor dv. Tot: luxul ce-l faceţi: 

“azi, poimiîne, la ei, va fi mizeria. 

„Dar finanţele ţării se ruină. Ce. vă pasă 
— voi sînteți națiunea... cu moartea voastră 
a murit şi națiunea. Vorba ţiganului: ce-mi 
pasă mie că 'trăește toată lumea, dacă mor 
eu. Dac'am murit eu, toată lumea a murit, 

Deficit lîngă deficit, împrumut lîngă îm- 
prumut, datorie lingă datorie, gaură lingă 
gaură, pină ce finanţele Romîniei nu vor fi 
în curînd de cît o gaură imare. Avis Onor. 
Minister de gă.... de finanţe! Atis manda- 
tarilor ţării! Mu a 

Trei moduri sînt de-a resolva o cestiune. 
Cel (d)întfi e că vezi lucrurile, surizi 'a- 

mar, te îndoiești...., dar stai la îndoială şi 
nu mergi mai depârte. Scepticism. . 
„Cel de-al doilea, e că vezi răul, îţi sfărmi 
căpăţina de-i afli causele, calculezi cu ci- 
fre positive și nu imaginare, .ilusorii, îţi 
scurtezi din plapomă binișor, şi te 'ntinzi 

numai pe.cît. ţi-ai scurtat'o..., .devii onest 
şi econom. Positivism. . ..: 

Al treilea e că: văzind. răul, surizi cu 
nobleță şi dispreţ,. şi-ţi zici în minte: ţara 
e bogată, țara va plăti...! Timpul va şterge 
și urmele.. Optimism ! a 
„Să analizăm toate. aceste trei moduri in 

rebus. .Cel dintii și cel de-al treilea sînt 
„cele obicinuite în: Romînia — cel de-al doilea 
e cel obicinuit pe alte locuri a (le) lumii mai 
cuminţi. | 

„Atît scepticul cit și optimistul se opresc 
la îndoiala însăși şi nu merg mai departe: 
Unul știe și cată lingă el, dar nu vrea.să 
știe, altul. știe și sare.cu ochii închişi peste 
cl —dar ignorează.: Dar nevrind a ști de 
rău şi. ignorîndu-l—el totuşi există. EI ar 
exista chiar. dacă nu lar ști nimeni —ar 
exista și, ca tot ce-i.rău, ar creşte şi s'ar 
mări progresiv pînă cc s'ar fini cu ruina 
statului romîn. Să ne explicăm:. 
„Azi sînt în Rominia atiţia amploiaţi, în 
cît ai putea să împli cu ei două generaţiuni, 
nu una, Jumătate .din acești oameni, cari 
sgirie la hirtie, ar putea să sgîrie brinză 
și să cîntărească la măsline, ori să facă cis- 
me și haine. Cîte braţe s'a(u) luat mese- 
riei, cîte comerciului, ba cine ştie cîte artei 
și. literaturei. Dacă Gr. Alexandrescu. n'ar 
fi -fost .toată viaţa lui amploiat ar fi de- 
venit unul din cei .(d intii literați ai Orien- 
tului. Ci așa: toate puterile sufletești ale 
generaţiunii sînt absorbite de lupte de par- 
tide, şi la rîndul lor toate partidele nu sînt 
decît amploiaţi; pe de-o. parte cei activi, 
pe. de alta cei destituiți. Aceştia. se ceartă. 
pe ţara cea de jjaf.: Modul. cum se ceartă, 
îl 1) numesc cu toţii presă. Ce fisionomie are 
drăguța cea de presă -— despre, aceea citito- 
rul va fi avut bunăvoința de-a se informa din 
articolul meu intitulat: Limba în ziarele din 
Romînia liberă 2). - e 
„Incă un rău au oamenii din Rominia. Ina- 

inte voia fiecare. să fie domn, âzi vrea fie- 
care. să fie ministru... De.ny fiecare, to- 
tuşi aş vrea să am atitea monede de-un 
ban, pe. câţi i-am surprins :cu:.vorba asta 
asupra visurilor lor eele mai fericite. .. 

, ICE pas i 

Dragostea de poporul românesc, 5). 

Ce să vă spun! Iubesc âcest popor bun, 
blind, omenos, pe spatele căruia diploma- 
ţii croesc charte și resbele, zugrăvesce împă- 
răţii despre care lui nici -prin gînd nu-i 
trece; iubesc acest popor, care nu serveş- 
te: de :cît de cafalici tuturor acelora ce se 

1. În As. po 
"2 Art. necunoscut. ;. E 

» 3, Fragment (fără titlu) din Ms. 2257, £. 60, ambele 
pagini ; după eeris și ortografio se datează prin anii 
1868—1830. ' Pare a face parte dintrnn articol (ori 
dintr'un discurs ?) conceput de poet, în contra potiti- 
cianilor țării sale, după cum vădeşte cuprinsul. (Ed. 
I Scurtu). .. a
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înnalță la putere —'popor nenorocit care ge- 
me supt măreţia tuturor palatelor de ghiață 
ce i:le așezătt pe umeri. 

Pe fruntea (sa) străinii “scriu conspira:- 
ţiuni și alianţe Tuso-prusiene — pe seama sa 
croesc revoluţiuni grandioase ale Orientului 
—a căror fală o1) duc vre-o trei indivizi 
—a căror maitiriu” și desonori le duce po- 
porul'sermanul. . i 

Aţi: făcut din o parte din: oraș tirana ce- 
lorlalte cinci părți ca s'aveţi alegători pe 
sprinceană, ați scumpit hrana de toate zi- 
lele ca s'avcţi alegătorii voştri, ca în urmă 
acei puţini alegători 'să vă 'dea dreptul d'a vă croi diume şi d'a împovora (budgetul) 
într'un mod ne mai auzit în Romiînia,. 

V'aș fi. iertat să vă serviţi (cu) ncones- 
tităţi “personificate, cu falii declaraţi; cu 
furi cunoscuţi de lume, cu nulități egale cu 
bestia, ca să ajungeţi la.un scop;-—dar să 
vă serviţi cu aceste mașşine oarbe ca (să) 
nu ajungeţi nicăiri, — asta n'o pot înţelege; 
— pentru ca să vă retrageţi în faţa unui(a), 
care după voi nu are încrederea țării — asta. 
iar -nu o 'nţeleg. —In fața unificării patriei 
noastre sfişiate, singerinde, vă iertam chiar 
crima paricidului, dar să ne omoriți pu- 
ţina încredere ce-o aveau puterile în noi — 
garanţia : existenței noastre naţionale, : pen- 
tru a nu ajunge nicăiri, — asta e crud. Apoi 
ne-ați jucat “guvernul! în: mînile unor oa- meni, dintre cari unii nu au doar alt merit, 
decit “că sînt sămința ' urdorilor Fanarului, 
n'au alte cunoștințe decit să facă fluturi 
de hirtie şi să — tacă. | 

„” Despre politica „desnaţionalisării :) 

- De Maghiari nu ne-am temut nici odată, 
Ei sînt prea barbari pentru de a ne putea 
înghiți. Ei! sint: ca piatra ce. apasă —nu 
ca soarele ce absoarbe. Expuși soarelui, el 
nc-ar "fi absorbit':şi ne-ar. fi: prefăcut în 
raze de-ale sale, raze splendide însă so- 
lare. "Dacă germanismul ar fi pătruns cu 
dulceaţa luminelor nu cu “asprimea domi- 
nării în valurile poporului, noi: pînă azi c- 
ram" poate 'Gennani, că farmecul culturii 
e cel imai mare farmec, Dar te pomeneşti că între noi și cultura germană se pune piatra 
cea brută și scorburoasă a maghiarismului, ea apasă pe noi cu greu, numai că noi nu 
ne vom da îndărăt, pentru că nu putem. Impenetrabilitatea corpului fizic nu permite 
ca în unul: şi acelaș loc să stea două cor. 
puri deodată; ce minune. dar dacă impene- trabilitatea corpului moral nu 'cedează nici un atom al fiinţii sale corpului strein ce apasă asupră-ni? Noi avem toată causa de a mulțuini Maghiarilor pentru apăsarea lor, căci ei ne-a(u) deșteptat, ca și cum ai deş- 

1. În me, le. -. 2. Titlul pus de Eminescu e Evducaţiune și cultură, 
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tepta pe un om ce doarme lîngă o 'prăpas: 
tie, cu o lovitură de cnută. . E 

Dar să venim la obiectul nostru, 
E multă diferență între cducaţiune și cul- 

tură, Aşa d, e. educaţiunea streină implică 
spirit strein, — cultura streină ba. Educa- 
ţiunea e cultura caracterului, cultura e edu. 
caţiunea minţii. Educaţiunea are a cultivă 
inima. şi moravurile, cultura are a educa 
mintea, In fine un om bine educat, cu inimă, 
caracter şi moravuri bune poate să fie cu 
“un cerc restrîns de cunoștințe, pe cind din 
contra cultura, cunoștințele cele -mai vaste 
pot să fie cuprinse de un om fără caracter, 
imoral, fără. inimă, Aa 

“Cultura streină ca atare nu poate strica 
pe om, pentru-că trece prin prisma unui 
caracter, a unei inimi deja formate, —e- 
ducaţiunea, creșterea cade însă în periodul 
acela al vieţii omenești, cînd inima nefor- 
mată încă a omului seamănă unei . bucăţi 
de ceară în care poţi imprima. ce vrei. Cind 
inima cu virsta se 'mpictreşte, atunci n'o 
mai poţi îndrepta, o poţi numai rumpe. 

De-aceea ne temem mai mult de şcoalele. 
populare maghiare, decît de Dieta lor, de. 
miniștrii lor, de honvezii lor, Dieta, mi- 
niştrii şi honvezii se duc, — omul rămîne, 
Pe acest om ce rămîne voiam a-l şti asi- 
urat; și el e asigurat prin datoria cea mare 
a statului, care nu :arc'de unde clădi şcoale 
populare; cînd va avea'de unde; atunci po- - 
porul le: va respinge cu conștiința şi cu 
brațul. Educaţiunea; streină implică . spirit 
Strein și un cor cuprins de spirit 'strein 
e asemenea unei pietre desprinse din zid. Ea 
aparține zidului prin' destinaţiunea ei, însă 
spiritul strein al atracţiunii pămîntului o 
face-să cadă. Căzind la pămint, că încă nu 
e pămînt, — cum Romînul renegat nu e încă 
Ungur, cum Evreul botezat nu e încă creş- 
tin. Abia disolvindu-se în: pulbere devine 

„Pămint, cum Ovreiul abia în nepoţii-lui de- | 
vine creștin, cum renegatul abia în nepoţii 
lui devine Ungur. Factorul infectat de străi- 
nism € o mortăciune morală a corpului, —. 
ce mirare dar cunică inamicii noştri. aşteap- 
tă să cadă mortăciunile corpului nostru, ca 
din ele să-și constitue pe.al lor. Numai că 
s'au înșelat amar inamicii noștri. Ei gindiau 
că ni e mort corpul și începură a tăia din 
el cu cuțitul. Dar corpul nostru nu era mor- 
tăciune ci numai amorţit, vorbe de-aceiaşi 
rădăcină, deşi nu cu acelaş înţeles. Cor- 
pul amorţit e un corp viu, sănătos, — numai 
că starea lui e anormală; — inima a încetat 
de-a fi centru pentru unele. din estremităţi ; 
ci prin o mişcare cit de înceată, dar conti.- 
nuă, partea amorţită intră iar în comunica- 
țiune cu inima, care bate voioasă şi repede, 
bate cît trăeşte. . : 

Renegaţii sînt veninul pe care natura 
binefăcătoare l-a depărtat din corpul noş-
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tru. Fericire e că lamura aurului nostru e 
însemnată pe lingă sgura ce-am putut-o le- 
păda fără, ca să ni pese. Am is totdeauna de 
'mcercarea de-a readuce în sînul naţiunii pe 
renegaţi. S'au dus? Cu-atit mai bine; era 
mai rău de rămineau. La noi era(u) un rău, 
și e o fericire că în miînile dușmanilor ei 
sint asemenea un rău. Ei sint boala lor cea 
ascunsă, dar cronică. Răi naționaliști, ei 
sînt răi servitori. Mașine oarbe şi materia- 
liste, ei lovesc fără rațiune. Toată iarna cor- 
pul e sănătos, faţa e roșie. Vine primăvara 
și buba venerică împle părţile cele mai no- 
bile ale: corpului — ochii, gura, nasul — și 
pătrund pînă 'n creeri, rozînd pînă și oa- 
sele creerului. In curînd capul naţiunii ungu- 
reşti nu va fi decit un monstru uricios şi 
plin de bube —un cap incurabil. In fine Ro: 
minii naționaliști vor lucra spre binele nos- 
tru, Rominii renegaţi fără să vrea chiar 
spre răul inamicilor noștri. Să vină numai 
primăvara libertăţii noastre, şi-apoi veţi 
vedea. E 

O repetăm cum că nu înţeleg nici Ungu- 
rii măcar cît-bine ne-au făcut și ni fac prin 
apăsarea lor. Ei ne deschid ochii, ei fac să 
ne concentrăm în noi, în sufletul nostru, 
să ne vrem pe noi înșine înaintea ori-cărui; 
asemenea ariciului care, făcîndu-se vălătuc, 
arată în toate părţile sale ghimpi, pe cînd 
inima'n el trăește. Apăsaţi voi! —apa nu 
cedează apăsării, cu cît mai mult o naţiune. 
Din contra, ea creşte ca umflată de puteri 
nevăzute, se va „umfla și svicnind va răs- 
turna piatra din frunte, spre a se. 'nnălța 
un alt soare, soarele de Diamant al Orien- 
tului în faţa soarelui celui de foc al Occi- 
dentului, Apăsaţi voi! — pînă ce ura noastră 
pentru voi nu va mai fi un simţimînt ci o: 

” rațiune —nu psicologie, ci logică. Și e te- 
ribilă ura cea. surizindă a logicei —ea (e) 
justificată, căci e justiţia. Este ura surizîndă 
—ura sclavului faţă cu tiranul său, este 
condiţiunea legată de transacţiunile dintre 
unul și altul. , a 

De-aș trăi în 'Rusia, şi poporul într'un ano- 
ment generos, ar închide tiranii spre a-i 
decapita, — de n'ar găsi carnefice, m'aș face 
eul — Cine mi-ar imputa-o de crimă? Cine-ar 
putea zice că nu-mi împlinesc datoria? — Și 
oare 'moartea în resbel are de bază ura sim- 
țimîntului? Desfid pe cineva de a-mi arătă 

altfel de bază 'ura simțimîntului ? Desfid. pe 
cineva de a-mi arăta altfel de casuri de cît 
escepţiunile. E: o ură logică. Te ucid, ca să 
nu mă ucizi. Trebue să pieri, ca să exist eu, 
Prefer lupta în locul unei dreptăți nedrepte; 
prefer de-a muri în loc de-a deveni Maghiar. 
Cine mi-o poate ţinea de rău, dacă voiu ca 
şi copiii mei să fie ca mire de Romini. 
Guvemul? — Nu-l recunosc de competinte, 
El are a-și regula trebile lui, ordinea pu- 
blică, nu: limba și religiunea copilului. meu; 

r 
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are de-a surveghia referinţele dintre el şi 
persoane streine lui, nu caracterul lui. pro- 
priu sau pe cl însuși nepus în referință cu 
elemente streine lui. Și cînd cu plătesc -pen- 
tru școală, datoria mea implică dreptul de-a 
cere cum să fie (copilul meu) instruit, Și 
eu cer. să fie instruit în limba mea și numai 
în limba mea, nu şi în limba mea. Gimna- 
siile de stat din Transilvaniă ar trebui să fie 
romîne —— căci Rominii le susţin cu birul lor 
amar, pe care-l storc pietrei și costișelor, 
cu care i-a'mproprietărit o dreptate ne- 
dreaptă. Veni-va vremea şi a dreptăţii celei 
drepte. aa Sa 

In fine dacă vre-un domn de naţionalitate 
maghiară, mi-ar face pînă. şi onoarea re- 
flexiunii — declar a priori că m-ar pune în- 
tr'o posiţiune șoadă 1), căci nu știu ungu- 
reşte, nu m'am silit să 'nvăţ frumoasa lim- 
bă asiatică, căci îmi mai plăcea barbarai 
limbă italiană d. e.; în locul. melodioasei, 
dulcei, molaticei limbe maghiare. Aș fi putut 
s'o învăţ ca să mîngăi figresa— dar prefer 
ao ucide. Ca origine; ca limbă, ca cultiva- 
bilitate chiar ne simţim prea 'mult superio- 
ritatea asupra culfei naţiuni, maghiare, cu 
ocultele sale bande, care pradă ziua în a- 
miaza mare pînă şi” drumuri 'de fier.' Noi 
nu ne. pretindem culți, ci numai -cultivabili 
—'nu avem pretențiuni mari noi ieștia. Am 
dormit câm znult, ce-i drept, dar era 'şi mâi 
bine —dar somnul nostru. a fost sănătos și 
ne simțim minunat de bine, încit nc credem 
(destoinici) a întreprinde" lupta 'esistenţii 
noastre și cu 10 naţiuni maghiare! nu numai 
cu una; După noapte vine și ziua —vine, 
pentru-că trebue să 'vină.. Şi dacă somnul 
nostru a fost lung, cu atît mai puter(n)ică 
va fi manifestaţiunea vieţii noastre. .E pie- 
„troasă şi 'ncovoiată calea Dreptăţii, dar e 
sigură. Știu că mi-aţi închide gura, de-aţi 
putea fără ca să vă scuipaţi vouă însuși 
în faţă, — dar nu veţi închide-o și vom pro- 
testa mereu, — nu voim cu toții decit un pro- 
test personificat. Nu se ucid lesne naţiunile, 
Domnii mei— și mai cu seamă cea romi- 
nNă nu. ..- | , , , E 

„Despre Nemţi la 1870. 
—.0O scrisoare — 

Scumpe Domnule Negruzzi, + 
Se poate lesne ca D-v. să aveţi acea tărie 

a inimii, ca să vă. retrageţi unei ocupaţiuni 
spirituale, care să vă. mulțumească şi să vă 
distragă — dar vă mărturisesc, că în mine 
simpatii şi antipatii sînt atît de pregnante, . 
încît antitesele lor, încordate încă prin -în- 
tîmplările de faţă, mi-a(u) tîmpit mintea, 
şi m-a(u) făcut incapabil de or-ce activitate 
literară, a 

1. Ardelenism: curios,
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Din causa asta veţi vdea că tot ce am 
schimbat în basm!) e fără tact; o lucrare 
mai mult mașinală, căci de schimbări ESC» 
ţiale, şi de-o coordinare cu Zust'nu sint ca- 
pabil din causa perpetuei nclinişti. 

Nemţii au devenit” nesuferiţi. Vă încredin- 
țez că nu sint Nemţii aciea, cari-i vedem nu- 
mai' cu ochii spiritului, în cărţile lor „pline 
de rigurositate pedantică. 

Numai D-zeu mai ştie cc e omul, Astfel 
un individ crede a se cunoaşte, îşi urmează 
trebile liniștit, sau trebi concrete, sau ab- 
stracte țesături de painjen combinate în filo- 
sofie ori poesie, și cind colo se pomenește 
într'o' bună dimineaţă că o întîmplare. în 
sine aceiaşi pentru toată lumea, stîrneşte în 
cl porniri, po 'care el nici nu presupunea 
vreodată că există în sufletul lui, rupe toate 
ţesăturile cite le întîlnise şi le combinase 
mintea. lui, şi se trezeşte că ce alt om— ade- 

„sea o negaţiune a individualităţii: lui de pin” 
atuncia. E apoi şi mai ciudat — acelaş fapt 
supt alte împrejurări l-ar fi lăsat neatins,— 
cun se poate dar că acelaş fapt obiectiv 
să fie în stare de a produce aşa de diverse 
schimbări subiective? 

De aceia nu vă miraţi, dacă peripeţiile a: 
cestei tragedii mari, ce se joacă azi pe. faţa 
îndelung- răbdătoare a acestui biet pămînt, 
au. fost în stare să încordeze: atit de tare 
antitezele de simpatii şi antipatii în sufletul 
meu încît supt dominarea acestei: rupturi 
psihice sînt tîmpit și necapabil de or-ce ac- 
tivitate literară. 

In fine schimbări de acestea,  psicologite 
să nu, credeţi .că se întîmplă numai .spora- 
dic p'ici colea, în individul cutare ori cutare; 
ea cuprinde ca frigurii popoară. întregi — 
şi avem din nenorocire exemple atit de evi- 
dente şi atit de apropiate. 

O tăcuţii, gînditorii, umanitarii Germani! 
— unde sînt ei?—Vă încredințez că nu:i 
mai găseşti. Nu-i găseşti în ziarele lor, cele 
azi mult mai poltrone de cît cele francese, 
nu-i. găsești în. literatură, căci piaţa e plină 
tot de opuri alarmante, lăuduroase, pline de 
injurii şi de-o strigătoare nedreptate. Na: 
țiunea francesă .e acuzată de. fapte, de care 
nici copiii n'ar. crede-o capabilă. 

Credeţi că mai ese vre-o carte cum “se, 
cade acuma "n Germania? Ferit-a Dumne- 

Blâtter 
fir: litterarische Unterhaltung: Das Ger- 
manenthum und Osterreich; Aus den preus- 
sischen Iahrbiichern — die Feuerprobe des 
nord (d)eutschen Bundes — Auf nach . Fran- 
kreich — Vorwărts! — Geharnischte Sonette 
— Die Vereinigung Deutschlands etc, etc. 

Vă încredințez, nici-o carte de. 

1. Basmul Făt-frumos din lacrimă, publicat în 
Con. lit, 

| alt ca- 
libru, ori de altă materie,— Vedeţi singuri! 

Titluri de articole în ziarele cele mai sc- 
rioasc: die wălschen Mordbreuner. 

Și asta încă nu-i nimica, — veţi vedea mai 
tirziu, după pace dacă cumva nu-i va bate 
republica. 

Inainte uu ţineau la naționalitatea lor, 
pentrucă nu prea, aveau la ce ţinea. Toată | 
lumea lega de numele german epitetul așa 
de puţin măgulitor de: Holzkopf. -- Azi se 
schimbă. Azi îi veţi vedea tot așa de tenaci, 
ş-așa de greu de desnaţionalisat ca şi Fran. 
cesii. Lată efectul întîmplărilor istorice. asu- 
pra sufletului omenesc. O parte din soarta 
lumei e azi în miînile lor (a Germanilor j— 
veţi vedea-ce vor face. Fiţi încredinţați însă 
că nu vor face pentru lume nimic, și pen- 
tru ei tot! - 
“Dacă e vr'o fericire pentru care vă in- 

vidiez într'adevăr, apoi ce aceea, pe care 
realitatea nu v-o poate da. La mine e cu 
totul : dimpotrivă. Intr'un pustiu să fiu—șşi 
nu imi-aș putea regăsi liniștea. 

Veţi vedea din stingacele schimbări şi 
din necapacitatea de-a corege esenţial pe 
„Făt-frumos“ —că vorbesc adevărul. De a- 
ceea Vă rog, mai cetiţi-l Dv. şi ştergeţi ce 
veţi “crede că nu se potriveşte, căci eu nici 
“nu știu, ce se potriveşte și ce nu. 

"In fine, am vorbit cu Slavici, pentru ar- 
ticolele asupra Ungurilor. EI le va scrie, deşi 
nu vor putea fi gata „de cît la Crăciun. Bie- 
tul om s'a cam “descurajat cind a citit stu-. 
diile lui Xenopol.) pentru că simţise că 
n'o să poată scrie nici-odată astfel, dar asta! 
totodată a fost impulsul de căpetenie, care-l 
va face ca să vă dea nişte articole într'a- 
devăr bine scrise şi corect. cugetate.: Pentru 

„asta însă și-a şi destinat un timp de cite- -va 
luni. 

Vă: tritnit de-odată cu Făt-frumos și o 
notiţă asupra serbării de la Putna. Tipăriţi-o 
cu litere cît se poate, de mici; nu trebue să-i 
daţi nici în cea mai estremă arătare (sic) 
o importanță, pe care nu va fi capabilă de-a 
o avea. 

In fine rugîndu- Vă să mă scuzaţi pentru 
că Vă ripesc atita timp c-o epistolă atit de 
lungă și încredinţindu-Vă despre afecțiunea 
„călduroasă ce Vă o păstrez, 

Rămiîn al Vostru supus 
po 

Rolul Românilor în regenerarea Austriei 2). 

Dacă răsturnarea ministerului . Giskra- 
Hasner ar aduce cu sine căderea sistemii, 
    

1. „Studiu asupra stării noastre: actuale“ în Conu. lit, 
vw, 1870, pp. 1, 121. 

3. Publicat, supt pseudonitnul Varro şi cu titlul „Sa 
facemu unu Congr esu!' în „Federațiunea, diurnalu po- 
liticu, literariu, comereialu şi economicu,  proprietariu 
şi editoriu Alexandru Pomanu, rodactoru respund. 
interim Jo Poruțiu“, Pesta, 1870. No. 33—365 din 
17/5 Aprilie. Articolul eato menţionat de Eminescu în !
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„a. constituțiunii, a dualismului — ce rol. vor 
juca Nominii la regenerarea bătrinei Aus- 
iric? Sta-vor, ei cu minile.în sin,. cum sint 
obicinuiţi a. sta, intimida-se-vor de țipetele 
bufone ale. Maghiarilor sau Nemţilor, — ori 
vor merge 'cu iruntea deschisă, solidari: cu 
celelalte naţiuni, care au aspiraţiuni comune 
nouă, spre a apela la. simțul de dreptate al 
tronului, spre a-l sili a ceda :voinţelor. su- 
preme ale popoarelor? — Pină cînd să dom- 
nească cutare ori cutare şi:nu .toţi? Suvera- 
nitatea. şi legislaţiunea trebue. să. .purceadă, 
„de :la toate popoarele ca atari, şi puterea 
executivă trebue..redusă. la. simplul rol de 
maşină. fără voință proprie în mecanismul 
cel.mare al statului, Nimeni. nu trebue. să 
fie aicia -stăpîn decit popoarele însele. şi 
a. trece suveranitatea în: alte .braţe decii în 
acelea :ale. popoarelor, e o crimă contra lor. 
Eu .nu înţeleg, aici .două .popoare ori. două 
coterii, ci pe toate. Dar 'pentru a efectua a- 
ceastă reformă mare întrun stat. unde sînt 
atitea rămăşiţe : putrede ale trecutului, atî- 
tea . prejudicii fatale . şi .atitea mașine vile 
Şi fără de suflet, gata în. orice. moment de 
a susţine acele prejudicii, trebue o energie 
eroică, trebue cu. disprețul. libertăţii şi. a(1) 
vieţii tale.să proclami ceia-ce ai datoria de 
a proclama. SC ea 

In' această operă, ce pare a se pregăti, 
Roiminii. trebue să joace: un rol eminamente 
activ. “Trebue ca sufletul acestei naţiuni vechi 
să lucreze cu toată vigoarea sade fier, căci - 
aicia nu mai e vorba de declaraţiuni. vane, 
ori de oportunitate, acum. nu-i mai e permis 
nimănui de a merge cu cutare'ori cu cutare 
persoană, fie aceea 'prelat, fie ilustritate,; 
fie 'magnificienţă, ci cu. toţii uniţi “trebue 
Să mergem -cu principiul, cu națiunea. Și 
într'adevăr,' dacă ar fi în inima noastră .o 
singură scînteie: din virtutea antică. a oa- 
menilor, pe cari noi ne măgulim! de-a-i a- 
“vea de străbuni, a:Romanilor, am vedea ce 
absurd esă cerșim dela Maghiari drepturile 
care, ni se cuvin şi care trebue să ni le luăn: 
pe altă cale. Rominii, în genere vorbind, 
sau purtat mai mult rău. decit bine, -Să 
ne silim a enara faptele. . - ME 

Adunarea de la Miercurea se constitue 
și şi-alege un comitet. Un comisar guber- 
nial 'oare-care sistează activitatea: acelui co- 
mitet,' fără ca să arate din ce causă, şi. Ro- 
miînii primesc această sistare, fără ca să 
proteste(ze) în' faţa lumii, fără ca această; 
infracţiune în dreptul de a se întruni să fie 

manuserisele sale (As. 9957. f. 231); d. 1. Rădulescu 
„. Pogoneanu, emițând (C. L.. XXXVII, -1903, pp. '298'5 

urm.) părerea că s'ar fi publicat aiurea, 'a;: fost indus 
în eroare de faptul cn colecția păstrată la Academie 
lipsese câteva na nero ; textul co'l dan aici o copiat din 
colecţia gazetei păstrată în biblioteca Asociațiunii 
pentru cultura și literatura romînă, in Sibiiu. (Ed. 
I, Scurta), | 1 
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urmată de distituirea funcţionarului şi a mi- 
nistrului ce a ordonat-o. Amploiatul, tie-el 
ministru, fie comisar regesc, trebue să in- 
ţeleagă . spiritul legilor, al căror menţină- 
tor e, şi. trebue să le interpreteze) cu. fide- 
litate. Indată ce nu ştie. ori nu voește a.le 
interpreta fidel, trebue destituit. _., ... 

Uniunea -Banatului afost forţată, câci:a 
fost. făcută contra voinţii Rominilor; uniu- 
nea Transilvaniei a. fost făcută fără de.a 
se întreba Roimiînii.: Cine.a protestat contra? 
Cine a alarmat Europa într'o chestiune a- 

“tît de gravă? Nimeni. 
Avem 'dreptul de a lpetiţiona. Sala tronului 

este, frebue să fie deschisă popoarelor ca 
şi indivizilor, şi inima Suveranului trebue 
să fie dreaptă şi nepărtinitoare, fără consi- 
derante unilaterale faţă cu toți, asemenea 

„limbii la cumpănă, asemenea echilibrului vo- 
inţelor. umane, ce se numeşte! drept; căci" 
în secolul al nouăsprezecelea aceasta: ce sin- 
gură rațiune de a fi'a monarchilor, =- alta 
nu cunoaștem şi nici nu voim a cunoaşte. 
"Ei bine, cine a usat energic de acest drept 

“pentru a scapa naţiunea:romiînă de forțarea 
la o. uniune, pe care ea. n'o voieşte şi :n'o 
recunoaște? Nimeni. ... a 

In Năsăud, un om se alege cu. n vot, 
ba. arc pînă și temeritatea de. a cese veri: 
ficarea acestei alegeri. Ei bine, — care sînt 

„alegătorii,. cari să proteste(ze) "contra _re- 
presintării lor din partea. unui om, pe. care 
ei nu l'au ales?.-— Nimeni. Oare murit-a ori- 
ce dreptate, oare luatu-ni-s'a dreptul de a 
petiţiona și a protesta? Oare am uitat cum- 
că tronul trebue să” fie drept, căci aceasta 

'e rațiunea sa de a fi? : - 
Dar departe de a fi numai âtita.. Un inso- 

lent are cutezanța de â spune în camera Un- 
gariei;- cumcă- națiunea. romînă nu există, 
I se răspunde că există şi nimic mai! mult; 
ca și cînd acel om n'ar fi știut-o, ca şi cînd 
el ar fi spus-o cu altă intențiune decit ca să 
arunce o nouă umilire asupra naţiunii ro- 

”- minești.: Aicia trebuia un protest energic 
şi formal contra purtării neescusabile a unor 
deputaţi, cari n'au respect de naţiuni în- 
tregi; trebuia demisionarea 'deputaţilor ro- 
mîni dintr'o dietă, care nu se respectă, ne- 
respectind chiar individualitatea celorlalte 

“naţiuni. Ce. president e acela, care lasă ca 
un insolent să insulte, :nercvocat la ordine, 
o naţiune întreagă? a | 

» Un altul ni spune, cumcă am face poate 
bine de a emigra în Rominia, recte de a 
părăsi -acest pămînt, care e cu.mult mai 
mult drept şi cu mult. mai multă rațiune âl 
nostru decit. al lor. Cine protestează contra 
unor asemenea insinuațiuni pe cît de: răută- 
cioase, pe atit de bine 'calculate? Nimeni. 
Cunoaștem . fiinţele acelea. linse, acele. su- 
flete de sclav, cari.fac politică de oportu.! 
nitate, cari cerșesc posturi pentru ei, în loc
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de a pretinde categoric. şi: imperativ drep- 
turi pentru națiunea lor, cari zic cumcă Ro- 
minii n'au nici un drept. în această ţară și 
cumcă trebue să cerșească pentru-.a căpăta. 
Politica demnă de representanţii.ei! —] cu- 
noaștem, zic, și nu ne place de a.vedea pe 
sincerii noştri deputaţi naţionali jucînd pe 
instrumentele acestor creature. Națiunea ro- 
mînă trebue să se pună pe terenul de drept,. 
pe care stau toate celelalte naţiuni ale Aus- 
triei, — nimica mai mult şi-nici o iotă mai, 
puţin. a 

Cine ced(eaz)ă degetul, va trebui să ce- 
de(ze). şi mîna. Puşi. odată pe acest teren 
de drept, nu trebue să cedăm nimănui nici! 
cît e negru supt unghie, căci numai o c- 
gală îndreptățire poate duce la liniște și la 
împăcare. - a : 

„Politica lingăilor trebue lăsată pe. seama. 
lingăilor; pe flamura noastră trebuesc scri- 
se pur şi simplu voințele noastre. 

Cehii spun în organele lor cumcă vor face 
oposițiune pînă atuncia, pînă cînd se va re- 
cunoaște deplina. autonomie a. Bohemiei, : 

“De ce să nu cerem neted. şi 'clar- pentru 
noi, ceea ce Cehii pretind pentru ei? - 

Transacţiuni în 'drepturi naţionale nu se 
încap, împăcarea cu Ungurii ori cu Nemţii 
nu se încape, pină cînd nu ne vor ceda ceea 
ce voim noi; căci faţă cu sistemul consti- 
tuţional de astă-zi, față cu dualismul trebue 
să fim ireconciliabili. | 

Starea de față a lucrurilor e de natură 
ca să inspire ori şi cui neîncredere, şi să-l 
facă îngrijit asupra marilor. schimbări, ce 
se prepară a trece peste imperiu.. Ori-care 
bun cetățean are datoria de a se ocupa de 
viitorul patriei sale şi de aceia și Rominii 
prin natura lucrurilor au datoria de a pro- 
voca un congres general al lor, care să de- 
termine atitudinea națiunii romînești faţă 
cu o eventuală schimbare a sistemului con- 
stituțional. Vom vedea, cate guvern va avea 
sfruntarea, ca să oprească adunarea unui 
congres de cetăţeni pacifici, cari vor să dis- 
Cute asupra afacerilor publice ale statului 
căruia ei aparţin. 

In cas, dacă congresul şi-ar alege oa: 
menii săi de încredere, cari să-l represinte 
față cu tronul, aceștia trebue să fie înainte 
de toate energici şi de caracter. Ori-cine a 
şovăit numai odată în cariera sa politică, fie 
el prelat, fie ilustritate, fie magnificenţă, 
trebue înlăturat cu îngrijire,—căci aicea tre- 
buesc oameni ai faptei pe cari să nu-i or- 
bească nici şansele, nici aurul, nici stelele 
şi ordurile mari, care în genere se pun pe 
inimi mici! Și, apoi, cu oameni probi şi de 
caracter nu se încap transacţiuni încurcate. 
Ei vor cere pentru națiunea lor cit li va or- 

„dona națiunea ca să. ceară, şi nu vor ceda 
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nici . odată, din. pretențiunile lor, căci n 
vor avea astuţia 1) de a o face, 

Dacă mat are cineva.o singură indoială 
despre importanța unui Congres, acela cu- 
gete numai cit de degradaţi trebue să fin 
noi lkominii, dacă pină şi Maghiarii, popo- 
rul. cei mai decăzut al Europei moderne,-au 
ajuns să fie stăpinii noștri şi să-și bată joc. 
de noi în şedinţele acelei adunări, ce se pre- 
tinde cameră, a] 

Am disperat de mult de a cere de la Ro- 
mîni virtutea și demnitatea străbunilor, nici 
credem că am putea deştepta în el simţul 
cetăţeanului Romei; dar. nici: că facem aicea 
apel la sentimente, .de cari noi.nu sîntem: 
capabili, ci numai la simplul sentiment de 

„demnitate și mindrie curat omenească. 
Intr'adevăr, nu imai sintem noi meniţi de 

a dicta legi lumei, dar nici am trebui să fim 
aşa de abrutisaţi. ca să ne degradăm noi pre 

- 

“noi înşine la rolul de sclavi. Trebue să în- 
cete aceste. referințe de dominați şi domina- 
tori; trebue să fim puşi pe picior de naţiune 
egal îndreptăţită iaţă cu. naţiune egal în- 
dreptăţită. E timpul ca să ni se răsplătească 
și nouă sacrificiile, care le-am' adus secol cu 
secol acestei Austrii, care ni-a fost vitregă 
şi acestor Habsburgi, pe cari îi iubim cu 
idolatrie fără să ştim de ge, pentru: cari 
ne-am vărsat de atitea ori sîngele inimei 
noastre fără ca ei să. facă nimica pentru: 
noi. Astăzi credem,.că ar fi venit timpul, 
ca să pretindem şi noi- cea ce-.ni se cuvine 
de secoli. i 

E timpul să declarăm neted şi clar, că 
în ţara noastră (căci este a noastră mai 
bine decit a ori şi, cui) noi nu sîntem nici 
vrem -să fim Maghiari ori. Nemţi. Sintem 
Romini, vrem să răminem Romîni şi cerem 
egala. îndreptăţire a. naţiunii noastre. Faţă . 
cu ori-ce încercare de desnaţionalizare, ori | 
Suprematisare, întrebăm cu răceală şi con- 
știuți în spiritul secolului: „Cine sînt acești 
oameni şi ce vor ei în țara noastră?“ 

Recapitulăm: - | | 
1) In caz dacă opiniunea publică a popoa- 

relor Austriei ar cere schimbarea sistemii 
constituționale de astăzi: Rominii, spre a 
fi factori eminamente activi întru forma- 
rea viitorului imperiului, să convoace iun 
congres general al lor în care toată națiunea 
romîncască să fie reprezentată, și care.:să 
decidă atitudinea ei faţă cu situaţiunea cea 
nouă, ce împrejurările par a o crea și im- 
pune imperiului. 

2) Congresul să se declare solidar cu 
naţiunile din Austria ce urmăresc aceleași 
interese ca şi cea romînă. | a 

3) Congresul să-şi aleagă reprezentanța 
sa, care să comunice tronului voința naţiu- 
nii romiîneşti, cerînd a ei satisfacere. 

  

1, Latinism, ziclenia.
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Dualismul austro-ungar şi na-: 
ționalitățile, 

l. 
In fine ceca ce am zis noi s'a împlinit. 

Cehii cer autonomia ţării lor; Galiţienii, 
Tirolesii, Triestinii cer aceeași esență supt 
alte forme; ba chiar organul jidanilor un- 
guriţi „Pester Lloyd” are inspiraţiunea de 
a recomanda guvernului austriac o deplină 
indreptăţire a naționalităților. Adecă cu as- 

„tuţia ce la c proprie, vor a localisa reformă 
„Austriei și uită intenționat, că este şi o 
Transilvanie, care cere acceaşi autonomi, 
pe care o cere Bohemia ori Galiţia. Opiniu: 
nea publică a Austriei s'a pronunţat pen-: 
iru căderea constituțiunii, pentru răsturna- 
rea complectă a dualismului care nu are 
nici o rațiune de a fi. Dacă suveranul sar 
învoi să-și cercue fruntea cu coroana Bo- 
hemiei, cl ar trebui prin consecință să rc- 
primească autonomia marelui principat al 
“Transilvaniei. 

Afară de ceea ce creiază arbitraritatea 
omului, nu există nimic în lume ce n'ar tre- 
bui să fie cum c. Cauza acestei trebuințe e 
raţiunea lui de a. fi şi aceasta trebue şă fie: 
neapărat o rațiune, nu o combinaţiune rău- 
tăcioasă ori exaltată, ci un rezultat ncapă- 
rat, ncînlăturabil al unei cauze anterioare, 
asemenea cum din calculul cert a două ci- 
fre certe ese un resultat” neapărat, ce nu 
sc poate schimba fără ainestecarea unui e- 
lement arbitrar ori ncraţional. Acest ele- 
ment arbitrar, neraţional și de aceea barbar, 
e asemenea sabiei lui Brennus din cumpăna - 
cu aur. : | 

Să vedem raţiunea de a fi a dualismului. 
Sint cauze ce au frebuit să-l producă; sau 
această formă e numai o ficțiune diploma- 
tică, o variantă a eternului „divide ct im-- 
pera“, o, formă arbitrară, care să nu rezulte 
din ideea-ce naturalmente o conţine în sine 
materialul ci — popoarele? | 

Condiţiunea de viaţă a unci legi, garan- 
ţia stabilităţii sale, e ca să fie un rezultat, o 
expresiune fidelă a trebuinţelor unui popor 
—- și «tocmai de aceca dreptul de a formula 
acele irebuințe în articole şi paragrafe este, 
după spiritul timpului nostru, al popoarelor. 
Un popor —ori-cum ar fi el—are dreptul 
de a-şi legiui trebuinţele şi transacţiunile 
ce rezultă neapărat din acele trebuinţe, re- , 
ciprocitatea relațiunilor sale; într'un cuvînt: 

* legile unui popor, drepturile sale, .nu pot 
purcede decit prin “el însuși. Alt element 

"strein, esențial diferit de al lui, nu-i poate 
impune nimica; şi dacă-i impune, atuncea 
e numai prin superioritatea demnă de re- 
cunoscut a individualităţii sale, cum, de es., 
au impus Francesii Rominilor. E o influență 
pacinică, pe care cel pasiv o primeşte cu 
bucurie, cu disprețul său propriu, fără de 

? 

a judeca cum că din asta poate să nască 
nenorocire pentru el. : 

Al doilea mod de a impune ce acela de 
a face din principii transcendente, 'din cre- 
dinţe ale omenirci, mijloace pentru scopuri 
de o aită natură. Astfel preoțimea evului 
mediu explica cvangeliul astfei, încît făcea 
ca popoarele să îngenunche și supt jugul 
unui rege rău; asttel 'credința cea adincă 
către unitatea Austrici şi către tron a fost 
causa indirectă, deși principală, care i-a (ă- 
cut pe Romini să primească tăcînd, cu o 
rezistenţă mai mult pasivă, umilirea : dua- 
lismului, 
„Al treilea mod e cel mai simplu, deşi cel 

mai greu şi mai nedrept. Ți-arogi cu inso- 
lență drepturile altuia şi te susţii în pro- 
prietatea lor prin puterea brută, proprie ori 
străină. e Me 

Să cercetăm aceste trei puncte, unul. după” 
altul, să vedem dacă vreunul din ele poate 
fi raţiunea atitudini excepţionale a Ungu- 
rilor.din Austria, atitudine ce le dă în mînă - 
domnia asupra unor națiuni esenţial diferite 
de a lor, tot aşa ide imari la număr şi nu mai 
înnapoiate în cultură. Intiia rațiune, prin 
care un popor poaie cgemonisa pe altul, e 
superioritatea morală. 

Afăsurariel civilisaţiunii unui popor în ziua. 
de azi e: o. limbă sonoră și aptă de a expri: 
ma prin sunete noţiuni, prin șir şi accent 
logic cugete, prin accent etic sentimente. 
Modul de a înşira în frase noţiune după no- 
țiune, o caracteristică mai abstractă ori mai! 
concretă a noţiunilor în sine, toate astea, 
dacă limba ce să fie naţională,:sînt ale lim- 
bii, căci de nu va fi așa, e prea lesne cai 
un Om să vorbească nemţeşte, de ex, cu 
material de vorbă unguresc. Afară de aceea 
civilizaţiunca unui popor constă cu deose- 
bire în desvoltarea acelor aplecări umane 
în genere, care şînt neapărate tuturor oame- 
nilor, fie-aceştia mari ori mici, săraci ori 
bogaţi, acele principii, care trebue să con- 
stituc fundamentul, directiva a toată viața, 
şi a toată activitatea omenească. Cu cit a- 
ceste cunoștințe și principii, care să le fie 
tuturor comune, sint mai desvoltate, cu a- 
tita poporul respectiv e mai civilizat. Căci 
clasa inteligentă 1) numai, nu constitue civi- 
lizaţiunea, care ce și trebue să fie comuni 
tuturor păturilor populaţiunii. Sînt popoare, 
ce posed o respectabilă inteligență înnaltă, 
fără de a fi cele civilizate; sînt altele care, 
fără inteligență înnaltă, întrunesc toate con- 
dițiunile civilizaţiunii. Ştiinţele (afară de ce- 
ca-ce e domeniu public) trebue să prezinte 
lucrări proprii ale: naţiunii, prin care ca 
ar fi contribuit la luminarea şi înnaintarea 
omenirii; artele și literatura frumoasă. tre- 

  

1) Ardeleuism : pătura cultă. 
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bue să fie oglinzi de aur ale realităţii în care 
se mișcă poporul, o coardă nouă, originală, 
proprie pe bina!) cea mare a lumii. Legis- 
laţiunea trebue să fie aplicarea celei mai în- 
naintate idei de drept pusă în raport cu 
trebuințele poporului, — astfel însă încît ex- 

“ plicarea ori aplicarea drepturilor prin lege 
să nu contrazică spiritului acelora. Indus- 
tria trebue să fie a naţiunii aceleia şi pă- 
zită de concurență; iar purtătorul ei, comer- 
ciul, s'o schimbe pe aur, dar aurul, punga 
ce hrănește pe industriaș și îmbracă pe a- 
gricultor, trebue asemenea să fie în minile 
aceleaşi naţiuni. — Declarăm a înţelege, deși 
nu concedem, ca cineva să fie aservit vre- 
unei națiuni viguroase ce te supune cu pu- 
terea brută, ori unei alteia, ce te orbește cu 
lustrul civilisaţiunii sale. Dar să fim servi- 
torii... cui? Celei mai decăzute povulace (sic) 

„din Europa, a cărei vanitate și lăudăroşie 
nu e decit o lungă şi scîrboasă JDonquixo-. 
tiadă. Căci ce au aceşti oameni ca să ne 
superiorize (ze)? Au ei ceva ce noi nu avem? 
Au ei limbă? Au ştiinţe? au arte? au-legis- 
laţiune? au comerciu? — ce au? 
Limba? — Ar trebui să le fie ruşine de 

a. Sunetele îngrozesc piatra; construcțiu- 
“nea, modul de a înşira cugetările, de a ab- 
strage noţiunile, tropii, cu un cuvînt spiritul 
infiltrat acestui material grunzuros, sierp, 
hodorogit, e o copie a spiritului: limbii ger- 
mane. Ei vorbesc germînește cu material de 
vorbă unguresc. 

Științele? Ce au descoperit ei nou în şti- 
inţe? prin ce-au contribuit ei la înnaintarea 
omenirii? Istoria civilizațiunii a înregistrat 
numai o nulă. - 

Legislaţiunea? Drepturi și legi sînt într'o 
contrazicere, E o compilațiune răutăcioasă 
și nerumegată a principiilor celor mai con- 
tradictorii, principii care se exclud unul pe 
altul, Alături cu o constituțiune nedreaptă, 
şi parţială, liberală însă pentru Unguri, gă- 
sești legi din evul mediu mai barbare de cît 
barbaria. N 

Arte și literatură? O traducţiune rea din 
limba germană şi ştie toată lumea cît de rea 
poate să fie o traducţiune. Industria? ger- 
mană. Comerciul? în mîna Evreilor. 

" Va să zică nu au nimica aceşti oameni, 
prin ce să ne superiorize(ze) pe noi Romi- 
nii, şi vom arăta numai de cît cum nici nu 
pot avea, nici nu pot constitui o putere 
morală oare-care. Nu e pe lume o singură 
inteligență, care să fic o mai rea expresiune 
a poporului ei de cît cea maghiară. Să ne 
silim puţin a analisa spiritul, — nu a(1) po- 
porului mghiar, pe care din inteligența lui 
nu-l vom putea cunoaște nici odată, —ci a 

  

1. Germanism (Buhne), în loc de scenă. 
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acestei coterii care-l guvernă, guvernindu- 
ne tot de odată și pe noi prin o ficțiune di- 
plomatică. Eșită din nişte şcoli mizerabile 
a căror singură ţintă e propagarea minciu- 
nii, în care n'au învăţat nimica alta decit 
fanatismul, primind o educaţiune, care a- 
vea de principiu de a stinge tot ce în suflet 
e curat, uman, nobil, pur, s'au infiltrat în 
capetele unei generaţiuni june şi de aceea 
docile niște principii sistematice în flagran- 

spiritul secolului nostru.. Astfel. acești oa- 
meni au devenit transcendentali. Aceste prin- 
cipii sistematice ale lot, scoase deductiv. din 
o istorie falșificată, escamotate din concep- 
ţiunea' exagerată a naţiunii lor, din noţiunea 
falșificată a! dreptului, —ce puteau Ii ele 
de cit pure minciuni! În viaţa publică însă 
ei judecă consecvent pe, baza acelor principii 
mincinoase, de aceea nu ne poate prinde 
mirarea, dacă toate consecințele ce le trag 
din principii falșificate nu sînt, nu pof fi, 
decit iarăși falșe. Nu trebue dar să ne mi- 

“răm, dacă ei aplică principiile cele mai mari 
din viaţa publică a popoarelor astfel! cum 
le aplică; pentruică ei le-au înțeles pe dos, 
pentrucă ţesetura falşelor noţiuni fundamen- 
tale i-a făcut incapabili de-a cugeta drept. 
Cine nu ştie acuzațiunea ce ni se face nouă 
Rominilor pentru că “solicităm pentru noi 
ceea ce ei au solicitat pentru dinşii? Ce în- 
toarsă, ce minunată trebue să fie acea gla- 
vă, care face altuia o crimă, din ceea ce el 
pentru sine-și croieşte o virtute! Tot ce con- 

_stitue. vieaţa lor internă e o minciună. De 
ce să ne mirăm, dacă alegerea la ei însem- 
nează beţie, bătaic!' și omor? Să nu ne mi- 
răm, dacă toate noţiunile au cu totului altă: 
semnificare, pentrucă sînt privite prin o 
prismă sufletească, ce falşifică totul. Aseme- 
nca cum nu tepoţi înţelege cu un om, a cărui 
limbă și noţiuni diferă astfel de ale tale, 
încît el rămîne pentru tine netraductibil, 
căci tu nu ai noţiunile ce le are el, cum el nu 
le are pe ale tale: — tocmai așa nu te poți 
înţelege cu inteligenta maghiară. Impăcare 
sau transacțiune nu se încap aicea, căci di- 
vegenţa noș:unilor fundamentale şi a prin: - 
cipiilor sistematice condiționează o eternă 
divergință! a deducțiunilor din ele. Va să zică 
aicea nu se încape acest mijloc dulce şi 
pacific, care va fi etern neînțeles. Tu-i spui, 
că națiunea romînă vrea cutare și cutare 
lucru, — el îți răspunde, că națiunea romină 

„tă contradiţiune cu tot ce era mai nobil în 

nici nu există. Apoi înţelege-te c'un astfel de : 
dm! Noi Romiînii nu putem înnainta decit 
cu deconsiderarea totală a acestor oameni 

„transcendentali, cu cari ne-a lipit un ucaz al 
tronului, şi de care un decret drept ne poate 
deslipi. Vina în fine nu e a lor, pentru'că 
generaţiunea ca atare nu are vina falşei direc- 
iuni a spiritului său. Vina acestei direcţiuni
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o au descreeraţii lor magnați, a căror va- 
nitate îi făcea să creadă, cum că în această 
țară, ce e mai mult a noastră de cit a lor, 
ci vor putea smaghiarisa pină şi pietrele. 
Magnaţi, cari și mcepeau viaţa cu scrieri 
fanatice şi exaltate, spre a o sfirşi în vro 
casă de nebuni, ori în drojdiile viţiilor be- 
iei şi ale desfrinării; copii bătrîni ce pă- 
tează părul lor cel alb cu tot ce e mai de- 
gradat, mai obscen, mai teluric în această 
natură ce-i zic omenească, 

Să ne uităm deplin supt sdreanța de pur- 
pură ce o pun ei pe profunda lor miseric, 
şi să vedem cum faptele concrete isbesc ian 
faţă acele abstracțiuni statistice, ce ei le 
presintă lumii, şi cum toată vicaţa lor pu- 
blică e o parodie. — Cele şase-spre-zece mi- 
lioane de Unguri, cu care înşală Europa, 
sint o minciună. Și cine nu-și aduce aminte, 
cum au schimbat numele indivizilor din dis- 
tricte întregi, în cît bicţii locuitori neimțești 
nu ştiau în urmă cumu-i chiamă. Astfel cu 
aparenţa, cu numele maghiar, ci vor să min- 
tă ființa germană ori romină. .Din fericire, 
încercarea, pe lingă aceca că e perfidă, a- 
poi e şi eminamente vană. Aceşti oameni 
ei înşii(și) cu statul lor, cu parlamentul 
lor, cu ministerul lor nu sînt deci: o min- 
ciună, o ficţiune. — De ex.. e acest minister 
îndreptăţit de a fi ministerul poporului ro- 
miînesc? Nimica mai puţin de cît asta, căci 
îndreptăţirea trebue să purceadă de la popo- 
rul rominesc ca atare; şi acel popor nici 
a fost întrebat măcar la noua” reformă, a, 
lucrurilor. E acest parlament expresiunea 
poporului rominesc? Nu... nici expresiunea 
celui maghiar măcar; căci atuncea am tre- 
bui să uităm bătăile și omorurile la alegeri, 
influenţările meschine ale guvemului și ale 
coruptei sale partide, starea excepțională -a 
Transilvaniei, punerea supt acuzaţiune a can- 
didaților opoziţionali ori de altă naţionali- 
tate, intimidarea poporului prin amenințări, 
îcate acestea am; trebui să le uităm pentru 
a putea zice cum că această minciună, ce se 
„numeşte parlamentul Ungariei, e o expre- 
siune a popoarelor. Şi-apoi cite mijloace nu 
Vor găsi acei oameni, cari ţia punga țării 
în mînă, pentru ca să influenţeze și să co- 
rumpă şi mai mult? La ce-și votează ci oa- 

„re fonduri de dispoziţiune? 

II. ' 

Ungurii nu sînt superiori:în nimica na- 
țiunilor cu care locuesc la un loc; şi acest 

“palat de spume mincinoase, cu care au în- 
şelat Europa, e, de aproape privit, forma 
ridicolă a unor pretenţiuni ridicole. /Cant nu- 
mește ridicol risipirea spontanee a unei aş- 
teptări mari într'o nimica întreagă, adică: 
parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. 
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Și cu toate acestea, ăst ridicol e trist în 
sine; ceea ce dovedeşte, că definițiunea fi- 
losofului german. are multe contra sa. E 
trist de a vedea în inima Europei o națiune, 
ce se află încă în crul mediu, cuprinsă de 
o febrilă epidemie spirituală, o naţiune mică 
la număr şi fanatică în aspiraţiuni, cărcia 
o apucătură politică i-a dat neinţelepţeşte 
supremaţia asupra unor naţiuni: tot aşa de 
mari la număr și în nimica mai înnapoiate, 
Ficțiunca trebue redusă la valoarea ci pro- 
price şi trebue risipită această valoare no- 
minală, care, uimeşte şi care cu toate astea 
ascunde în sine cel mai infamant faliment, 

Să trecem la punctul al doilea: la ideia 
ctică, care a dominat poporul nostru, cind 
a primit tăcînd o reformă, ce el o ura din 
suflet. Nu cred să fie vr'un Ungur chiar, 

„care să aibă bonomia de a crede, cum că în 
legile și măsurile lor ne obligă creaţiunile 
unor creeri turburi ungurești, ori semnă- 
tura cutărui om al lui Dumnezeu, care se 
întitulează cu cale ori fără cale ministru. 
Pe noi ne obligă pur și simplu semnătura 
Suveranului nostru. Suveranul reprezintă u- 

'nitatea de stat austriac și pentru noi el.e 
personificarea naţiunii romîne. Noi sintem 
amici ai unităţii Austriei şi tronul va găsi 
în noi totdeauna apărători sinceri, deşi legi 
pe care nu le-am făcut noi înșine, nu ne 0- 
bligă. | 

Ele sint făcute în flagrantă contrazicere 
cu couavingerea noastră, fără consimţimîntul 
nostru, căci am refuzat de a discuta ori de. 

„a vota legi, care a priori crau falșe şi ne- 
drepte. Cum că noi am crezut a trebui să 
ne supunem deocamdată acestor legi, din 
rațiunea £: mai sus, e o măsură, pe care oa- 
imenii de binz ne-o aprobă; cum că însă nu: 
trebue să cerem ameliorarea acestor legi, 
e și mai sigur, pentrucă ns punem pe un te- 
ren falș și recunoaștem legalitatea existen- 
ţii lor, cînd ele a priori prin abţinerea noas- 
tră sînt nelegitimate în sine, în esenţă; Şi 
legitimate numai în formă prin semnătura 
Domnitorului, pe cară noi trebue s'o. respec- 
tăm, pină cînd respectăm unitatea Austriei, 
Se zice, că să cerem de la Unguri cutare ori 
cutare lucru,—iată iar terenul cel falş. Cum 
pot fi ei competenţi de a ne dărui lucruri, pe 

"care domnul (le) dărueşte serwului? Sîntem 
noi servii lor? Drepturile se dăruesc? Sau 
sint aceşti representanţi din dietă represen- 
tanți fideli ai națiunilor? Dar toată lumea 

“ştie, că Ungurii chiar 
sînt în minoritate și că numai prin influen. 
ţări materiale la alegeri o au putut impro- 
viza acea adunătură ce se pretinde Aduna. * 
re. Noi nu ne putem pune în relațiune de 
domn și aservit, nici putem intra în transac: 
țiuni cu oameni, cari pentru noi nu sînt com- 
petenţi nici de a da, nici de a lua ceva, decit 
doar prin puterea brută. ce li-o pune la dispo- 

. 

în. Ungaria proprie .
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ziţiune imperiul, nu însă prin esența drep- 
tului. Puterea executivă trebue să fie pentru 
noi aceca ce aplică asupra noastră legi, ce ni 
ic-ai?făcut noi; iar nu aceea care ne impune 
legi străine și căreia nu ştim ce nume să-i 
dăm. Și apoi transacțiuni cu astfel de oa- 
meni, cari în faptă nau ci înşişi nimica, a: 
căror existenţă ce ilusoric, nu presintă nici 
o garanţie de durată, ba încă te compromiţi 
pactînd cu ei asupra unor lucruri, care nu 

“sînt ale lor. Atitudinea națiunii romine e a- 
normală, asemenea unui organ ce încetează 
de a funcţiona. Funcțiunea lui e în el, în des-. 
tinaţiunea lui, și numai o împrejurare arbi.- 
trară poate să i-o. oprească. Asemenea şi 
noi Rominii. Drepturile și legile ce au de 
a ne guverna pe noi, ni-s imanente nouă, căci 
sînt imanente trebuinţelor noastre, vieţii 
noastre, — noi nu avem a le cere de cît de 
la noi înşine. Aceca cum că ni se oprește 
exercițiul lor, nu schimbă nimic din fiinţă. 

Să cercetăm mai de aproape i 
semnăturii, şi dacă ea poate însemna ori 
obliga mai mult de cit sigilul pe-o sentinţă, 
care nu opreşte ca sentinţa să fiec nedreaptă. 

rațiunea 

Să vedem care e rolul normal al Domnito- : 
rului și al sancțiunii— și dacă acestora a: 
mîndouă li e permis de a fi în contradicțiune 
cu voinţele, singure valabile, ale popoarelor 
ca atari. Nouă ni se pare, că pentru fie-care 
popor dreptul și legislaţiunea purced de la 
el, cl şi le creiază cînd şi cum îi trebuesc, 
astfel încît într'o normală stare de lucruri, 
sancţiunea e o formalitate, care n'ar trebui 
să oblige, dacă nu obligă sensul celor sanc- 
ţionate. Vom proba că e aşa. Pentru ca un 
lucru să existe, trebue să se întrunească mai 
multe condițiuni. Astfel, legea rezultă din 
trebuinţa poporului, din voinţa lui și din le- 
giuirea liberă, neintimidată, a acclei voințe. 
Este sancţiunea, acum, o condiţiune de exis- 
tență a unei legi ori nu? După noi, nu—cel 
puțin putem constata, că legal poate resista 
poporul voinţii. Domnitorului, Domnitorul 

„ voinții poporului, ba. Va să zică, sancţiunea 
nu e condiţiunea de existenţă a unei legi, ci 
numai formalitatea cu care acea lege se i- 

„naugurează. Sancţiunea e un simbol, precum 
Domnitorul însuș e asemenea un simbol, e 
personificarea fie-căreia din naţiuni, virful 
întimplărilor” istorice, titlul ce se pune pe o 
carte. În Austria însă sancţiunea are un în- 
țeles grav; căci ca sfințeşte şi dă concursul 
brut doniinării nedrepte a unui popor asu- 

pra celuilalt, neegalităţii naţionale, inădușirii 
unuia prin cel'lalt, — și individele din popoa- 
re, deși nu recunosc în conștiința lor acele 
legi, deşi nu iau parte la legiferarea lor, la 
desbaterea „asupră-le fără ei“, totuși prin 
acea semmătură, care reprezintă o idee se- 
culară, ci sînt obligaţi cu corpul, deși nu cu 
sufletul. — Va să zică, în simbol chiar ne o- 
bligă iarăși ideea seculară a simbolului, nu 

VIHAIL EMINESCU as 

sunetele ce-l compun, sunetele unui nume 
sau a(lc) unui rang. Îndată ce nu vom mai 
crede în ideea, în unitatea Austriei, simbo- 
lul ideci: dinastia, pentru noi nu mai există. 
Ideea asta însă pînă azi a fost o credință, o 
'religiune a Rominului. Ideea asta însă tre- 
bue să se conformeze cu trebuințele popoa- 
relor tuturor, ea să trăiască în toate, toate 
să trăiască în ca, deși fic-care în concentra- 
ţiunea sa proprie. Ea să fie comună tuturor 
popoarelor, cum o religiune poate fi comună 
mai multor individe, fără ca de aceea indi- 
videle să nu aibă interesele lor) proprii. 
Astfel federaţiunea garantează pe de o parte 
desvoltarea proprie a fie-căruia din popoare, 
pe de alta e gajul cel mai sigur al unității 
Austriei. Repetăm, că simbolul nu-și poate 
dispreţui ideea ce o conţine, căci apoi e 
redus la valoarea unui simplu semn mort și 
fără înţeles: Simbolul nu se poate obliga 
decit pînă cînd ne obligă idea; — dea Dum- 
nezeu şi prevederea celor mari, ca să nu ni 
devină odioasă, — Idea — pretinde ca neapă- 
rat dualismul, ori dualismul nu e decit un 
abus cu credințele noastre seculare? 

Nu, unitatea Austriei nu cere existenţa: 
unei Ungarii, cum este ca astăzi; Ungaria 
cum este, nu e o condițiune a Austriei. Noi 
am putea usa de drepturile noastre prin 
propria noastră iniţiativă, am putea pro- 

„clama autonomia Transilvaniei, fără ca prin 
asta să periclităm, unitatea Austriei, singura. 
rațiune care are respectul nostru și care ne 
obligă. -Legi, măsuri, anexări siluite: astea 
toate, deşi nu le.putem respinge cu braţul, 
noi nu le recunoaștem, şi la răsturnarea lor, 
inaugurată deja de popoarele Austriei, vom 
fi gata şi dintre cei (dintii. Noi avem drep- 
turile ce ne trebuesc eo ipso, prin voinţa: 
noastră chiar, și noi nu trebue decit să anun- 
țăm puterea, ce se întîmplă a fi executivă, 
că le vom exersa. Dacă acea putere se va 
simţi dispusă de a avea o altă voință decit 
cea a noastră, aibă-o sănătoasă! Nouă nici 
nu ne poate păsa, pentrucă într'un stat consti- 
tuţional guvernului nu-i e permis de-a avea 
o voinţă proprie, și nici nu trebue să fie alt- 
ceva decit brațul legilor, ce ni le-facem noi 
înşine. Așa trebuia făcut cînd cu adunarea. 
de la Miercurea. Acea -adunare nu putea fi 
disolvată de guvern, fără ca organul lui să 
arate o causă și o lege, care să justifice gra- 
vitatea cauzei; disolvînd însă comitetul a- 
dunării, fără a-i spune motivele, guvernul a 
comis o nedreptate, căci constituirile adună- 
rilor și comitetelor 'nu se fac cu învoirea, 
ci numai cu știrea guvernelor. Dacă guver- 
nele ar avea să-și dea învoirea lor, ori să 
disolve după plac, atunci dreptul de întru- 
nire n'ar fi de cît o ilusiune. Adunarea de la 
Miercurea. și comitetul ei putea să lucreze 

1. In text: „sale“.
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pînă azi, fără de a-i păsa măcar de un gu- 
„„Vern ce a disolvat-o fără a-i spune motive 

legale. . | | 
“Nu, pînă ce legislaţiunea nu va fi pusă 

în mîinile tuturor popoarelor .ca atari, pînă. 
atuncia sancţiunea nu poate opri, ca o lege 
să fie nedreaptă şi neprimibilă: cum sigilul 
pus pe o sentință nu constitue dreptatea ori 
irevocabilitatea ei. Tronul trebue să cedeze 
națiunilor. Rolul care rămîne pe seama tro- 
nului e încă foarte mare. El e stînca neclin- 
tită şi neinfluențată “a dreptăţii, personifi: 
carea fiecăreia din naţiunile ce. privesc cu 
mindrie la el. De aceea regele Belgiului e 
așa de iubit, căci poporul e în cl şi el în 
popor! “Trebue ca domn și popor să se iden- 
tifice; cel (d)intîiu să fie expresiunea celui 
din urmă, ast-fel ca voinţele lor să nu se 
contrazică niciodată! i - 

Trecem la punctul al treilea, la acel al 
susținerii în nişte drepturi răpite prin pu- 
terea brută. Lasă că într'un stat liberal, care 
pretinde a nu voi alta decit egala îndreptă- 
țire a tuturor, măsuri brute nu-și au de fel 
locul; dar apoi chiar ast-fel ni-ar plăcea ca 

“să nu prea facă nimeni apel la acea putere 
telurică şi sîngeroasă, căci asta ar însemna 
a uita, că însuşi în armată proporţiunea 
Germanilor şi Maghiarilor față cu Slavii și 
Rominii e cea de „2:8“. Austria încă n'a 
avut o răscoală militară, dar sc prea poate 
ca timpul să nu fie tocmai departe, căci as- 
tăzi prin voluntari armata cugetă, pre cind 
ieri încă era numai o Ynassă. Şi să nu se uite, 
că inteligența tuturor popoarelor din Austria 
ce eminamente naționalistă, 

In fine mă mir, cum venim noi Rominii 
de a ne combina soarta noastră cîtuşi de pu- 
ţin cu aceea a Ungurilor. Pentrucă sintem 
alături cu ei, ori pentru că bincvoiesc ci a 
o combina? | 

Să-i lăsăm dar de-o parte pe aceşti opri- 
mători ai autonomiei Transilvaniei, cu scan- 
daloasele lor stări excepţionale, cu torturele 
lor ca în evul mediu, cu jurămintele sacri- 
lege, oameni ce mistifică unde nu pot con- 
testa şi mint unde nu pot combate, Ei nu sînt 
competenţi ca. să ne dea nimic: şi de ne-ar 
da, e datoria noastră ca de la ei să nu pri 
mim n0i nimica. Să apelăm cu toată vigoa- 
rea de care dispunem la instanța adevărată: 

, e 
„la tron! . , 

Toate naţiunile” trebue aduse la valoarea 
lor proprie, și cînd vom avea din ele factori 
rcali, ne-ilusorii, atuncia se va putea conti- 
nua cu înlesnire calculul cel mare și secular, 
cc se numește: Istoria Austriei 

In  reconstrucţiunea Austriei trebue ca 
“sancţiunea popoarelor ca atari să premeargă 
sancţiunii suveranului. 

Toate popoarele sînt setoase de viaţă pro- 
prie, şi numai din egala îndreptăţire a tu- 
turor se va naşte echilibrul. Atunci numele 
„Austria“ va fi sinonim cu „pacea“. 

Influența Austriacă asupra Romînilor 
din Psincipate. 

Influenţa. aceasta, fiind mai cu seamă ac- 
tuală, are desavantajul de a nu sta înnaintea 
noastră ca un şir de fapte complinite, ca 
ceva rotunzit, ci ne încunjoară din toate păr- 
țile, trăim supt presiunea ei, e asemenea 
unui demon din poveşti, pe care îl zăreşti 
ori încotro te-ai întoarce, din care cauză 
începe a. ţi se năzări şi acolo unde nu e. Pen. * 
tru a cunoaşte mai bine raportul, în care a- 
ceste două elemente, cel romiînesc şi cel aus- 
triac, ar trebui să intre, vom trebui să le 
caracterisăm asemenea unui chimist și să 
stabilim proporția puterilor în joc, avanta- 

" jele unuia din elemente, desavantajul celui- 
lalt. Ce vedem dar.la cea (d)iîntii privire? 
Pe de-o parte un stat marc, avind razimul 
său spiritual în culta Germanie, stăpinind 
supt un sceptru popoare. foarte deosebite, 
nemulțumite cu supremaţia a două elemente 
numeric mici, un stat căruia îi lipseşte con- 
diţia principală a unui stat, şi cu toâte aces-. 
tea are justiţia şi administraţia cum se cade, 
negoţ, industrie, ba chiar o mișcare ştiin- 
țifică destul de însemnată. Pe de altă parte 
Întinim un popor mic, a cărui populaţie 
agricolă, a cărui inteligență consistă din- 
tr'un element omogen, dar a(le) cărui func- 
ţii vitale sînt mare parte împlinite de străini. 
In adevăr negoţul de import şi export, cel 
din lăuntrul ţării, drumuri de fier, manufac- 
tură, c'un cuvînt circulaţia sîngelui social: 
e împlinită de străini, şi dacă întrebăm ca- 
re element parazit a intrat cu sistemul său 
de arterii în organismul vieţii noastre națio- 
nale, vom trebui să răspundem: în cea mai 
mare parte ce? austriecesc. | 

In ce consistă deci puterea Austriei, că- 
reia îi lipsește înlăuntrul său unitatea voin- 
ţei? Ce lipsește elementele sale, vecinic în 
discordie, încît acestea constituesc o putere 
atit de mare? In privirea aceasta vom tre: 
biu să consultăm istoria. Imperiul roman în 
decadenţă dedese naștere unei religii cos- 
mopolite, care continua oare. cum cultura Și 

„ideile antice, deși supt o-formă foarte modi- 
ficată. Aceasta era religia creştină — mai cu 
samă ramura catolică. Catolicismul întinsese 
peste Europa un painjiniș subțire de idei 
religioase, ostașul îmbrăcat în fier al Ro- 
mei vechi se schimbase în miles ecclesiae, 
îmbrăcat în rasă; astfel se formează o pu- 
tere nevăzută, pretutindeni străină și pretu- 
tindeni acasă, care încerca a realiza idealul 
imperiului universal. Imperiul, care se for- 
mează supt acest painjiniș, se numește im- 
periul roman. Casa domnitoare care se pu- 
ne mai cu succes în serviciul acestui ideal, 
este Casa de Austria. Dela Carol al V-lea: 
se lăţise ideea unei monarchii universale a 
Creştinătăţii, cu moartea lui s'a amînat pro- 
ectul, dar familia n'a renunțat la culmea
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dorită, la răspîndirea sfintei monarchii Des- 
te Europa întreagă. Innaintea acestui pe- 
ricol sta Europa la: începutul răsboiului de 
30 de ani. Și într'adevăr Casa era în toate 
condiţiile “pentru realizarea scopurilor sale. 
Spania supt Casa de Austria avea Ja dispo- 
ziţie țările cele mai bogate ale Europei şi 
ale globului: I.ombardia, Țările de jos, Por- 
tugalia şi împreună cu aceasta puterea -ei 

» comercială, aurul Americei și nemăsuratele 
mărfuri coloniale ale Indiei asiatice, încît 
Baco de Verulam”esclamă, că puterea Spa-. 
nici este cea mai mare din lume. Afară de 
acestea avea pe atunci cea mai puternică 
armată, ea ținea numai în Flandra 40.000 
de oameni, în Milan 13.000. Oastea sa nu- 
măra 120.000 pedestri şi 20.000 călări, o 
oaste cum toate ţările creștine de pe atunci 
n'ar fi putut-o înjgheba; apoi o flotă urie- 
scască şi avere îndestulă spre a o înmulți 
în ori ce moment. Linia germană a Casci 
de Austria intrase în trupul Franţei cu Alza- 
sul şi Lotaringia, care erau ale împăratului 
germanic. Franţa era împresurată din patru 
părți, la sud-ost cu Italia, Ja nord-ost cu im- 
periul germanic, la sud cu Lusignan și Burj 
gonia, la nord cu țările de jos pîn' în Sana. 
Era 'strimtorată şi primejduită în grad su- 
prem. În Suedia Casa introdiusese intrigi îm- 
potriva lui Gustav Adolf, spre a aduce pe 
tron linia cafolidă de Wasa, care domnea în 
Polonia, căci după ideile vremei aceleia, în 
care legitimismul era în floare, Gustav A- 
dolf trecea de usurpător. Spania făcuse pla- 
nul de a pune mîna pe marea Baltică, mama 
futuror comerțielor, cum se numea pe atun- 
cia, și a prinde rădăcina Olandei, c'un cu- 
vînt painjinișul fin al ideilor religioase se Pre - prejăcuse într'o mreajă de fer. A 

Războiul de zo de ani a avut drept _re- 
zultat sfărămarea acestei puteri urieșești, 

Richelicu — însuși catolic — încurajează | 
protestantismul în Germania și împreună cu 
celelalte puteri amenințate au sumuţat a- 
supra „Casei tot ce se putea sumuţa, între 
alții pe Turci şi pe Voevozii Transilvaniei. 
Austriei îi trebuiau oameni și în Orient și 
unul dintr'aceștia a fost Mihai Viteazul, a- 
semenea 0 jertfă a politicei austriace), 
Intr'adevăr cine l-a îndemnat pe Mihai Vi. 

"teazul să se incurce cu Turcii, a: căror po- 
litică ţintea la micşorarea Casei de Aus- 
tria, prin “Susținerea drepturilor principilor 

  

1) „Mihai Viteazul nu eade—ce-i deept— în vremea administrației lui Richelieu, dar aici nu pote fi vorba despre persoane, ci. numai de nexul meneral al ueru- 
rilor. Franţa Imcra încă supt Enric al IV-lea pentru nimicirea puterii austriace. Planul lui Enrie, de-a fonda o republică europeană, compusă din 15 state egal de tari, care să cumpencască puterea Austriei, e amînat prin asasinarea sa şi reînceput. supt formă 
shdificată, de urmaşii săt. Politie Franţei dela Enrie : al IV-lea « diametral opusă politicei austriace, înau- 
şmrate de Maximilian 1 (1493—1519), 
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Transilvaniei asupra Ungariei? Santitatea sa 
Papa și catolicisimul rege al Spaniei Filip 
al II-lea. Liniile amîndouă ale Casei se în- 
țelegeau foar:e tine. Poate că o îndemnare 
venită de Ja. Praga ar fi trezit unele bănu- 
eli în inima Vocvodului rominesc, dar una 
venită de la Madrid — care avea în vedere 
nuwnai creștinătatea —- za. Se vede că tot 
din iubirea Creștinătăţii va fi încercat supt 
Constantin Briîncoveanu să iee țara Romi- 
nească, precum mai tîrziu a luat Bucovina. 

-  Sfîrşim caracterisarea politicei austriace 
cu unele trăsături generale. Austria există 
prin discordia popoarelor sale. Pentru a le 
ține vecinic lipite şi vecinic în discordic, are 
nevoc de un e/erment internațional, fără pa: 
irie proprie, fără naționalitate, fără limbă, 
de un elemenț care să fie o casă în Tirol] 
ca şi în Boemia, în Galiţia ca și'n Transi]; 
vania. Acest om pur-cosmopolit per cexce- 
lentiam a fost pentru această ambițioasă casă 
preotul catolic. Neavînd familie, căci era 
neinsurat; neavînd limbă, căci limba sa era 
o limbă moartă (cea latină); 
trie, căci patria sa este unde'l trimete eccle- 
sia; neavînd rege, căci regele său este Pon- 
tifex maximus, — acest element încearcă să 
unifice Austria prin religie. Pe lîngă acest 
element s'a mai format încă unul hibrid şi 
stîngaciu, cu o fisionomie fatală: beamterul 
auslriecesc, Acesta are o limbă, dar ea con- 
sistă din cîteva formulare nemţești de con- 
cepte, numite Schimmel, adică rable. Dacă 
i-ai lua unui beamter aceste citeva rable 
învechite și rău stilisate, cl nu mai știe 
nici o limbă și iată de ce: In casa părin: 

„țească a vorbit ruseşte, a studiat într'un 
gimnăsiu unguresc,-a trecut la universitatea . 
nemţească, și, cînd îşi sfirșeşte învăţătura, 
nu știe nici o limbă cum se cade. C'un cu- 
vînt Austria, pentru „a domni, are nevoe, 
de un ciudat soiu de indivizi generis nullius 
şi în secolul al XVI-lea clerul catolic se. 
potrivea cu acest rol, incit 'austriacul cel 
mai bun era şi catolicul cel mai bun. As- 
tăzi însă nu se mai potrivește, Libertatea 
religioasă, respîndită preste toată Europa, 
a Slăbit foarte mult biserica, iar acești beam-. 
teri fiind cu totul netrebnici pentru o sar- 
cină atit de grea, Austria a trebuit să-şi 
caute un alt aliat pentru politica sa, tor 
fără patrie, fără limbă, fără naţionalitate, 
un element cosmopolit şi egoistic, ceea ce 
drept vorbind este unul şi acelaș lucru, căci 
cosmopolitismul este pretextul de a nu face 
nimic pentru desvoltarea unei părți a o. 
menirii, pentru că individul respectiv s'a 
“însărcinat de a nu lucra nimic pentru uni- 

- versul întreg. Afară de aceea acest element 
e Și mai cosmopolit de cit cel catolic, de 
vreme ce e comercial, şi chiar Chinesul nu 
va face mare deosebire între mărcile : im- 
petiului german şi livrele sterline, pe cind 

neavînd pa-, 

=



N 
a 

el va privi cu un simțimint de superioritate 
religia creştină, ce i se va părea o palidă 
exegeză a moralei lui Lao-tse sau a eticei 
Vedelor. E DI 

Din punct de vedere austriecesc ar -fi 
nedrept” însă de a pretinde, ca Austria să 
ne cruţe pe noi. Pentru ori-ce patriot aus- 
triecesc e o datorie de a deschide porţile 
Orientului pentru colonisarea prisosului. co- 
piilor săi şi desfacerea mărfurilor sale, cu 
un cuvint pentru pionirii cuceririi sale, Ar 

„fi absurd din punct de vedere austriecesc, 
:de a pretinde ca ea să o facă aceasta cu' 
arma în mină, cînd arc înnainte-i-o cale 
pacinică, nebătătoare la, ochi şi care nimi- 
cește pe contrar în. mod atomistic, atăcînd 
prin agenţi economici, nu forma statului, 
ci pe fie-care membru al statului în parte, 
care nici știe nici voeşte să se substragă de 
la această influenţă, , 

Dar tocmai fiind-că influența austriacă | 
se prezintă ca o țesătură foarte complicată 
de cauze şi efecte, încît fiecare individ din 
țara noastră trăeşte supt presiunea ei, de 
aceea cu cit ne iubim mai mult patria și 
poporul nostru, cu atita vom trebui să ne 
înarmăm mintea cu o rece nepărtinire şi 
să nu surescităm cugetarea, căci uşor s'ar 
putea ca să falșificăm vederea acestei că- 
lăuze destul de credincioase şi să agităm 
cu vehemenţă prin întuneric, în luptă cu 
fantasme. Inimă foarte caldă şi minte foar- 
te rece se cer de la un patriot, chemat să 
îndrepteze poporul său, și fanatismul iubi- 
rii patriei, cel mai aprig fanatism nu o- 
preşte de fel, ca. creerul să rămie rece şi 
să-și îndrepteze activitatea cu siguranță, să 
nimicească adevărata cauză a răului și să 
o stirpească cu statornicie de fier. Precum 
un medic nu va combate simptomele nu- 
"mai, ci cauza unei boale şi va sfătui să se 
înlătureze mediul, în care ea a trebuit să 
se nască, tot așa vom privi şi noi individul 

- naţionalității romiînești în desvoltarea. sa şi. 
comparind pe aceasta cu norma legilor fi- 
siologice ale societăţii, vom arăta de unde 
a, trebuit să se nască neorinduelile în viața 
economică a poporului, care l-au făcut ac: 
cessibil unei influenţe economice streine, 

De aceea să ne întrebăm fără părtinire, 
cum întîlnim pe popotul nostru în istorie, 
din momentul în care că devine mai străve- 
zie, adică de pe la începutul secolului al 
14-lea. Il găsim fo/deauna desbinat înlăun- 
fru, desbinat în politica sa, față cu vecinii. 

O teorie filosofică a istoriei nu ne pare 
„de prisos aicea. Popoarele nu sint producte 
ale inteligenţii, ci ale naturii, — aceasta tre- 
bye stabilit. In începutul desvoltării lor ele 
au nevoe de un punct stabilit, împrejurul 
căruia să se cristalizeze lucrarea lor co- 
mună, statul lor, precum roiul are nevoie 

+ de o matcă, Dacă albinele ar avea jurnale, 
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acestea ar fi foarte /egitimiste. Cind mer. 
sul liniștit şi regulat al afacerilor este lo- 
vit în centrul, în regulatorul său, treaba 
nu poate merge bine. Şi :cu toate acestea noi 
Rominii de sute de ani n'am avut altă plă- 
cere mai mare, de cît a ne răsturna prin- 
cipii. 

Alături cu această teorie fundamentală 
despre stat, ca așezămint al naturii și nu 
al raţiunii, vom trebui să-l caracterizăm re- 
pede. Da 

1) Istoria din lăuntru a popoarelor este 
o luptă între ideia statului şi individualism. 
Ce este individualismul? Fie-care ființă or- 
ganică e pentru sine lucrul principal, se- 
menul lucru secundar. Dorinţele și aspira- 
țiile ori-cărui individ omenesc sînt nemăr- 
ginite, încît funcțiunea principală a vieţii, 
a inimii sale este, nu realizarea unei dorinți, 
ci dorința, voinţa ca atare. De acolo pro- 
verbul: toată lumea să peară, numai Ma- 
nez să trăcască. Acest element ce şi peri- 
culos şi folositor. Periculos, dacă o putere 
mai mare nu-i pune margini; folositor, dacă 
în margini legiuite el caută a-și realiza prin 
muncă aspiraţiile sale, şi precum soarele 
este tatăl luminii și al umbrii, tot aşa indi- 
vidualismul este tatăl înfloririi şi al decăde- 
rii, Justiţiei şi. a(l) injustiţiei, binelui și 
răului, , a 

faţă cu această iluzie a îinteligenţii și a 
inimii individuale, care e cauza. că om pe 
om se exploatează, om pe om se nimicește,. 
faţă cu acest bellum omnium contra omnes, 
un' ochiu mai limpede zice: Stăi! Nimicind 
pe vecinul tău, tu loveşti în tine, căci pute- 
rile, care exploatează natura brută, s'au îm- 
puţinat, fu ești mai sărac cu o sumă oare 
care de puteri. Deci vecinul să trăească. 
El produce griu,. el are trebuință de minc, 
eu de el, nimicirea sa ar fi o pierdere vă- 
dită pentru mine, care nu mă pot ocupa 
cu toate celea. Va să zică interesele indi- 
viduale sînt armonisabile. lată dar ideea 
statului: ideca armoniei intereselcr. Dar pro- 
ducătorii de griu au o ţintă comună, interese 
comune, iată clasa, identitatea de interese 
naşte o identitate de păreri: iată principiile, 
se cere realizarea acestor păreri în stat: 
iată partida. Tot aşa fac breslașii. Formează 
o clasă, au principii,.sînt o partidă. In locul 
individualismului personal. vine cel de clasă. 
Pentru a-şi asigura cercul de exploatare, 
ele încremenesc cîte odată: iată castele. Ni- 
mic nu va schimba natura societăţii. Ea va 
rămine(a) un bellum omnium: contra om- 
nes, supt ori ce formă wpacinică, s'ar pre- 
zenta. Puterile în luptă se commasează, în 
locul indivizilor avem clase, forme supe: 
rioare a(le) aceluiaș princip, carile se lup- 
tă pentru supremație. | 

Statul însă, ca o formă şi mai înnaltă a 
aceluiaș princip, nu vede în. clase indivizi
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deosebiți, ci un complex.de organe sociale, 
un individ: națiunea. "Toate clasele sînt în- 
naintea sa egal de importante, menirea sa 
este de a stabili armonia intre ele, de a o- 
pri ca una să nu fie exploatată prea mult 
prin alta, căci toate trăesc și înfloresc una - 
de Ja alta și peirea uneia condiţionează pei- 
rea mai cu:indă sau mai tîrzie a celeilalte. 

2) Statul mai are şi un scop moral. Drept 
va rămine(a) totdeauna, că societatea există 
prin exploatarea unei clase prin alta -— afară 
de clasa, după părerea noastră cea mai îmm- 
portantă, care exploatează de-a dreptul ua- 
tura, care produce materiile brute. Deci pe 
lingă aceea, că statul va îngriji ca această: 
clasă, acești hamali ai. omenirii sii stea cit 
se poate de bine, el va căuta a deprinde şi 
clasele superioare la o muncă folositoare, 
care să compenseze pe deplin sacrificiile 
celor inferioare. De aceea cl va fi prin o. 
aspră organizare contra semidoctismului, 
contra spoielii, contra tendinţii egoiste a a- 
cestor clase de'a cîştiga mult prin muncă 
puțină, de a nu se întreba în socoteala cui 
trăesc, . | | | 

Deci societatea e cîmpul schimbărilor ve- 
cinice, a luptelor pentru existenţă. și supre- 
maţie, un bellum omnium contra omnes, sta- 

„tul este regulatorul acestei lupte, el opreşte 
ca aceste puteri egal de folositoare să se ni- 
micească una pe alta. Societatea e miscarea, 
statul sfabilitatea. ' 

De aceea, pentru ca lupta să poată fi pur- 
tată în margini, trebueşte o familie, ale că- 
rei intereşe să fie acelea ale armoniei socic- 
tăţii, care să fie bogată, cind toate clasele 
sînt bogate, puternică cînd toate sînt pu- 
ternice, Aceasta e dinastia -— monarchul. Pot 
pentru că individualismul este principiul vi- 
tal al naturii omenești, preferăm în privirea 
moștenirii legea salică și nu maioratul, 
"Cu totul opus acestei serii de idei este 
republicanismul. Nu vorbim de republicanis- 
mul în sens diplomatic, ci în sens social. 
Republică este, ori ce stat, în care o partidă, 
reprezentanta unei sau mai multor clase (în- 
să nu a futuror), poate să ajungi la stăpi- 
nire, Aceste republice le împart în anfice*și 
moderne. Republicele antice se bazează pe 
supremaţia claselor -în formă de caste, re- 
publica modernă se bazează pe supremaţia 
acelorași clase în formă movibilă. Deci An- 
glia, Franţa, Italia, Austria, Rominia sint 
astăzi republice în sens modern; Grecia, Ro- 
ma, Egipetul, Polonia,-Germania veche, O- 
landa veche republice în sens antic. Ele 
există sau prin exploatarea ncomenoasă a 
unei clase prin alta, sau prin exploatarea 
sclavilor şi a ţăranilor robiţi (cele antice), 
sau prin exploatarea unei ţeri prin altele, 
adese prin toate la un loc. Anglia exploa- 
tează India, Franţa pe toţi iubitorii de lux 
din lume, Veneţia şi Olanda. în evul mediu 

crau ca Franţa astăzi, Grecia şi Roma tră- 
iau prin sclavi, Polonia, Ungaria, Germania 
și Franţa veche prin exploatarea neome- 
noasă a ţeranilor, c'un cuvint ori unde bună 
starea unuia se traduce în apăsarea directă 
sau indirectă a unui altuia. O excepție par 
a forma Sviţera şi Statele unite, dar par 
numai. Elveţia trăeşte prin export industrial 
și prin toți indivizii ciți aleargă ca să, chel- 
tucască sudoarea fabricii şi a ţăranilor pe 
privirea dealurilor. America, pentru că clasa 
desmoșteniților găseşte o avere neîmpărțită, 
pe care și-o împarte, preriile. S'o vedem, 
cînd s'or împlea. 

De aceea sc vor vedea în toată oinenirea | 
două mari serii de “idei, două tabere, aceea 
a individualismului, sistemul liberal, şi a- 
ceca, a armoniei intereselor, a statului ca 
o unitate absolută, a monarchiei juridice 1). 
libertatea e libertatea de a exploata, ega- 
litatea e egalitate de a deveni tiran, ca şi 
„vecinul meu, fraternitatea un moft, ilustrat 
prin ghilotină, 

Să cercetăm în zigzac şi repede ideca 
libertăţii, Cetăţenii germani și poloni (o 
castă) cereau regelui libertate, adică liber-! 
tatea de a-și desbrăca țăranii și de a-i spin- 
zura după plac. Olanda cerea pentru co- 
merţul său /ibertate. Hugo Grotius scrie un 
compendiu: liberum mare. Englejii răspund: 
ne iertaţi — mare clausum, De la bilul ma-- 
ritim datează înflorirea Angliei. Cetăţenii 
francezi (caste) strigau supt Richelicu /i- 
bertate, adică o sumă de drepturi și pri- 
vilegii, toate pe spatele ţăranului. 

Să venim la republicele romine, care cu 
și cele antice trăiau prin exploatarea scla- 
vilor şi a ţăranilor, unde Domnul era cu 
miînile legate și ce! (d)intăiu între egali-- 
primus inter pares, — unde o clasă stăpinea 
totul. Vodă adică statul, putea să zică da, 
Hăncu zicea ba şi pe-a lui Hăncu răminea. 
Să vedem cum libertatea, cînd nu pornește 
din armonia intereselor, ci din individualism, 
nimiceşte clasele sociale şi în urmă şi statul: 
cum prin înmulţirea neamului lui Hâncu 
influența economică a Austriei devine des- 
tructivă şi cum supt ea abia Hăncul își 
deschide ochii, -se. sparie de cite vede ȘI. 
nu știe de unde vin relele, nu știe că vin. 
din da al lui, . 

De .aceea să privim împrejurările, în care. 
s'au desvoltat Romiînii, ca să pricepem și 
mai bine organizarea lor putredă de stat, 

„Nei am trăit supt influenţa dreptului public 
  

4. „Monarehia arcnasta nu este de confundat cu des- 
potismul, Despotismul, adiei substituirea voinţei îndi- 
viduale în locul armoniei intereselor, după „noi se naste 
suu prin usurpaţiune sau acolo unde, pe aceiaș întin- 
dere de pămînt, o rasă domneşte pexte altele, mai ales 
însă o rasă fundamental deosebită de locnitorii au 
tohtoni. Es. “Turcii și Sluvii, Hispanii şi Maurii ș, a, 
Dovedirea acestei teorii însă, o păstrăm pentru altă 
ocasie“,
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a(l) unui popor republican, în sensul an- 
tic al cuvîntului — respublica Poloniae. Ce- 
tăţenii acestui stat erau egali; fiecare din 
ci era statul polon în persoană. Cel din ur- 
mă șleahţiţ, care striga în parlament: nie 
poswoliam Panie, nimicia hotărîrea corpu- 
lui legiuitor, Nisipul pustiilor nu poate a- 
vea mai mare nestatornicie, decît soarta a-! 
cestei nefericite și totuși nobile naţii. Pu- 
terea . supremă a statului sau mai bine zis 
scaunul celui (d)intăiu dintre egali, era mă- 
rul de ceartă între cei influenți. Regalitatea 
electivă i-a omorit politiceşte; aceasta și es- 
cesul libertăţii individuale. Dar a fi 'cetă- 
țean polon era un privilegiu. Cei mai mulți 
locuitori — misera plebs cotitribuens — nu în- 
semnau nimic. Poporul era: sclavul unui mi- 
lion de cetăţeni poloni. ! 

Acest drept public polon avea mari far- 
mece pentru clasele puternice din ţările în- 
vecinate. In Prusia boerii începuseră a vor- 
bi leșește de - dragul instituţiilor polone— 
dar marele Elector îi învaţă minte, lărgind 
dreptul breslelor şi regulind starea țăra- 
nilor. In Suedia boerii vor tot aceste lu- 
cruri, încît casa nefericită a regilor, dotată 
c'o energie și cu calităţi rare în istorie, ne- 
fiind în stare să înfrineze aceste elemente 
de disoluțiune, le adună supt steag şi de- 
clară răsboiu la toată lumea; o campanie, 
care sc sfirşeşte cu risipirea oștilor lui Ca- 
rol al XII-lea pînă în țările noastre, unde 
avem de la oamenii lui două zidiri: tumul 
Mitropoliei din Suceava și turnul Colțea din 
București. C'un cuvînt acele instituții ză. 
ssesc pretutindeni trecere, unde pot numai. 

In așa dese relații cu aceşti vecini, drep- 
„tul lor public nu putea să rămie fără în- 
riurire asupra noastră. Mai întîi nefericita 
de Domnie electivă. Acest drept, atît de 
lăudat de către mai toți publiciştii noștri, 
nu este nimic mai puţin decit vrednic de lau. 
dă. Domnia scurtă a lui Dragos ne inspiră 
mari indocli asupra sorții acelui Voevod, 
După el urmează 6 Domni în răstimp de 
30 de ani, pentru fie-care media de S ani-— 
puţin pentru o ţară, care începe. 

Cu secolul al XV-lea începe în sfîrşit. 
o domnie lungă și liniştită a lui Alexandru 
cel Bun, Aici.se văd rezultatele stabilității. 
In 33 de ani el organizează ţara biseri- 

“cește şi politicește şi moare avind o sin- 
gură nenorocire: are doi fii în loc de unul, 
Vin războaiele dintre fraţi, apoi dintre veri, 
pagini încurcate ale istoriei noastre, din care 
numai un lucru se vede clar, că unii ajun- 

. 

geau la tron cu ajutorul Ungurilor, eci-" 
lalți cu a! Polonilor. "Țara se deschide in- 

"fluenţelor streine. In aceste turburiri tre- 
ce vremea, pină la suirea pe tron a lui Ște- 
far.' ce! Mare, usurpător şi el, dar mai no- , 

rocit decit ceilalți. De la 1439—1304 se văd | 
„din nou efectele stabilității. A tost domnia 

"sigure prin. calău urmarea. fiului său 
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cea mai glorioasă a Moldovei. EI nimicește - 
influenţele de din: afară cu sabia şi cu is-. 
teția. Şi cu toate acestea se ştie din rela-. 
ţiile medicului venețian, că cu toată gloria 
şi lunga sa domnie, Ștefan a trebuit să a- 

pe 
tron. Cu venirea lui Ştefan cel tînăr pare a 
îi prins oare-care slabe rădăcini legitimis- 
mul luminatei roade de. Muşatin. Însă a- 
cesta moare otrăvit de chiar Doamna sa, 
înțăleasă cu boerii. După cl vine Petru 
(linie nelegitimă), acesta domnește în două 
rinduri, şi are multe rivalități de învins, 
Fiul său Ilie se turcește. Ștefan e ucis de 
boeri supt corturile de la Țuţora şi din 
viţa Mușăteştilor nu rămîne decit Domnița 
Ruxanda. Urme de legitimism par a fi fost 
rămas și atunci, căci cel care ia mîna Dom- 
niței o ia împreună cu tronul— Alexandru 
Lăpușneanu. De la stingerea progeniturii 
bărbătești a neamului domnesc, de la stin- 
gerca matcei în roiul Moldovei, datează că- 
derea Moldovei. Domnii pe care îi alege 
întîmplarea şi intriga, mor mai toți-de moar- 
te nefirească, boerii sînt toți aspiranţi la 
un tron, pe care nu mai şedea unsul lui 
Dumnezeu, şi.astfel se urmează repede u- 
nul după altul cînd printr'o infhiență streină, 
cînd prin alta. "Țara devine vatra deschisă 
a influențelor streine. Despot Vodă ucis cu 
buzduganul, Lăpuşneanu otrăvit cu. sila, 
Bogdan Vodă gonit la Moscova, loan Vodă 
ucis de Turci, Petru Șchiopul ca vai de 
sufletul lui, Aron Vodă moare în temniță, 
Răsvan în ţeapă; încercarea Movileştilor de 
a fonda o dinastie se sparge prin luptele 
între fiii lor ş. a. mi d, și aproape toţi 
sfîrşesc rău. Paralelogramul de puteri na- 
ţionale pierduse punctul comun de activi- 
tate, aceasta nu avea un simbure stabil, 
împrejurul căruia să se cristalizeze. 
„_O soartă mai fericită, însă totuși foarte 
asemănătoare cu accea a Moldovei, are Ţa- 
ra Rominească.: Acolo sc statorniceşte di- 
nastia Basarabilor şi ajunge repede la o 
culme, de la care—bprin o întîmplare ana- 
logă cu cea din Moldova — intră discordia 
în .roiul de albine vorbitoare, Intr'adevăr, 
după Tugomir Basarab —a cărui începătu- 
ră se pierde în noaptea unei istorii, stră- 
fulgerate din cînd în cînd de numele Banilor 
Basarabi — urmează Alexandru, care bate pe 
regele Carol Robert, apoi Vladislav _care 
întinde repede marginile țării. La 1360 el 
e Voevod al ţării romineşti, la 1365 Ban 
de Severin, ln 1368:Duce de Făgiraş, Ur- 
mează Radu Negru care bate pe Ludovia 
cel Marc, regele Ungariei și ciştigă de- 
plina autonomie a ţării sale. EI lasă doi fii: 
Dan și Mircea. Dan L-iu e renumit prin 
văzboaele sale, purtate precum se vede de 
frate-său „Mircea. Mircea L-iu se sue pe 
tron la 1383 şi domnește pînă la 1418, a-
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dică 25 de ani. /ală şi aici efectele stabili- 
tății: domnia cea mai . glorioasă şi. întin- 
derea teritoriului cea mai mare. Mircea e 
Voevod al Ungro-Vlachici, Ban de Severin, 
Duce de Făgăraş şi Amlaș, Stăpînitor amîn- 
duror ţermilor Dunării pînă la. Marea Nea- 
gră, Domn al cetăţii Durostor și al țărilor 
tartarice. De la moartea sa începe discordia 
în casa Basarabilor. Fiul! său legitim Mi- 
hail moare după 2 ani, urmat de Dan al 
Il-lea fiul lui Dan I-iu. Dar Mircea mai 
avea un fiu nelegitim, Vlad poreclit Dracul. 
Acesta devine părintele liniei Drăculeștilor. 
De aici istoria "Țării Romîneşti decurge a- 
semănător cu cea a Moldovei prin luptele 
continue între Dănuleşti, descendenți legi- 
timi ai lui Dan l-iu și Drăculeşti, descen- 
denți ilegitimi aj lui Mircea I-iu. După vremi 
pline de impărecheri, Basarabii sînt stinși 
prin sabie, în urma intrigelor unei nouă li- 
nii, primite în sinul lor, și anume Cantacu- 
zin Basarab. . : . 

După Dim. Cantemir în Moldova şi pu- 
țin după căderea Basarabilor” în Țara Ro- 
minească vine Domnia Fanarioţilor. Influ- 
enţa acestora. fiind obiectul unui studiu deo- 
sebit, puțin vom spune despre ea. Formele 
bizantine vin în locul celor wechi, caracterele 
trufaşe ale aristocrației devin servile. Dis- 
cordia din lăuntru, lipsa unor dinastii CON- pm 
stante a transformat ţara aproape în pa-t: 
Șalic. , 

Supt Domnii fanarioți, cari erau trimişi 
pe un timp anumit și cari aveau numai lit- 
lul de Domn şi pomenirea în biserici, nici 
decum însă consistenţa monarchică, puterea 
centrală a statului e curat nominală. Chiar 
dacă unul dintre ei cerca a fi altceva decît 
aceea-ce cra în împrejurările date, viaţa şi 
averea îi erau în pericol.; Dările grele, pen- 
tru care nu i se da naţiunii nici o compen- 
sare, erau dări pentru îmbogățirea perso- 
nală și repede, a acestor oameni, cari trebu- 
cau să se folosească de scurta durată a 
Domniei lor; armata nu mai exista de fel, 

„Moldova perdu două provincii. — Perde va- 
tra aşezării ei, stupul de unde au pornit 
roiurile cari au impoporat ţara de jos, mor- 
mintele “Domnilor, vechea sa capitală, Mi. 
tropolia, sa veche. Moldovenii au avut ne- 
norocirea. de a vedea înstrăinat pămîntul 
lor cel mai scump, — și nu prin războiu— 
prin yYînzare. Intr'adevăr se împărţise Po- 
lonia și o ţară, care trăise .în atitea ase- 
mănări cu ea, trebuea să aibă soarta ei. 
Totuși trebue să constatăm că mici un Mol- 
dovean n'a putut fi mituit de -- influenţa 
morală a Austriei şi că Domnul a plătit cu 
capul protestarea sa, A 

Cu căderea Poloniei și luarea Bucovinei 
se începe o nouă cpocă a influenţei aus: 
triace: cea care atingea politica exterioară 
a statelor romîneșşti se schimbase întru a- 
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tit, întru cit aceste țări nu mai însemnau 
„himic. politiceşte, și erau susţinute de Ru- 
sia și Turcia. Ca să revenim la vorba pro- 
nunțată de mai multe ori în acest studiu: 
Statele, de 'mprejurul nostru care aveau o 
1nonarchie stabilă, s'au cristalizat împreju- 
rul acesteia și au devenit uriașe, — ţările ro- 
mine, în care acest punct central lipsește, 
se închircesc, perd puterea lor fisică, ar- 
mata, perd guvernul lor naţional. Cum se 
schimbase fața lucrurilor împrejurul Romi- 
nici! Polonia căzuse, în locul ei venise Ru- 
sia; Transilvania cu domnia electivă, că- 
zuse în mîinile Austriei; Ungurii erau su- 
puși, Turcia începuse a slăbi; Rominia, ca- 
re moștenise de la Poloni nestabilitatea, nu 
mai avea nimic de perdut decit doar fic- 
țiunea „unci expresii gcografice,. o schemă 
pentru însemnarea „unei adunături de oa- 
meni, fără legi și fără cultură. In Moldova 
special boerimea nu mai semăna de fel cu 
Nistor şi Grigorie Urcki, cu Miron Cos- 
tin, limba naţională e într'o vădită deca- 
denţă, alăturată cu frumoasa și Şpornica lim- 
bă a cronicarilor, - 

Țara nu mai este decit o moşie mare, 
administrată in felul unei moșii, un com- 
plex de Jatifundii în care dreptul privat e. 
drept public, moştenirea averei teritoriale 
moștenirea puterei în stat. Pentru că nu 
există moștenirea primogenitului! și fiindcă 
„boierii simțeau, că în mărimea proprietății 
teritoriale consistă puterea lor, & introdu-. 
sese un fe] de silnică ereditare. O parte din 
copii se călugăreau cu de-a sila, unul sau 
doi moşteneau,numele şi averea. Din Dom- 
nia unei singure clase resultă: lipsa totală 
de drept pentru clasa de mijloc. Erau: me- 
serii, erau bresle: cu stărostiile lor, dar a- 
ceste clase de oameni, adese știutori de car- 
te, nu aveau drepturi... 

Să facem oare-cum! o sumă a acestei stări 
de lucruri, și să vedem' cuin se desvoltă din 
ca suma de astăzi, Ce era în 'ţară la 1820? 

Boerii mari. 
Bocrii mici slujbași. 

Țeranii iobagi, cari stau supt ocrotirea - 
acestora, fiind oamenii lor. 

Clericul laic şi monarstic. | 
Aceştia nu stăteau supt autoritatea sta- 

tului. Erau clase ale evului mediu, admi- 
nistrate de ele înșile. Boerul era aproape 
autocrat pe moșia sa. Numai în grave ca- 
zuri penale — și nici atunci tocmai —- inter- 
venea justiția statului. 

Cine rămiînea să fie administrat de stat? 
Două clemente neatirnate: 1) răzeşul, 2) 
negustorul și breslele. 

Deci vedem că existau clase neatimatc, 
una fărănească, eșită din războinicii împro- 
prietăriți, alta burgheză. Aceştia” nu erau 
oamenii nimărui,. Istoria celor din urmă 3o | 
de ani pe care mulţi o numesc a regenerării. 
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„naționale, mai cu drept cuvint s'ar putea 
numi istoria nimicirii răzeșilor şi bresla- 
șilor. Nimicindu-se însă talpa țării, era nea-: 
părat ca și stilpii să cadă. Au căzut şi boe- 
rii. O clasă este într'un popor un factor al - 
armoniei societăţii, — de acea rău este c'au. 
căzut răzeșii, rău cau căzut breslele, rău 
cau căzut boerii. Căci se vor vedea urmă- 
rile. -Se: va vedea cum influențele străine 
găsesc în falangele naţionale goluri din ce 

“în ce mai simţitoare, cum funcțiile vieții 
economice degenerează, cum arterii străine 
intră în corpul nostru social, — cum dispar 
clasele positive ale Moldovei: om cu om, 
clasă, cu clasă, cum pămîntul romînesc de- 
vine un teren de esploatare pentru industria „+ 
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putul veacului acestuia am fost încă în vea: | 
"cul al XVII-lea. Datoria de a fi slujbaș al 
țării — o datorie foarte grea şi periculoasă 
supt domniile vechi, devine un drept de a 
sluji țara, dacă vrea ea sau. dacă nu vrea. 
Și aceşti îndreptăţiţi de a: o sluji se înmul- 
ţesc din zi în zi, căci toate izvoarele de pu- 
teri ale societăţii curg spre tin singur punct, 
spre acest privilegiu, părăsind vechia și nca- 
tirnata lor albie. Negustorul vrea să fic, 
boer, ţăranul fecior boeresc, boerul mic— 
boer mare, boerul mare Domn. Şi boerii 
mici cum se formează? Prin meritele per- 
sonale, ce le au pentru stăpînii lor, nu prin 
slujbe făcute ţării. Camardinerii, comișii de 
la grajduri, vechilii de moşii, vătajii, se străină și proletariatul indigen. 4 boeresc toţi și au o iprogenitură foarte bo- Cu o minimă putere a Statului poliția, ad- 

ministraţia şi dreptatea trebuiau să fie în. 
tr'o' stare de plins. Ispravnicul, care cra 
totul într'un județ, avea de administrat pe 
negustorii şi breslaşii din .ţară, cei străini 

_ aveau pretutindene consulatele lor — stăros- 
tiile lor— asupra cărora statul romîn n'a- 
vea nici o putere. Acești ispravnici neștiu- 
tori de carte, servind" fără plată, erau supt. 
domnii fanarioți oameni fără nici o însem- 
nătate, a(le) căror apucături administrati- 
ve aveau 0 singură ţintă: stoarcere de bani. 
Falanga, pedeapsă poliţiencască, pentru gre: 
șeli mici, se putea rescumpăra cu cîţi-va 
galbeni de la acești ispravnici, — iar opo- 
ziţia contra acestor pedepse nedrepte și bar- 
bare nu era nicăeri, Deci clasa de mijloc 
avea numai două căi de scăpare:sau să se 

“facă supuși austriecești, să-şi pue pe casă 
pajura cu două capete, sau să intre în clasa 
blagorodnicilor spre a deveni însăși ciocan, 
sau în sfirşit să intre în slujba unui boer 
mare şi să sufere mai bine palmele cucoa- 
nelor. decît falanga aplicată de cutare a- 
prod. Mulţi din cei neînsemnpaţi se fac su- 
diți, — mulţi se fac de casa cutărui sau cu- 
tăruia, mulți în sfîrșit caută prin bani şi 
stăruințe să ajungă la sfîntul privilegiu. Se 
naşte o mișcare nesănătoasă în socictate, 
nu bazată pe muncă, ci pe privilegiu. Pe 
cînd comerciantul din Lipsca caută să-şi 
adauge milioanele, ciobotarul din Germania 
să-şi înmulțească mușteriii, negustorul Și * 
ciobotarul romiînesc caută. să device boer, — 
Dacă cu această bocrie ar fi fost cormbi- 
nată arta războiului ca în evul. mediu, de 
sigur că cavalerii cotului şi îi calupului ş'ar 

i exercitat mai departe pacinica și mult 
folositoarea. lor meserie, — dar nefiind ase- 
menca datorii ci numai drepturi comode, 
boeria mică sati mare trebuia să fie un o. 
bicct de invidiat, pe lingă acestea cavale- 
rismul devenise ieften în Moldova. In ge- . 
nere toată societatea secolului al XVI-lea 
și al SVII-lea se poate caracterisa scurt: 
Datoria se prejace în drept. Noi la înce- 

gată. Această progenitură umple cancela- 
riile şi aleargă la-fie-care suplicant ca să-i 
toarne cenușă sau năsip pe hirtie. Mulţi 
de acei, cari au început astfel cariera, în- 
carcă astăzi casa pensiunilor, care într'un 
rin își suspendase plățile. Dar prin a- 
ceastă grămădire la porțile privilegiilor și 
ale slujbelor, — rămîn goluri economice, pe 
care le umple un element străin — Evreii. 
Unde bacalul boerit și-a închis dugheana, 
şi-a deschis-o Evreul, unde fiul blănarului 
sa făcut cinovnic, blănarul “evreu și-a des- 
chis dugheană, unde ciubotarul -romin s'a 
făcut custode al urbei—adică paznic de 
noapte, — acolo Evreul și-a deschis ciubo- 
tărie, 

Pe cînd în statele vecine domnia un bine- 
făcător absolutism, care deprindea popoa- 
rele la o muncă regulată, la noi Vodă era 
cu mîinile legate, temîndu-se vecinic 'de plin- 
geri la Poartă și de răsturnare. Să vorbini 
drept — se poate pretinde de la un om să fie 
mai mult de cit om? Cind Domnul nu e 
pus afară de orice controversă, ce devine 
el de cît o simplă persoană, care își caută 
de interesele sale. ÎIntr'o ţară unde fiecine 
zice: châqun pour soi și apr&s moi le delu- 
ge —ce.să zică Domnul decit tot atita... Și 
pe cînd puterea statului romîn scădea, — 
se. urca ce?— puterea consulatelor. Casa u- 
nui consul devenise o adevărată cetate. 

De aici înainte într'o societate a nesta- 
bilităţii, se va vedea cum ori ce lege orga- 
nică a ţării întroduce elemente de nestabi- 
litate. Regulamentul organic mult lăudat şi 

„cu drept cuvînt pentru unele părți ale salc, 
— cuprinde o mică dispoziție, nchăgată . în 
samă şi totuși destructivă: Bocrul are voea 
de-a alunga ori cînd de pe moșiile sale și 
din vatra strămoşească pe ţăranul iobag, . 
Invaziile ruseşti aduc jocul de cărți. Intr'o 
societate în care munca ar fi fost nimic -— 
într'o_societate de privilegiați, fără nici o 
treabă, care căuta să-şi omoare vremea, — 
"jocul de cărți a trebuit să fie destructiv -—



„un element de nestabilitate în averea oa- 
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menilor, 
După ocupaţia rusească vine un domn 

foarte inteligent, cu un rar sim istoric, dar 
care pus în această societate nestabilă ca 
năsipul pustiilor, caută să-și asigure poziţia 
personală. In locul boerilor mari, care-i ce- 
reau scaunul, el deschide o: poartă mare 
boerilor mici, foștilor comişi, foştilor vă- 

„taji de moșie sau fiilor lor. Grămădirea la 
porţile privilegiului devine dih ce în ce mai 
mare, aspiranţii la posturi sc înmulţesc în- 
tr'una, — oamenii, cari nu ştiu decit arta 
scrierii și a cetirii, pe cari în ţările civi- 

“ lizate le știe fie-cine — aceşti oameni se în- 
mulţesc pe zi ce merge, cancelariile gen 
de practicanți fără plată — şi în schimbul 
vechei clase boerești avem o nouă clasă, 
care n'o compensează de fel pe cea veche 

. clasa scribilor. 
Această clasă se îmflă rînduri, rînduri, 

recrutîndu-și membrii din fiii: clerului . laic 
—idin slugile foştilor boeri și fili acestor 
slugi, din negustorii retrași şi din fiii a- 
cestor - negustori, — mișcarea merge cres- 
cînd, — clasa de mijloc a perit, ca s'a schim- 
bat într'o clasă de prolctari ai condeiului, 
fără nici o însemnătate pozitivă în stat, 
fără nici o însemnătate pentru nație, o cla- 
să de turburători de meserie. 

Tot în această vreme se extermincază 
prin procese nedrepte clasa răzeșcască, tot 
în această vreme răzeșiile vechi devin mo- 
şii de privilegiați mici, și pe cind un boer 
Care avea 10,000 de fălci, apăsa foarte u- 
Șor asupra supușilor săi, unul care are. 300 
apasă foarte. greu asupra satului, Desfa- 
cerea parţială a latifundiilor înmulțește nu- 
mărul clasei feodale, apăsarea devine ato- 
inistică, ţăranul începe a sărici si a da 
înapoi. Aceasta merge crescînd Şi” disolu- 
țiunea claselor pozitive crește, creşte —creș- 
te şi azi. 

E greu de a expune o idee fundamentală 
cu ramificaţiile ei aşa, încit să dee un ta- 
blou unitar. Ideca există toată implicită în 
cap, dar spre a o espune ne serviny de cu- 
vinte, de şiruri ce au început --au un sfîr- 
şit, De 'aceea voi ilustra prin fapte aceste 
teorii, 

Un boer, poseda — e indiferent unde, des- 
tul că era boer romînesc — 2 50,000 de fălci 
intr'un hotar. Era un om de un caracter 
rău — sgircit, răpitor, ambițios fără mar- 
gini. Dar era un om. Ce simțeau ţăranii 
cum este boerul? "Țăranii săi crau bogaţi, 
căci apăsarea unuia numai, împărțită asu- 
pra unci mase atît de mari de pămînt şi de 
oameni era aproape nesimţită. EI a murit — 
pămînturile s'au dus în bucăţi prin procese 
și moșteniri. Nici unul din urmași n'a fi 
avut caracterul aprig al boerului nostru şi 
cu toate astea supușii lui au dus-o mai rău 

supt moștenitori decit supt el. In locul u- 
nui subiect, erau acum'mai multe subiecte, 
cu aceleași trebuinţe, cu aceleaşi cheltueli 
și cu mai mică avere, 

Un mic bulgăr de omăt căzind din vir- 
fu: unui munte sc face din ce în ce mai ma- 
re, rupe cu el copacii codrilor, strică o- 
goarele, astupă un sat. Un mic simbure 
greşit în organizaţia societăţii, în viaţa c- 
conomică crește şi îngroapă o naţiune. Ne 
mirăm cu toţii de mulţimea. crişmelor în 

" ţara noastră — de mulțimea jidanilor, —cau- 
za, e mulţimea 'rachiului, mulțimea velniţelor, 
dar oare această mulțime de unde vine? 
Supt domnia turcească au existat micul sim- 
bure, o dispoziţie de export. Exportul gri- 
nelor era oprit. Prin urmare grinele necon- 
sumate trebuiau prefăcute în obiect expor- 
tabil — în vite, S'au combinat lucrurile. Vel- 
niţa consuma -prisosul şi da hrană vitelor. 
Velniţa producea rachiu, rachiul  trebuea 
consumat și cra mult. S'au făcut multe 
crișme. Pentru aceasta trebueau crîșmari. 
Sau adus mulți Evrei şi proprietarul im- 
punea fie-cărui din supuşii săi de a: lua 
atita rachiu pe an. Unele plăţi pentru mun- 
că se făceau în rachiu. S'a introdus expor- . 
tul într'adevăr, însă velniţele au rămas ; în 
locul grinelor s'au luat cartofii, căci ra- 
chiul devenise o trebuință şi această tre- 
buință cerea împlinire. Care au fost rezul- 
tatele ci? O populaţie nesănătoasă, fără c- 
nergic de caracter, fără energie economică, 
care îşi vindea munca pe băutură, o popu- 
laţie în care mortalitatea creşte în mod în- spăimîntător, iar sudoarea miînilor ci se 
capitalizează în mîinile unui element fără patrie, fără limbă, fără naţionalitate... Nu 
e de mirat, că influența austriacă e mare, 
Să comparăm acuma suma puterilor socia- 
le de astăzi. cu suma puterilor sociale de supt patriarchalul prisacariu Ioan Sandul 
turza Voevod. 
Boerii mari, proprietari de latifundii, ca- Ye-ŞI cruţau populaţia în mod instinctiv. Boerii mici slujbaşi, ” ” Breslele tîrgoveţilor cu stărostiile lor. - Răzeşii, țărani liberi, 
Iobagii, ţărani 'Supuşi, c'un drept asu- pra unei părţi de pămînt, 

„Să ne inchipuim că prisacariul ar fi fost din dinastia Muşăteştilor, necontestat de nimeni. La influenţele secolului al XIX.-lea el n'ar fi rezistat, Un drept civil venit ma: tirziu ar fi dat o viață în stat clasei de mij- loc, acelaș drept asigura Proprietatea ră- zeşilor. Mitropolitul ar fi asigurat o des- voltare clerului laic, avind și cele trebuin- Cloase pentru aceasta. Dreptul civil și-ar | fi creat o clasă de amploiaţi, dar acești amploiaţi ar fi fost stabili, căci numai unde odă se perindează, se imiînîncă şi pita lui Vodă pe rînd, Negustorul ar fi riinas ne | |
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gustor, meseriașul meseriaş, nu s'ar fi năs- 
cut goluri economice atit de simţite. In 
sfirșit în anul Domnului 1860 ar fi venit 
loan Sandul al III-lea posito.—Supt ce 
“împrejurări! Firmele de pe ulița mare ar 

fi rominești, Se deschid camerele, — se vo- 
tează legea împroprietăririi, Atunci s'ar fi 
făcut într'adevăr vuct mult, dar se spărgea 
de stinca maiestăţii. S'ar fi plătit pămîn- 
tul în go'de ani şi nu în 13,—dar nu ră- 
mineau atitea neplătite ca astăzi. Din şcoa- 
lele poporale ar fi eşit oameni ştiutori de 
carte cari rămineau ce erau şi nu se fă- 
ceau subperceptori de perceptori, căci in- 
trarea între administratori ar fi fost grea 
întrun corp stabil, care nu se răstoarnă, 
la fiecare schimbare de minister. In sfirșit 
loan Sandul al IV-lea moştenca un stat ro- 
miînesc cu care te-ai fi putut făli. Atunci răz- 
boiul din 54 ne aducea Basarabia, cel din 
59 Bucovina, cel din 66 Transilvania. 

lar acum cum s'au desvoltat lucrurile? 
De toate dezastrele. vecinilor noştri noi nu 
ne-am folosit decit spre a nc răsturna Dom- 
nii. Vodă, adică statul era cu miînile lega- 
te. Vodă zicea da și Hăncu ba, şi neamul 
lui Hăncu creştea din ce în ce. Cu cît de- 
veneau mai mulți aspiranţi la privilegii și 
posturi, cu atît cereau! lărgirea privilegii- 
lor, lărgirea. libertăţii pe conta puterii sta- 
tului, pînă ce am ajuns la constituție, care 
dă întradevăr tuturor acestor aspiranţi şi 
numai acestora, precum voi arăta, o ega- 
litate de drepturi fără datorii şi proletari 
de scribi au. pus mîna pe ţările romîneşti. : 

Fiecare constituţie, ca legea fundamen- 
tală a unui stat, are drept corelat o clasă: 
mai cu samă, pe care se întemeiază, Core- 
latul constituţiilor statelor apusene este o 
clasă de mijloc, bogată, cultă, o clasă de 
patriciani, de fabricanți industriași — care 
văd în -constituţie mijlocul de a-și repre- 
zenta interesele în mod adecvat cu însem- 
nătatea lor, — la noi legea fundamentală nu 

" însemnează decît egalitatea pentru toţi scri- 
bii de a ajunge la funcţiile cele mai înnalte 

„ale statului. De aceea partidele noastre nu 
le numesc conservatoare sau liberale; ci oa- 
meni cu slujbă: guvernamentali, oameni fă- 
ră slujbă: opoziție. De acolo vecinica plin- 
gere, că partidele la noi nu.sînt partide 
de principii ci de interese personale; şi 
principiile sint interese dar interesele u- 
nei clase pozitive, clasa pozitivă a proprie- 
tăţii teritoriale fory conservativ, clasa ne- 
gustorilor ş'a, industriaşitor wygs, clasa lu- 
crătorilor, . socialiști. Unde sint la noi a- 
ceste clase positive? Aristrocraţia istorică 
— Şi ea trebue să fie totdeauna istorică pen- 
tru a fi importantă —a dispărut aproape, . 
clasa de mijloc positivă nu există, golu- 
rile sînt împlinite de străini, clasa țărani: 
lor e prea necultă și deși singura clasă po- 

zitivă, nimeni n'o pricepe, nimeni n'o re- 
prezentează, nimărui nu-i pasă de ca. 

Ne mai rămine o singură clasă pozitivă, 
pe al cărei spate trăim cu toții — ţăranul 
romîn. Să vedem acuma, cum nc silim din 
răsputeri de,a o nimici, și pe aceasta, cum 
am nimicit pe celelalte, și împreună cu ea 
statul și- națiunea. Se 

Să nu uităm un lucru: toată activitatea 
unei socictăți omeneşti e mai mult ori mai 
puţin o activitate-de lux, — numai una nu: 
producerea brută care reprezentează trebu- 
ințele fundamentale ale omului. Omul, în 
starea sa firească, are trebuințţă de puţine 
lucruri: mîncarea, locuinţa, îmbrăcămintea. 
Aceste pentru existența personală. De aceea 
o nație trebue să îngrijească de clasele, ca- 
re produc obiectele ce 'corespund acestor 
trebuințe. Romanul care mînca limbi de 
privighitoare, se putea hrăni şi cu pine, 
dar fără aceasta nu putea; el purta pur- 
pură, dar îi trebuia postav; locuia în palat, 
dar îi trebuea casă. Ori cît de modificate 
prin lux ar fi aceste trebuinţe, ele sînt în 
fond aceleași. 

Producătorul materiei brute pentru aces- 
te trebuinţe, este -ţăranul. De acolo prover- 
bul francez: Pauvre paysan, pauvre pays 
—pauvre pays, pauvre roy. Aceasta este 
într'o ţară clasa cea mai pozitivă din toate, 
cea mai conservatoare în limbă, port, o- 
biceiuri, purtătorul istoriei unui popor, na- 
ţia în înţelesul cel mai adevărat al cuvin- 
tului. 

Cuni am trătat noi pe acești țărani? Am 
“clădit un aparat greoiu şi netrebnic pe spa- 
tele sale, aparat reprezentativ cum îl nu: 
mim, și care nu'i decit pretextul de a crea 
din ce în ce mai multe posturi, plătite tot 
din punga lui direct sau indirect, Într'o 
țară, care n'are. export. industrial, ţăranul 
muncește pentru toţi: sigur și necontesta- 
bil. Dantela de Bfuxelles, galonul de pe 
"chipiul generalului, condeiul de fier cu care 
scriem, chibritul cu care ne aprindem ţi- 
gara, toate ne vin în schimbul griului nos- 
tru şi acest griu îl produce numai țăranul, 
griul e productul muncei sale. A 
Cu cît mai mulţi indivizi se sustrag de 

la producerea brută, cu atît mai mulţi tră- 
esc pe sama aceleiaşi sume de oameni. Ce 
este consecvența? Este că acel om sau nu 
a fi în stare să me susţie, sau va trebui ca 
cu acelaș timp şi cu aceleași puteri să pro- 
ducă mai mult, Va trebui sau să peară, 
sau să se cultiveze şi să lucreze cu maşina. Ca- 
re-i cazul nostru? El nu s'a cultivat. Ţă- 
ranul nostru e acelaş ca şi înainte de cinci- - 
zeci de ani, dar sarcina ce o poartă, în- 
zecită. El poartă în spatele lui: citeva mii 
de proprietari (la începutul secolului cîte-- 
va zeci), mii de amploianţi (în începutul 
secolului citeva zeci), sute de mii de Evrei
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(În începutul secolului ctte-va mii), zeci de 
mii de alți supuşi străini (în începutul se- 
colului cite-va sute). 

Pe atunci ţăranul nostru creştea mai cu 
samă vite, cra păstor. Această muncă u- 
oară se potrivea cu regimul aspru, cu pos- 
turile sale lungi, cu traiul său simplu. Azi 
muncește toată vara ca să-și plătească dă- 
rile, trăeşte mult mai rău decit atunci şi se 
stinge, Mor o sută şi se nasc în locul lor 
60, Şi aceasta nu e o veste de senzație — 
ci adevărul, 

Faţă c'o asemenea stare de lucruri, faţă 
cu o țară, care se despopulează, se înţele- 
ge că influența austriacă economică va tre- 

„bui să propășească repede şi să umple go- 
lurile noastre cu prisosul populației sale. 
Meserie şi negoţ, parte din arendași, parte 
din proprietari, proprietatea fonciară otă- 
şenească e străină. În orașul Iași abia a 
treia parte a populaţiei sînt supuși romi: 
neşti. Și asta merge crescînd. 

Vecinătatea Austriei e omoritoare pen- 
tru noi, dacă nu ne vom: trezi de cu vrema 
și nu vom arunca la naiba toți perceptorii, 

_subperceptorii, sub-sub-perceptorii, dacă nu 
vom descărca pe țăran și nu-i vom asigura 
o desvoltare liniştită, dacă nu ne vom ho- 
tări, să nu purtăm nici un product străin 
pe noi, precum au făcut Ungurii în vremea 
absolutismului. 

Răul deci e înlăuntru. Nestabilitatea este 
cauza căderii proprietăţii mari teritoriale, 
căderea acesteia e strîns combinată cu că. 
derea breslelor, și aceste clase au format 
în disoluțiune o clasă de proletari, care 
trebueşte deprinsă la muncă, 

Nu dreptul public, ci păstrarea naţiona- 
lităţii noastre e lucrul de căpetenie pentru * 
noi şi ar fi mai bine să nu alegem deputaţi 
decit să peară naţia rominească! Dacă n'am 
avea vecinic influențe străine precum le a- 
vem, dacă am fi în Spania, atuncia ne-am, 
sparge capetele unul altuia pînă s'ar așeza 
lucrurile. Dar acest lux de revoluţiuni so- 
ciale nu ni este permis nouă, a(l) căror 
stat e vecinic o cestiune. De aceea ne tre- 
buesc trei lucruri: | / 

Stabilitatea, adică guvern monarchic, c- 
reditar, mai mult ori mai puţin absolut; 

« Muncă, adică excluderea proletarilor con- 
deiului de la viața publică a statului şi 
prin asta silirea lor la o muncă productivă, 

Economia, adică dreapta cumpănire în- 
tre foloasele aduse de „cutare cheltuială ȘI 
sacrificiile făcute pentru ea; aceasta atit 
in economia generală a statului cit și în 
cea: individuală. 

Altfel am avea a alege între domnia aus- 
triacă şi cea rusească, Supt cea d'intăi E- 
vreii ar intra în sate în număr mai mare 
decit astăzi, ţăranii ar deveni servii lor, 
moşiile ar “fi cumpărate de societăţi de ca- 

"dă politică, 

MIHAIL EMINESCU - 

pitaliști, colonisate cu Nemţi, iar naţia re. 
dusă la proletariat.--[n cazul al doilea un 
ucaz ar şterge limba din biserică şi stat, 
țăranul ar trăi mai bine, însă supt con- 
diţia ca să se rusifice; care din noi cun 
ar scie, acolo i-ar îngheţa mucu'condeiu 
lui; iară cei mai curajoşi ar mări poho 
dul na Sibir, fără judecată, prin ordin ad: 
ministrati — adininistra'nym po ia kom. 

Lămuriri asupra „Influentei austriace“ 1). D 33 

“N-rul 22 al Curierului 
rale cuprinde o dare de seamă asupra pre- 
legerei mele „despre influența austriacă“, 
care denaturează atit înţelesul cit și ten- 
dința cuvintelor mele. | i Abstrăgind cu totul de la observaţiile, 
care imi ating persoana şi nu au a face cu 
obiectul, această dare de seamă semnată 
de un X., cuprinde următoarele puncte teo- 
retice: 

Se zice că aș fi susținut: 
1). Că numai despotismul este fericirea 

şi progresul popoarelor; - 
2). Că țăranul trebue să rămină țăran, robul rob, boerul boer, etc., (prin urmare 

organizarea de caste ereditare); 
3). Că este rău sistemul nostru consti. tuţional, care dă drept la alegeri, înlesnind 

scribilor a ajunge la afacerile statului; 
4). Că m'am ferit a vorbi despre in- - 

fluența austriacă; | N 
5). Că prelegerea mea 

intereselor gene- 

a fost o propagan- 

Toate aceste susţineri se întemeiază cred 
pe nepriceperea. celor zise de mine. Ar fi 
mai rău pentru autorul lor de a presupune rea credinţă din parte-i. 

I. N'am cercat a dovedi nicăiri, că des- 
potismul este fericirea şi progresul popoa- 
relor. Tot ce am arătat, e că puterea sta- 
tului, domiia concretă a legei trebus să 
fic mai tare decit tendinţele claselor socia- 
le şi să -le infrîneze. Unde această putere 
A statului e în vecinică mişcare: şi lovită 
perpetuu în centrul'său, acolo se naște des- 
potismul unei caste şi lipsa de drept a ce- 
lorlalte clase sociale, se: naște despotul per- 
sonal, care nu respectează nici o lege şi sfir- 
Șeşte rău, precum au sfîrșit și despoţii din 
istoria Rominilor. C'un cuvint: am susți- 
nut domnia absolută a principiului armo- 
niei intereselor, in contra despotismului, a. 
domniei unei caste sau a unei persoane pe. 
seama celorlalte clase, lipsite de drept. 

2. N'am susținut că țăranul să rămînă 
țăran, etc,, ci că înnaintarea dintr'o clasă 
într'alta trebue să fie bazată pe muncă şi 
nu pe privilegiu. | 

3. N'am susţinut că e rău sistemul nostru 

1. Ms. supt titlul „Reetificaret, 

 



  

constituţional, care dă drept la alegeri, în- 
lesnind scribilor a ajunge la afacerile sta- 
tului, ci am arătat numai că acest sistem 

-e lărgirea vechilor privilegii asupra proge- 
niturii claselor privilegiate din trecut Şi că 
nu corespunde cu clase economice pozitive, 
care .să găsească în el mijlocul de“a-și re- 
prezenta interesc]e lor în stat, 

4. Despre influența austriacă am vor: 
bit atit istoriceşte (rolul lui Mihai Vitea- 
zul în vremea războiului de :3o de ani, în- 
cercarea luărei Olteniei supt Const. . Bran: 
covanu, răpirea Bucovinei) cit și asupra 
influenței economice actuale, care devine 
înspăimîntătoare faţă cu o ţară, ce se depo: 
pulează, față cu un popor, care-şi pierde 
pe zi ce merge din minile sale comerciul, 
meseriile, proprietatea fonciară urbană, ba 
în urmă pînă și proprietatea rurală. 

5. Prelegerea mea, dacă se poate numi 
propagandă, n'a fost politică, ci econormică. 
Viața formală (politică) a statului a fost 
considerată numai întru atîta, întru cît are 
legătură cu viața economică a poporului 
nostru, - 

Agitaţiile Evreilor din Romînia în 
„ Străinătate1). 

>» Timpul“ reproduce după „Independance 
belge“ următoarele: 

„Alianța universal a Israeliților s'a. unit 
„de curînd cu ideea unei conferinţe de Israc- 
iţi, a căreia iniţiativă o luase nu de mult 
Anglo-Jewish Association. Această conferin- 
ţă la care trebue să ia parte delegaţii tu- 
turor asociaţiunilor israelite din Europa, a- 
re de scop de a asigura Ovreilor din Tur- 
cia drepturile ce:'se propune a se acorda: 
populațiunilor creștine. Ea va avea loc la 
Paris, la 11 Decembrie, 
d-lui Cremieux, membru al senatului 
preşedinte al Afianfei Universale. Cererca 
(conferinţii) va. fi prezentată supt forma u-: 
nei note care va purta sub-semnătura tutu- 
ror societăţilor cvreești din Europa.— £- 
vreii din Rominia trebue să aibă partea lor 
din aceste beneficii întocmai ca şi cei din 
Serbia. Romiînia: mai ales va da loc la:o 
discuţiune cu totul specială în sînul confe- 
rinţii, — Se pare că Evreii din  Rominia 
sînt privaţi de drepturile civile şi politice, 

„cu toate că termenii Constituţiunii nu pres- 
criu nimic de felul acesta, în privința lor. 
Conferinţa îşi propune dar de a face astfel 
încît să nu se introducă în Constituţie clau- 
ze care ar putea să legalizeze situațiunea ac- 

- tuală a Evreilor din Rominia. /Jewis Chro- 
nicle propune ca primele şedinţe ale aces- 
tui congres să se ție cu ușile închise“. 

  

, 1. Apărut în C.a.1. supt titlul Zarăși Bureii. 

supt președinția 
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„Un autor frances, al cărui nume nu-l mai 
ţinem minte, a arătat că din cele mai sîn- 
geroase sacrificii ale omenirii, neamul care 
's'a folosit mai mult, fără să risce nimic, au 
fost Evreii. Va să zică de aceea ar fi chel- 
tuit Rusia zeci de milioane de ruble şi ar fi 
pus în mișcare sute de mii de suflete creşti- 
neşti, de aceea ş'ar fi pierdut Serbia floa- 
rea tineretului, de aceea cheltuim: noi cu 
întreţinerea armatei aproape 250.000 lei noi 
pe zi, pentru ca din aceste sudori amare a- 
le ţăranului nostru, a celui sîrbesc, a 'oic- 
rului muntenegrean, a Rusului. să se folo- 
sească în mod egal — Evreii, ei cari n pre- 
să au fost contra creștinilor, ci cari ne-au 
batjocorit pe noi, pe Sîrbi, pe Ruși, ei, 
cari prin jurnalistica lor fățarnică și. min- 
cinoasă ne numesc semi-asiaţi, semi-bar- . 
bari. Apoi să ne ierte dumnialor! Confe- 
rința s'a adunat pentru a regula starea ce- 

„lor, cari au suferit şi s'au sacrificat, nu 
a acelora, cari din aceste suferințe și sa- 
crificii s'au folosit şi astăzi ca totdeauna. 
Cine nu-și varsă sîngele pentru petecul său 
de pămînt strămoșesc, poate să precupeţeas- 
că înainte chibrituri şi vacs, dar va face 
bine să ne lese''m pace. | 

Puterile europene au recunoscut înșile că 
pretențiile Evreilor în Rominia sînt /zeîr- 
dreptiițite. Austria şi Rusia au încheiat deja 
tractate în acest sens cu Romiînia, cine nu 

„le va. încheia tot asf-fel, poate să ne scu- 
tească cu dragostea. Conferinţa se va feri 
de sigur de a amesteca în discuţii chestiuni, 
care să le complice şi mai mult. Cît pentru : 
Romîni, egala îndreptăţire a 600.000 de li- 
pitori și precupeţi este pentru ei o chestiune 
de moarte și viață, și poporul nostru cred 
c'ar prefera moartea repede prin sabie, de-, 
cît moartea lentă prin vifriol. 2 

Concedem că. între aceşti 600.000 va fi 
unul la sută, care să producă ceva prin sine 
şi să ţie la ţară şi la popor, dar cînd în 
țară avem 700.000 de lucrători, care pro- 
duc, ţăranii, nu 'nţeleg alături cu aceștia 
600.000 de speculanţi ai productelor, în cît 
fie-care Evreu să. trăiască din precupeţi- 
rea muncii unui singur țăran romîn. Dreptu- 
rile d-nialor civile şi publice nu semnează 
decit dreptul de a exploata poporul nostru 
în bună voe. Plece 99 procente în America, 
să-şi cîştige acolo prin muncă productivă 
pîinea de toate zilele şi atunci cu cei ce vor 
rămînea ne vom împăca ușor, dar pin' a- 
tuncia să mai fie încă șepte alianțe, ca 
cea universală, care să conspire cu ușile 
închise în contra naţiei romînești, noi vom 
ști să le arătăm totdeauna lungul nasului, 
căci nu ne speriem nici de înjurăturile pre- 
sei jidoveşti nici de declamațţiile oratorilor 
idealiști, pe cîtă vreme e vorba de existența 
poporului nostru. Dacă voesc să ne cuce- 
rească, n'au decit s'o facă... fățiș, ca toate
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naţiile, cu arma'n mină. Dar cu tertipuri 
și apucături nu merge deocamdată. In.nu- 
mărul, în care sînt la noi, Evreii rămin 
străini de rit necreștin, ce nu se pot nici 
contopi cu poporul nostru, nici pot pretinde 
mai mult de cit de a fi suferiţi şi ne pare . 
că n'au nici o cauză de a se plinge de to- 
leranţa noastră. Dacă gustul li-e numai de 
cît după drepturi egale, conform „contrac- 
tului social“, iată Austria-i aproape, apoi 
Germania, Anglia, Franţa, Italia, cine-i o- 
preşte de a merge cu drumul de fier, unde 
li vine la îndemînă, ca să se bucure de 
toate drepturile posibile? 

Putein spune cu drept cuvint şi tare: 
că poziţia Evreilor, în ţările în care nu 
se bucură de egalitate, e cu mult mai bună, 
decît acolo unde ei se bucură de ea; de a- 
ceca geme Rusia de ci, de accea ne-au 
inundat pe noi: Ori unde e teren pentru . 
neagra. speculațiune, Evreul c-acasă, iar va- 
ietele şi plingerile contra persecuţiunii sînt 
mofturi, care să acopere de mai nainte mo- 
dul neomenos, în care sug țările, pe carile 
au căzut ca lăcusta. „ 

„_„ Că sînt Evrei, ce merită egala îndreptă- 
țire — cine o contestă? Dar noi nu sînteni 
Sabaot, care voia pentru drept să cruțe 
Sodoma, nu putem, pentru numărul măr- 
ginit de Evrei folositori țării, să dăm” de- 
pline drepturi sutelor de mii de venetici 
neproductivi, cari 'n ultima linie trăesc din 
precupeţirea muncii, ba a vieţii poporului 
nostru, | ” 

Despre drepturile politice ale Evreilor !). 

IL. 
* . . . . „O seminţie, care ciştigă toate drepturile 
fără sacrificii și muncă, e cea evreească. 
la orice popor drepturile publice şi pri- 
vate au fost rezultatul unei munci seculare 
ȘI a unor sacrificii însemnate. Dacă exista 
aristocrația, cu prerogative deoschite, aces- 
tea erau compensația muncii războinice; 
dacă țăranii, care pretutindenea au fost a- 
serviţi, au isbutit în urmă a se vedea stă- 
pini pe bucăţile lr de pămînt, aceasta a 
fost oare-cum răsplata pentru că în vremi 
trecute ci singuri au -purtat greutatea in- 
stituțiilor; dacă partea clerică s'a bucurat 
de prerogative, ea a şi împlinit o sarcină 
de cultură, pe care, în împrejurările date 
ale evului mediu, nu putea îndeplini o cla- 
să de raționaliști. 

Clerul a: desbătut popoarele nouă ale Eu. 
ropei din mrejele unor credinţe şi obiceiuri 
în care puterea fizică juca cel (d)întăi rol, 
căci dovedit este, că atit zeul suprem al 
Germanilor, ca și cel al Celţilor şi al Sla- 
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vilor a fost un Dumnezeu al războiului, al 
sîngiurilor, un Dumnezeu al puterii biute. 
Imblinzirea treptată a lumii nouă este un 
netăgăduit merit al religici creştine; afară 
de aceea ca a mai fost şi păstrul culturii 
antice, ” 

Ce serviciu a adus omenirii indărătnicul 
și egoistul neam. cvreesc?. Ocupîndu-se pre- 
tutindenea numai cu traficarea muncii străi- 
ne, alegindu-şi de” patrie numai ţările a- 
cele, unde prin deosebite împrejurări sa 
încuibat corupţie, ci urmează în migraţia lor 
pe pămînt tocmai calea opusă omenirii în- 
tregi. Căci neamurile reîntinerese dinspre. 
Răsărit la Apus. — Evreii merg dinspre A- Da are MCIg, CN pus spre Răsărit. Pe cînd ţările romanice 

"reinvigoresc prin migrarea popoarelor ger- 
manc, ce curseră din Răsărit, Germania în- 
săși ajunge la mărirea de astăzi prin cner- 
gia unei rase slave germanisate, America 
înflorește prin colonii europene, care. toate 
urmează marea cale a soarelui, Ivreul trece 
din Germania în Polonia, din Polonia în 
Rusia, din Austria în Rominia și Turcia, 
fiind pretutindenea semnul sigur, simpto- 
imul unei boale sociale,. a unci crize în viața 
poporului, care ca la Polonia se Sfirșește 
citeodată cu moartea naţionalităţi. 

Dar oare în ce constă corupția socială, 
acest element, "care-l atrage pa Evreu c'o 

- putere elementară? Ea consistă în disprețul _ 
muncii, care cu toate acestea c singura crea- 
toare a tuturor drepturilor. Cind munca u- 
nei clase. într'un popor nu mai echivalează 
drepturile, de care ea se: bucură, atunci a- 
cea clasă e coruptă, atunci ea trăește din 
traficul unei munci străine, atunci ca sa- 
mănă cu Evreul, care nicăiri nu face altceva 
decit precupețeşte lucrul străin. 

O nație ca a noastră, unde cine ştie a 
scrie şi a ceti a contractat deja privilegiu! 
de a fi funcţionar al Statului, trebue să se 
aştepte ca funcţiile ci vitale, care se înte- 
meiază pe. muncă, să găsască—de nu o 
“suplinire — cel puţin un surogat în meșterii 
Și neguţitorii răi, pe care străinătatea ii! 
svirle din sînul ci, ca pe niște elemente 
nctrebuincioase. ' “ 

Dar odată stabilit, că la imigrarea E- 
vreilor vina e în parte și a noastră, cari 
am crezut, că fără o muncă echivalentă pu: 
ten introduce la noi toate formele de cul- 
tură occidentală, băgind în ele scribi. de 
rînd, oameni fără ştiinţă de carte sau cel 
mult advocaţi, revenim la Evrei şi-i între- 
băm— nu de ce spun minciuni prin gaze 
tele străine, căci minciuna este spiritul ne- 
grei speculaţii — ci de ce se pling? 

În Austro-Ungaria ei au toate drepturile 
posibile și imposibile, de ce vin la noi? In 
Rusia sînt egali cu Rușii (sic)—de ce vin 
la noi? In Turcia le zîmbește egala îndrep- 
tățire— ce caută la noi? Au n'au ştiut ci, . 

? 
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supt ce condiții numai pot trece în Rominia- 
Au nau ştiut că în această țară nu pot fi 
decit cel mult suferinţi, că această ţară, 
din nefericire pîn' acuma locul de luptă în- 
tre. roiurile Răsăritului şi așezările Apusu- 
lui, a ajuns să răsufle şi că e sătulă rile 
stăpîni, pentru a nu mai voi stăpiîni evrei? 

Ne pare rău de acei puţini Evrei, cari, 
prin valoarea lor personală, merită a for- 
mia 0. excepţie, dar restul...? Prin ce mun- 
ci sau sacrificii şi-au cîştigat dreptul. de a 

aspira la egalitate cu cetăţenii statului ro- 

“min? Ei au luptat cu Turcii, Tatarii, Polo- 
nii şi Ungurii? Lor li-au pus Turcii, cînd au 
infrînt tractatele vechi, capul în poale? Prin 
munca lor s'a ridicat vaza acestei ţări, s'a 
desgropat din învăluirile trecutului această 
limbă? Prin unul din ei şi-a cîștigat nea- 

mul rominesc un-loc la soare? De cînd ra- 
chiul este un element de civilizaţie? 

„ Prin legea monopolului băuturilor spir- 

-toase s'a hotărit ca numai alegătorii în co- 
mună să poată fi circiumari la. țară. Cu 

"drept cuvint. Ce garanţii poate da o veni- 
tură, un nimene, un sudit kesaro-krăesc, 
că băuturile nu vor fi falşificate,. cum şt 
sînt, deci stricăcioase sănătăţii. Deja depu' 
taţii ţărani “din adunarea adhoc s'au plins 
prin memoriile lor, că aceşti oameni le. o- 
trăvesc băuturile, prefăcind zilele de -odih- 
nă legiuită în zile de omorire lentă şi sigură. 

Astăzi cînd un prefect “opreşte de la a- 
cest trafic pe un Evreu, Pesther-Lloyd, or- 
gan redactat de Evrei şi după el Journal des- 
Debats (item), descriu scene sălbatice din 
Turkestan ca petrecîndu-se în Romiînia. Fie 
liniștiți. Un fir de păr din capul suditului 
kesaro-krăesc n'a fost âtins de nimenea, 
nici averea lui mistuită de mîinile popula- 
ției rominești. 

Un agent al guvernului unguresc svirle 
dintr'o şcoală zidită de Romini băncile a- 
fară, esmite pe învăţător şi pe preot, își 
bate joc de un sat de grăniţeri, care deapu- 
rurea au luptat pentru Casa de Austria, că- 
rora Maria Terezia le-a. cusut cu mîna ci 
proprie o flamură cu inscripţia „„Virtus ro- 
mana rediviva“, — făcut-a cas presa austrie- 
cească de aceasta? Nici vorbă. Dar un pre- 
fect în Rominia cutează a opri pe un Evreu, 
de 'a vihde băuturi spirtoase întrun sat? 
Persecuţie, pradă, nelegiuire. 

Se 'mţelege. Punind odată mina pe presa 
europeană, care în genere nu mai are de 
țintă luminarea, ci aţițarea urilor între cla- 
se şi popoare, ușor li-i să spună ori-ce min- 
ciună patentă. Publicul cafenelelor, blazat 
de ipercultura curopeană și setos de noutăţi 
de senzaţie, găseşte plăcere în citirea mon- 
struosităților, ce se vor fi petrecînd în Ro- 

“ minia. Evreii fac din jurnalistica europeană 
ceea-ce au făcut din băuturile spirtoase la 
poi — otravă. Ei au încercat a otrăvi şi li- 
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- teratura germană cu acele scrieri, pe care 
oamenii cun simţimînt mai firesc le nu- 
mesc franceso-cbraice, ei au introdus uşu- 
rința. parisiană în discuţiile cele mai grave, 
veninul în relaţiile sociale; în: Austro-Un- 

„garia sumuță popor contra popor, în Ger- 
mania confesir contra confesic şi gintă con- 
tra gintă. Evreul, care redigează Pesther- 
lloyd și-sumuţă pe Maghiari contra Ger- 
ananilor şi a celorlalte naţionalităţi, este -a- 
celaș, care prin Neuc freic Presse sumu- 
ță pe Germani contra Maghiarilor. În toa- 
te ţările ţin cu cel tare, nici odată cu cel 
apăsat, și se unesc cu acela intru traficarea 
şi exploatarea puterilor pozitive ale popo- 
rului... , Lo 

Prigoniţi n'au fost la noi Evreii nici o- 
dată. Restricţii juridice au existat pentru 
ci totdeauna, dar nu din cauza religiet. 
Ștefan-Vodă cel Mare întărește 'citorva £- 
vrei, veniţi din Polonia, libertatea confe- 
sici, dreptul de a-şi clădi sinagoge, un drept 
pe care Turcii, așa numiții noştri suverani, 
care de pc la rş6o au început'să ne calce 
tractatele, nu lau avut nici odată, deşi con- 
fesia mosaică e pentru spiritul ascetic și în- 
găduitor a! religiei .cerştine tot atit de străi- 
nă, câ şi cea mahometană. Afară de aceca 
aveau dreptul liberei negustorii cu manu- 
facturi străine, -— dar aicea. se mărginea to- 
tul şi aşa ar fi trebuit să rămic. Meseriași! 

„şi proprietari nu puteau fi, căci proprieta- 
tea emana de la Domnie și era strins le- 

“gată cu contribuţia de sînge, la care nime- 
nea. nu i-a poftit nici cînd, şi de la care,. 
chiar. cînd îi pofteşti, ştiu a 'se sustrage; 
făcindu-se sudiți austrieceşti, deşi sînt năs- 
cuţi în. Romînia din supuşi ruseşti şi n'au 
văzut Austria cu ochii, „ 

C'un cuvint Evreul nu merită drepturi 
nicăiri în Europa, pentru că nu muncește; 
iar traficul şi. scumpirea artificială a mij- 
loacelor de trai nu este muncă, şi aproapa | 
numai Într'aceasta consistă a Evreului. E- 
vreul nu 'cere, ca clasa de mijloc din secolul 
al XVII-lea, libertatea muncii productive, 
ci libertatea traficului. El e vecinic consu- 
mator, nici-odată producător şi de sigur că" 
numai cu foarte rară excepţie se va găsi în- 
tradevăr cite un Evreu care să producă 
Dacă ce imescriaș, e superficial, lucrează nu- 
mai pentru ochi. De aceea chiar la noi, unde 
împrejurările ar trebui să-i silească la mun- 
că, vom găsi că ei reprezintă, meseria su- 

- perficială. Cel mai solid meseriaş e şi aici 
în țară Romînul sau Germanul sau Cehul, - 
nici-odată Evreul. El reprezintă concuren- 
ţa nesănătoasă a muncii rele, superficiale: 
cu munca dreaptă şi temeinică. „Eftin şi 
rău“ e deviza Evreului, pînă ce ruinează pe - 
lucrătorul creştin, „scump şi rău“ e deviza 
lui, cînd rămîne stăpînul pieţii. 

Drept că înmulțirea Evreilor în ţările 
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noastre a mers mînă în mină cu reformele 
în sens liberal, că acestea au ajutat înmul- 
țirea, iurnica or. Deja „re egulamentul or- 
ganic“, care a pus ciocoimea “alături qi boe- 
rii „vechi, dîndu-i o egalitate de drepturi, 
po care n'o merita, a făcut ca fie-care din 
cești noi aristrocrați, cari fugeau de mun- 

„că şi aspirau la slujbuş soare, să aibă cîte 
un asociat jiden supt formă de orăndariu, pe 
peticuțele lor “He moşii; tot acel regulament 
a desființat -€= jure breslele, aceste clase 

„puternice și bine constituite de meseriași. 
In-urmă aite 1efoime.și mai liberale au des- 
chis ușa, funcţiilor statului, inmulţite în în- 
finit, tuturor feciorilor de popă și de negus- 
tori, cari nu reprezintau nici avere, nici în- 
te ligență, şi cari găsiau mai comod a trăi 
din funcțiuni plătite de stat şi de. comune, 
decit din inunca lor proprie, "din îndeletni- 
Cirea cu meșteșugul părinţilor lor. Astfel 
s'a înmulțit ruşinea de muncă și proletaria- 

“tul condeiului, această clasă vecinic _neno- 
rocită, condamnată la ceiibat și la niizeric, 
luptipal prin.ură, intrigi, calomnii și vicle- 
şug pentru pînca amară a budgctului și 
înnecînd c'o rară: obrăznicie ori-ce muncă 
spirituală adevărată, ori-ce merit adevărat. 

Dar ce:să mai vorbim asupra acestei ma- 
terii?, Prin pripirea celor crescuţi de mici 
copii la Paris ni s'a îngreuiat peste măsură 
lupta . pentru existenţă, libertăţile nu sînt 
de cît “toi, -atitea fomaz de nelibertăţi, căci 

"liber nu e de.cit omul ce trăește din-munca 
productivă a mînilor sale. Numai acela ce în. 
stare le: a: aproba binele unde-l vede și 
munca terneinică. 
-Dar cei cari își fac din ponegrirea me- 

ritului, din calomnie și- intrigă o meserie 
pentru a trăi de pe-o zi pe alta, aceia, chiar 
recunoscînd adevărul în fundul sufletului lor, 
căci acesta li se impune,,se vor feri de a-l 
spune, „ba .vor reprezenta chiar contrariut. 

E prea firesc, ca în ţara reputaţiilor u-. 
surpate, a „jurnaliștilor. fără carte, adminis- 
ratorilor fără ştiinţă, profesorilor . fără e- 

„: academicianilor etc., într'o ţară unde 
aproape toţi reprezintă numai forma goală 
a culturii nici decum cuprinsul, Evreii care 
samănă în superficialitatea muncii cu ge- 
nerația actuală din Rominia, călărind pe 
fraze umanitare şi eg alitare, pe care le-a 
învăţat de la noi, să ceară drepturi egale 
cu noi. 

1 
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Cine ştie, cît de departe sintem de- -a uri 
pe Evrei — şi aceasta o poate pricepe Orice 
om cu. privirea clară — acela: va vedea, că 
in toate măsurile! noastre restrictive numai 
capta judecată și instinctul de. conservare 

au jucat singure rolul principal.. 
„Domnia Fanarioţilor, a putrezit clasele 

. Gași 

noastre sociale; aristocrația noastră, din 
războinică și imiîndră ce cra, a devenit în 
cea mai mare parte servilă, încrucișîndu-se 
cu stîrpitura Grecului . modern, care ce tot 
atit de şiret, dar mai corupt decit Evreul 
de rind. Prin urmare clasa ianaltă a socie- 
tăţii noastre, care luase de la Grecul con- 
stantinopolitan toată lenca, tot Dizantinis- 
mul, se lăsă ușor înădușită de ciocoiinea ci, 
de toastele ei slugi, care fără nici o muncă, 
meritoasă pentru societate, se urcă repede 
în locul vechii atistrocraţii, ce dădusc așa 
do tare indărăt. Se va găsi că lenea este ca 
racteristică Romiînului “ ridicat“, „pentru că 
s'a şi ridicat din clase leneşe, din. privile- 
giați mici. Răminea deci o singură clasă 
muncitoare, din -a cărei exploatare trebuia 
să trăiască. toată societatea romînă --- ţăra- 
nul. Dar chiar exploatarea directă, era o! 
muncă pr 
lor cafegii și ciubuccii, de aceea s'au in- 

ca grea pentru aristocrația foști. 

trodus pretutindenea cîie-un asociat “activ: 
lkesaro-krăesc -— cîte-un Evreu, Acelaș DTO- 
ces se repetează însă. — Precum ciocoimea a 
alungat pe boierii vechi din locul lor, tot 
astiel Evreii, avind numai dreptul de a 
cympăra bunuri imobile la ţară, ar lua în 
mini proprietatea de mijloc, ai cărei aren- 

sînt deja astăzi, iar neamul romînesc 
ar ajunge cu desăvirșire proletar. 

Pericolul nu este în împrejurarea, că Li- 
vreii ar acapara toată proprietatea, ci în- 
tr'aceca că ci nu sînt — nu pot fi romini, 
precum! în gencre.nu sînt nici pot fi ger- 
mani, engleji, franţuji, italieni. De ce să 
ne înșelăm de bună v e, aritind că în 
lăuntrul' altor naţii, ei au ajuns ia cutare sa 
cutâre grad de cultură? Nu vedem azi, că 
simţimintul de rasă ce mai puternic în ei 
decit patriotismul, decit iubirea pentru na- 
ţia, în mijlocul cărcia trăesc? 

Nu-i vedem formind prin „alianţa israe- 
lită““ o internaţională curat ebraică, după 
a noastră părere mai periculoasă, pentrucă 
e mai mincinoasă, decit cea a lucrătorilor 
sau accea a iesuiţilor? Căci aceste două din 
urmă reprezintă un ideal — falş ideal la a- 
mîndoi, dar avînd fiecare partea sa cte ernă, 
dragă omenirii. 

Cea dintăi se “bazează pe siinţenia mun- 
cii, pe convingerea cu totul dre: 

"lar pe de altă parte acelaş 
ideal nu recunoaște capitalizarea muncii și 
înnobilarea ci supt forna artei, a litera: 
turii, a științii, care fără acea capitalizare 
n'ar fi cu putință. Dacă libertatea muncii 
productive. este motorul societății, simbu- 
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«ptă că mun- 
"ca temeinică este singura îndreptăţire pe 
„acest pămînt; 

rile caic-i dă consistenţă este capitalul. Im-. 
păcarea între muncă și capital va fi foarte 
grea, este chiar cu neputinţă; dar tendința 
ca atare răminc în sine ideală, conformă, 
cu religia creștină în partea ci etică. —Le- -
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suitismul pe de altă parte consistă iarăși 
pe-o raţionare parte dreaptă, parte falșă. 
Intemeindu-se pe teoria, subințeleasă tacit, 
foarte pesimistă, că partea cea mai mare as 
oamenilor nu ştie a fact o intrebuințare 
încantă de puţinele dramuri de crieri, cu 
care i-a înzestrat natura, că acea parte, 
lisară in voea liberă a instinctelor sale, e 
roabă pîntecelui şi unealtă în miînile șarla- 
tanilor de tot soiul, cari ştiu să-i lingrușească, 
patimile. rele, iesuitismiul a încercat a ţinea 
clasele de jos într'uni binefăcător semi-întu- 
neric; puindu-şi drept ţintă —nu cultura 
aninţii, căci disperase a scoate. trandafiri 
dintr'o buruiană rea şi menită orbirii — ci 
caracterul. prin credinţe metafisice. De a- 
ceca se va găsi peste tot, că popoarele ca- 
tolice sînt dai vesele și mai frumoase de 
cit cele protestante, tocmai pentru că a- 
ceastă bisorică a abstras de la cultura min- 
ţii şi a avut în vedere numai îmblinzirea, 
îmfrumuseţarea simţimintelor priu. muzică, 
sculptură, architectură, zugrăvie şi prin cre- 
dințe, care se sustrăgeau prin sfinţenia lor 
'de la orice controv crsă. Dar pe altă parte 
aceiaşi şcoală era fireşte prigonitoarea u- 
ristrocrației spiritului, a acelor oameni se- 
culari, la care caracterul, ori-care ar fi fost, 
rămînea cu totul neutralizat de enorma can: 

"titate'a crierului şi care vedeau toate lu- 
crurile lumii în deplina lor claritate. Ca- 
tolicismul n'a avut talentul de a-și asocia, 
pe aceşti oameni --de accea și esta azi în- 
călcat de o droae de hominculi, care bazin-. 
du-se pe acele autorităţi, persecutate de bi- 
serică, o persecută azi pe ea. Și într'aceasta, 
a consistat partea falşă, aceea ce am numit 
iesuitism, pentru a caract criza tendința po- . 
litică a bisericii. 

Dar ce. reprezintă „alianţa israelită“ cu 
filialele ci din America, Anglia, Austro-Un- 
garia, Franţa, Italia, Romînia? Sc pretinde 
că, fiind Evreii pretutindene oprimați, a- 
ceastă alianță are de scop să-i scape de 
opresiune, 

„ Să vedem, ce grozav de Oprimaţi sînt 
7 7 

Comerţ şi capital în' minile lor, proprie- 
tatea urbană în cea mai' mare parte în mi- 
nile lor, arenzile de moşii în Aioldova itenx, 
pe supt mină tot debitul tutunului şi all; 
“băuturilor spirtoase, negoţ de import şi ex- 
port, c'un cuvint toate arteriile vicții econo- 

mice care se bazează pe speculă. In ce con- 
sistă grozava opresiune, de care se pling? 
Și dacă se pling, de ce nu aleg alte terc- 
nuri decit Rominia, alte ţeri unde sînt egali 
în toate cu -cetăţenii statului? De ce nu 
Austria, Franţa, Germania ș, a.? 

De.ce? Pentru că nu există opresiunc, 
pentru că nu există persecuție, --iar drep-: 
turile cîte nu le au, nici nu le merită. 

Ei singuri — cu totul deosebiți şi avind 

“silnică 

- Vor putea s 

"acei 
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tendinsa deosebite de popor, “vorbind în fa- 
milii limba germană, abonaţi la ziare duş- 
imane nouă şi hrănind împotriva noastră 
un spirit duşmănesc și cuceritor —ei sin- 
guri nu compensează întru nimic munca po- 
porului, care-i susține. Apoi sînt totdeauna 
o armă a străinilor în contra noastră, Pină 

i Ungurii —- cari numa'n gropi nu dau de 
cuminţi — îşi închipuiau întrun rind o stă- 
pînire a Moldovei prin Evrei şi Ceangăi, 
pentru că ştiau că Evreul s'ar asocia cu 
ori şi cine împotriva pop orului romiuesc. 

Și astăzi, cînd poate existenţa noastră e 
în joc, cînd ni se dispută drepturi seculare, 
emanate din capitulațiile luminaţilor Domni 
ai acestor ţeri, tot <i şi prin uneltirea ,a- 
lianţelor“ ne îngreuiază poziţia, trecînd pes- 
te capetele. noastre, cerind drepturi de la 
străini, de la duşmanii noștri chiar. 

Știu d-nialor ce i-ar aștepta în Germa- 
nia pentr'o asemenea faptă, pentru gravură 
din „Monde ilustre“, pentru articolul min- 
cinos din ,„,Pesther- Lloyd“ „ pentru apelările 
la străini în trebile interne ale ţării? Munca 

sau închisoarea, . | 

De aceca vom rezuma judecata în forma 
unui fetva -al Şeicului-iil-Islam zicînd: 

legea zice, că cine conspiră cu străt: 
nii în contra instituțiunilor țării și a popo- 
vului în mijlocul căruia trăeşte, — este un 
trădător. 

Merită un trădător drepturi ? | 
Nu, E 

II. 

| Supt titlul „Inchipuitele persecuții în con- . 
tra Evreilor“, „Romiînul“ publică două a- 
drese, una a delegaților socictății „Romi- 
nizarea“, alta semnată de vre-o 20 de per- 
soane, prin .care se dezmint ştirile aduse 
de ziarele străine. N 

Pentru noi cea dintăi e mai importantă, 
căci ne arată singura cale, pe care Evreii 

ajungă la egalitate cu cetăţenii 
statului romin, Numai vorbind în familie 
limba  rominească, numai încrucişindu-te 
prin” căsătorii înterconfesionale cu Rominii, 
vor putea deveni. cu vremea ajutători întru 
purtarea sarcinei de cultură a ţării romi- 
neşti, numai “atunci vor. intra în commem- 
„braţiunca socială a Rominilor şi se vor pre: 
face în trup. din trupul nostru. Pină atunci 
insă naţia îi va simţi ca pe ceva străin îni 
corpul ei, ca pe un parazit care usucă mă- 
duva străvechiului stejar. 

Adăogim din nou, că ne pare rău de. 
relativ puţini, Chiar dacă sar com: 

pune din 2-—3000, cari s'au identificat cu 
această ţară, şi totuși trebue să 'se vadă 
în aceleași condiţii de drept public cu imi- 
granţii mai proaspeţi; ne pare rău.de „E- 
vreii spanioli”, „cari n'au_nimic comun- cu
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„eenstatarea datoriei e poliţa; se cere debi- 
terului o poliţă; acea formă ce plăcută spe- 
culantului fiindcă ea ascunde manipulările 
uzurare, apoi din cauza procedărei sumar 
şi din cauză că debitorul în general nu 
e în stare a se înfățișa la tribunalul depăr- 
tat comercial spre a face contestaţiile, 

Ani muncește țăranul cu nevasta și co- 
piii spre a scăpa de creditor, însă adese-ori 
în zadar. Dar era o niargine pentru. specu- 
lanţi, care -preserva pe ţărani. Speculanţii 
fiind, precum vom vedea, în cea mai mare 
parte Israeliţi, ei nu puteau a- și însuși imo- 
bilele debitorilor lor și erau ameninţaţi ce 
legea contra uzurei. . . 

“Ta anul 1867 Israeliţii dobindesc dreptul 
de a putea avea imobile și 'n anul 1868 se 
înlătură legea contra uzurei. Sc pare că, 
de odată în urma acestor legi ar li sporit 
posibilitatea de a dobindi credit,. căci se 
înmulțesc vînzările silite a imobilelor debi- - 
torilor. - 

Dar din sporirea vînzărilor silite în urma 
legii din 68-nu se poate conchide că a spo- 
rit. creditul: Cu înlăturarea acelor legi res- 
trictive s'a creat numai. facultatea de a ex- 
ploata populaţia în mod- uzurar; pe cit în- 

„nainte marea. majoritate er a lipsită de cre- 
dit, asemenea și în urmă ca e lipsită de 
credit. Ceea-ce constitue sporirea creditu- 
lui e înlesnirea. de a găsi credit în condiţii: 
favorabile, -astfel că dobinda de plătit să 

nu covirşească folosul normal ce poate a- 
vea debitorul ca industriaș și ca mic pro- 
prietar ; şi dacă aflăm că condiţiile sub care 
în Galiţia și în Bucovina debitorul îşi poa- 
te procura credit sînt astfel în cît ruinarea 
lui ca .meseriaş sau ca mic proprietar «e 
sigură, vom admite că prin înlăturarea a- 
celor legi nu a sporit creditul. 

Astfel de vreme ce sub regimul legii con- 
tra uzurei, în “Bucovina s'au efectuat vin- 
zări silite 37 în anul 186, iar 68 în anul 
1863, cu toate că a fost în anul 1863 cea mai 
mare mizerie tlin cauza relei recolte, în urma 
introducerii libertăţii prin legea din 14 lu- 
nie 1868 se înmulțesc vînzările silite; aşa se-- 
efectuează vînzări. silite 253 în anul 1875, 
373 în 1876 şi 817 în anul 1877. lar în Ga- 
Jipa, de vreme ce în anul 1867 sub regimul 

- legii contra uzurei, se făcuse publicaţii nu- 
mai pentru 164 viînzări silite, deodată nu- 
mărul „publicaţiilor, sporește în anul 1868 
cu 650%/, în anul 1873 cu 273% în 1874 cu 
3250/9, în anul: 1875 cu 3140/0. 

Dr. Rydzowski, în raportul său către ca- 
meră în privința legii din Iulie 1877, alirmă 

că folosul capitalistului în Galiţia. întrece 
„“dle 3, 4, 5 și de-o ori cîştigul cel poate 

vea agricultorul din pămîntul său, sau in- 
dustriașul din industria -sa“. In unele dis- 
tricte ale Galişiei nici nu se poate încheia 
o afacere cu măi puţin de 20%/0 şi în general 

rini, 
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se stipulează cite z3o sau 40%/p. Sint cazuri, 
afirmă acelaș raportor, în care datoriile pri- 
mitive de 300 sau de oo florini, în urma 

.prelungirilor, a adăugirii dobînzilor la do- . 
biîndă şi a clauzelor penale, s'au urcat după 
trei ani la 'suma de /5.000 sau 20.090 flo- 

cazuri în care pentru Go florini s'a 
dat o poliţă de 6oo florini de plătit după 6 
luni 1). Alinistrul de justiţie declară că stipu- 
larca “de. 75 sau 800% 4 ceva obișnuit în 
Galiția. (Kaserer p. 85). — Şi cei mai mulţi 
cari sînt astfel exploataţi și în urmă ex- 
propiaţi sînt cei inai săraci. Raportorul con- 

_stată că din imobilele anunțate spre a -fi 
vindute silit, a căror număr lam arătat 
mai sus, 710/y sint imobile de o valoare mai 
mică de rcoo florini, 2207, sînt de o valoare 
de la 1000 'pînă la şooo florini și numai” 
'30/9 sînt de o vatoare mai mare de .5600Q 
florini (Kaserer p. 22). 

Dar ceea-ce c inspăimintător e că multe 
Ain vînzările silite sînt pentru plata unor 
creanţe în sumă numai de 2 fl. 69 kr., de 

“3 fl. so-kr., de 2 fl. 3o kr., precum constată! 
ministrul de justiţie (Baserer p. 85). Ce 
mizerie economică nu se revelea ază cu a- 
ccasta! 

Și pentru Bucovina, Platter dovedeşte în 
mod peremptoriu cât de falșă ar fi conclu- 
zia de a crede că'în urma înlăturării le» 
sii contra uzurei, condiţiile sub care se poate 
procura credit ar fi uşoare, sau că ar fi 
putință de a găsi credit, : 

In anul 1875: a vîndut un imobil în va- 
loare de 250 florini pentru: o datorie de go 
creițari (!!); în anul 1876 s'au săvirșit vin- 
zări silite pentru datorii de 1 fl. 36 creiţ,, 
de 2 fl. so cr.:de 3 fl., de 20 florini. W, 

"Rlatter p. 32). Din cei. expropiaţi în anii 
1876 și 1877, —- 245 nu datorau de cît numai 
cite 33 fl.——apoi alți 533 datorau numat 
cite 85 fl. şi 1047 datorâii cite 240 fl. Ceeu 
ce dovedește că espropiaţii, sînt cei mai 

“săraci! Și să nu uităm că în acele sume, 
pentru care S'au săvirșit vînzările silite, e. 
nu numai capitalul datorit, ci și toate adăo- 
girile prin dobindă, -prin dobindă la do- 

_bîndă. 
Platter calculează că acei cari nu datorau 

inai mult de 1000 fl. au plătit în anul 1876 
ca dobindă minimum 33,960%/9 și în anul 
1577, 33;95%/,; dar uitindu-ne mai de aproa- 
pe la dobinda plătită în fie-care caz, aflăm 
că din 6090 expropiaţi, Fi au plătit. cite 360%/ 19 
3 cite 4004, 12 cite 20 lo, 79 cîte +8 la sută, 
9 cîte 50%, 13 cite 570 io 63 cite 60 %0 
27 cîte 72% io 3 cite 90 0%, şi unii au plă-, 
tit cîte 100 6, 109 %. pînă la 185% ada 
Platter p. 17 şi 18.) 

Și datoriile îngreuiate prin dobînzi în. a- 
semenea mod, 'mai se măresc prin cauze pe- 

-nale, prin cheltuieli de judecată, care sint 

1) Basever p. 93.



cu atît mai mari u ati „.cu cit debitorii sînt mai 
săraci. | ! | 

Calculind dobinzele și cheltuielile, găsim . 
că peste tot s'au pi tătic pentru datorii pînă: 
la 50 fl. 
„în anul 1876 118,130%49 

“iar în anul 1977 121,399 
Pentru datorii de la 50 pînă la -r0oo fl. 

în 1876: 74.6609/0 
"Şi în 1677 80.03%/9 

- S'ar putea zice că cei mai mici debitori, 
au plătit cele mai mari dobinzi din cauza 
lipsei unei siguranțe suficiente. pentru cre- 
ditor; dar ne convingem de contrariu cînd 
aflăm că 's'au vindut “silit în anul 1876: 

- 1). pentru datorii pină la şo fl. în sumă 
totală de 2357 fl.; 45 imobile în valoare 

: de 24.578 ci. 
2). pentru datorii de la 30 | pînă la 100 

fl. în-suma totală de 6927 îl. 65, imobile în 
valoare de 38. 635 fl. 

j 3). pentru datorii de la 109 pînă ia 
fl. în suma totală de 37.883 fI., imobil 
valoare de 175.207 fl. - 

Iar în anul 1877: 

590 
e în 

1). pentru datorii pînă la o f. în sumă 
totală de 5035 fl. 63 kr., 
de A 570 îl. 

„„.2). Pentru datorii de la o pină 'la 1co 
n. i în sumă totală de 16.709 fl: 22 kr., imo- 
bile în valoare de 89,291 fl.. 

3). pentru datorii de la 109 pînă la 500 
A. în sumă totală de 78.653 fl. oz, imobile j fn 
raloare de 396,953 Îl, 

imobile în valoare 

Astiel „că valoarea imobiielor vindute a. 
fost mai mare de cît sumele. datorite, 
„în n anul 1876 pentru datoriile de la 1, de 
10. 4 ori, 
iar în anul 1877 pentru datoriile de la I, 
de i0.8 ori; 

în anul 1876 pentru datoriile de la 2 de 
5.6 ori; 

în anul 
de :5.3 ori; 
„în anul 1876 pentru. datoriile de la 3 'de 
4.6 ori; 

în anul 1877 pentru datoriile "de 
de 5.0 ori. 
Cu toate dar că siguranţa oferită de debi- 
tor cra mai mult de cît suficientă, totuşi 
el c silit a plăti acele dobinzi exorbitante, 

- Astfel mărimea dobinzai și a foloaselor ce 
-are un speculant nu se determină, precum 
zice Platter (p. 17), prin riscul ce prezintă 
aiacerea pentru care se dă suma împrumut, 

1877 pentru datoriile -de la 2 

nici prin împrejurările bănești: ale debito-“ 
rului, ci pe de oparte prin gradul de ușu- 
rință a debitorului, prin nevoia momentană | 
în care cl se află, prin stuniditatea, prin 
starea lui de beţie €, iar pe de altă parte prin 

- „lăcoinia creditorului de a se îmbogăţi, prin 
“nerușinarea, prin Derversitatea Şi prin gra- . 
dul de a ști a înșela („von dem Grade der 

- Gaunerhaftigkeit“). 

SCRIERI POLITICE ȘI SOCIALE . 

“6 -scopul capitalistului -uzurar.,, 
“speculează în modul. precum. văzurăm,. 
„buie să voiască ceea-ce neapărat el:a. tre 

'situate în 6371 locuri, care toate 

la 3: 
rea, 

| 4S7 

Capitalistul în Galiţia şi: în -Bucovina, 
după ce a stors în tot. felul pe.debitor, îl; 
despoaie la urmi pe cale legală de averea 
imobiliară, și expropierea țăranuiui, acesta 

Căci : cine 
te- 

(Pultter).—Ce trebuie să buii să prevazăii 
- mai zicem cînd aflii din jirenalul Lomber- 
ger Zeitung că, în timp-de:5 ani.sa publi- . 
cat vînzarea silită :a 800.000 mici :imobila, 

s'au! cun 
părat, în lipsă de doritori, sau, de însuşi. cre- 
ditorii uzurari sau de aiţi uzurari, căci! uzu- 

"rării se ajută între dînşii: . 

Dar ne- am face o mărginită ideic. când 

am crede că expropierea so''săvirşeşte nu- 

mai prin vtazări silite. Uzurarul, dacă poate, 
evită publicita tea vinzărilor! “silite Și prefe- 
ră a cumpăra imobilul: de bimă-voie,. ŞI. se 

pare într'adeșăr că în Galiţia 'uzurari 'și: în- 

sușesc cele mai multe imobile de la țăranii 

debitori: prin cumpărări de: bună voit: De- 

putatul Naumovici afirmă că: sînt locuri:un- 

de uzurarii şi-au apropiat peste jumătate din 

imobilele . locuitorilor prin acest mod. 
Speculanţii cu! cari sînt ' înzestrate: Ga- 

liția şi Bucovina spre a stoarce pc: 1ocuito- 

rul de la ţară şi spre a “realiza expropierea, 

lui, au se sfiesc-a a întrebuința măjloace:pie oi- 
bite de legea penală. 

'Pc cind țăranul e c în stâre de beţie, “acei 

speculanţi obțin iscălitura pe, poliţe,” pe în- 

scrisuri false, ci ialşifică poliţe, 'acte de 

vinzare, ci se folosesc de marturi falși în 

judecatii, ci depur jurăminte falşe: " W. 

lasere p. 24);. 
Legiuitorul, căutimd prin legea din 1872, 

a împiedec ca obţinerea iscăliturii ţăranului 

pe polițe prin suiprindere, speculanţi ra: 

finaţi, spre a nu mai fi expuşi la contes 

tări, obțin hotărîri “arbitrale contra * țăra- 

nului, în cît acestă nu sc: mai poate opuie 

la executarea Jor. Mai mult: s'âu falșifi- 

cat chiar hotăriri arbitrale; care: constatau 

o închipuită judecată și spre a-înlesni -lucra- 

aceste hotăriri arbitrale sînt . litogra- 

fiate sau tipărite în cît nu'arc a se înstrie 

în ele de cit numele . pretins sului debitor: ce 

are a fi cxpropriat, Judecătorii cari au pro: 

nunțat aseinenea hotăriri sînt. indivizi” cari 

au fost condamnaţi pentru înşelăciune: la 

mai mulți ani de închisoare, sau cari. erau 

urmăriţi pentru o serie de delicte.-! --: 
„Toate 'aceste procedări nelicite  se-con- 

stată de către raportorul Rydzowski şi de 
ministrul de justiție (v. Kaserer p. 24 Şi p. 
84). Cu asemenea - -hotăriri' arbitrale au fost 

cxprobriaţi într'un Singur an, în circumscrip- 
ţia unui tribunal, peste 315. locuitori - Dre- 
cui a declarat ministrul de justiție. , 

Raportorul Rydzow ski afirmă că, prin. 4 pro- 

cedările enunțate mai sus, toţi locuitorii 'din
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comunele unor districte au fost expropiaţi; 
„reduși a fi arendași ai păminturilor ce a- 
„„vusese şi sclavi perpetui ai uzurarilor în- 
wşelători“. (Kaserer p. 24). 

In asemenea condiţii, nu e mirare a ve- 
dea producindu-se un fenomen neașteptat 
pentru o ţară curat agricolă cu pămint des- 
tul, precum ce Galiţia, Locuitorul în despe- 
rarea sa, părăseşte - „statul care Va făcut 
„„cetățean . liber," care i-a acordat folosinţa 
„tuturor drepturilor politice, .cari îi apără 
„sreligiunea“, (Dr. Rydzowski în raportul 
său) și emigrează în America, 

Spre ilustrarea practicei uzurare, e im- 
portant a şti care este naționalitatea debi- 
torilor şi a creditorilor uzurari. 

Pentru Galiţia, atît raportul, cît și dife- - 
riții deputaţi poloni au observat oare-care 

„Tezervă asupra acestei importante împreju- 
Tări; însă prin combaterea legii din 1877 
de- către deputatul Menger, s'a lăsat a în- 
țelege că legea ce se discută e îndreptată 
contra uzurarilor Israeliți (v. Kaserer p. 
45, 46).şi deputatul din Silesia, Cienciala, 
a zis chiar.că mulți oratori nu ar fi vorbit 
cu atita căldură contra proiectului de lege, 
dacă evreii n'ar fi cei cari bat, și noi (a- 
dică creștinii) -cei bătuţi. (Wenn nicht die 
Iuden. die Drescher und wir die Gedrosche- 
nen waeren). (Kaserer p. 161). Dar acest 
punct important e și dovedit de Platter pen- 
tru Bucovina prin date statistice. Popula- 
ţia Bucovinei consistă în-anul 1869 din 82. 
65%/, Romini și Ruteni, 8,02 Germani şi 
9.33 Evrei, 

Din 1189 debitori expropiaţi în anul 1876 
şi 1877 sînt: Ma 

Romini și Ruteni, adică  89.6%/, 1059 
77 Israeliţi 6.48% 
53 Germani 4.460%/a 

100. : 
Aceste cifre dovedesc că mai toți de- 

bitorii expropiaţi sînt Romiîni și Ruteni. 
În privința naţionalităţii creditorilor cari 

au urmărit în anul 1876, aceștia au fost 
în număr ide 369 din cari şI creștini, cari 
nu erau Germani, 5 Germani şi 271 E- 
vrei; iar în anul 1877 ci au fost în număii 
de 702, din cari 105 creștini, cari nu erau 
Germani, 25 germani și 372 Israeliţi,—aşa 
dar Evreii ca creditori constituiau 52.907, 
în 1876 și 81.53% în 1877. 

Sau din 1029 urmăriri silite, ce s'au e- 
fectuat,. 10.000 Israeliţi au efectuat 177% 
urmăriri. | - 

10.000 Ruteni Romini 3.709 urmăriri. 
10.000 Germani 7.30/ urmăriri. 

„Şi chiar între acești desemnaţi ca .Ger- 
mani sînt unii Evrei. Se dovedeste .dar, 
că mai numai Evreii sînt aceia cari specu- 
lează. Și că Evreii exercită uzura ca o pro- 
fesie „aceasta se clovedește prin faptul că 
întiîlnin» printre creditorii evrei aceleași nu- 
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me. — (v. Platter p. 44 şi 45). Evreii sînt | 
uzurari şi ei sînt cari expropiazăl 

Dar să ne- dăm seama ce influență e- 
xercită practica uzurară a Evreilor asupra 
moralei publice, asupra conștiinței dreptu- 
lui. Justiţia fiind chemată după dreptul strict 
a pronunța hotăriri şi a ordona executarea; 

“lor, executaţii, cînd știu că nu datoresc şi 
că pe nedrept sînt executaţi, încep a pierde 
încrederea în justiţie .Astfel că justiţia 'şi 
perde prestigiul și autoritatea ce ea trebuie 
să aibă. a CL | 

Deputatul Naumovici a spus în această 
privință că locuitorii presupun .că judecă- 
torii sînt uniţi cu uzurarii, pe care i-ar păr- 
tini fiind-că ar fi mituiți. O consecuență 
e că și simţul dreptului și conștiința drep: 
tului se corup în asemenea împrejurări;. lo- 
cuitorii spre a scăpa de urmăririle uzura- 
rilor nu se sfiesc a depune jurăminte fal- 
şe, a face acte de înstrăinare simulate. A- 
poi numărul idelictelor creşte din an în an 
și această creştere a demoralizării crimi- 
nale, o constată raportorul prin date sta- 
tistice  (Kaserer p. 24). Și Naumovici asi- 
gură că mare parte 'din acei cari umplu . 
închisorile sint victimele uzurei și a mi- 
zeriei cauzate prin uzură. 

Coruperea conștiinței dreptului ia aseme- 
nea proporţii, în cît la urmă şi clasele so- 
cietăţii mai înnalte prin cultură, prin po- 
ziția socială, prin avere, sînt atinse. Acest 
simptom al practicei uzurare ”] constată și'l 
ilustrează Platter “(p. 48) prin următoarele. 
„Proprietarii mari exploatează pe ţăran în 
mod uzurar; apoi institutele de credit naţio- 
nale înființate: în Bucovina iau dobiînzi pi- 
nă la 24090, —vrea să zică practică uzura, 
și de aceea ele pot fi calificate institute u- 
zurare cu toate că membrii sînt persoane. : 
din: societatea înaltă, funcţionarii cei mai 
înnalţi, de altmintrelea persoane oneste și 
morale“. 

Astfei dar, precum zice Platter (p. şo) 
cvreul uzurar contribuie și la corumperea 
conștiinței dreptului, — și aceasta e partea 
socialo-etică a. uzurei. MI 

lată cfectele libertăţii în ţări ca Galiţia 
şi Bucovina. Am văzut dar că în urma re- 
gimului libertăţii, inaugurat prin legea din 
18693 în Austria, rezultatele produse în Bu- 
covina și Galiţia sînt: sărăcirea, expropie- 
rea și ruinarea clasei muncitoare în folo- 

, 

sul unui mic număr de uzurari, prin aceasta” 
micşorarea mijloacelor. de venit şi de. pu- 
tere a statului apoi că Israelitul este care 
exercită practica uzurară, în fine corum 
perea conștiinței dreptului și a moralei pu- 
blicc. | 
Starea îngrozitoare cauzată prin uzură, 

produsese o -iritare în populaţia desnădăj- 
duită a Galiției, în cît raportor, ministrul 
de justiţie, deputaţi, confirmă că o . catas-
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trofă socială din cele mai grozave e de 
temut; sub impresiunea nu numai a rezul- 
tatelor libertăţii capitalului, dar şi a perico- 
lului iminenț, s'a adoptat și promulgat în 
1877 ca mijlocul cel mai grabnic și- mai 
eficace deocamdată, spre a combate efec- 
tele și abuzurile uzurei, următoarea lege, 
pe care o reproducem în întregimea ei. 

Se înțelege că această lege arc numai 
- scopul de a combate efectele uzurei, dar: 

ea nu face să dispară mizeria socială și 
-morală a poporului, aceasta atîrnînd de la, 
un concurs de măsuri cu totul de altă na- 
tură. ÎN ” . + . 

„_ De altmintrelea observăm că legiuitorul 
a lăsat la o parte principiile dreptului co- 

“mun în materie de procedură penală și ci- 
vilă şi el a făcut bine. 

II, 

Din marea unitate etnică a Tracilor ro- 
manizaţi, care ocupa în veacul de mijloc 
aproape întreg teritoriul peninsulei balca- 
nice, începînd de sub zidurile Constanti, - 
nopolei, a Atenei şi a Triestului, şi ajun-. 
gînd pină la Nistru spre miază-noapte și 
răsărit, pînă în șesurile Tissci spre apus, 
n'a mai rămas de cît mîna aceasta de popor 
romînesc liber pe peticul de pămînt dintre 
Prut, Dunăre și Carpaţi şi-pentru pose- 
siunea acestui petic se vor arunca sorții ca 

asupra cămășei lui Hristos, de astă-dată, 
nu în străinătate, ci în chiar camerile Ro- 
mîniei. e | 

Nu e "ntradevăr popor megieș care să 
n'aibă romini sub jugul său: Sirbi, Bul- 
gari, Greci, Turci, Unguri, Muscali, Nemți, 
fie-care are, unii milioane alţii sute de mii 
de suflete din acest popor osîndit de Dum- 

-nezeu spre nefericire -şi robie, numai pă; 
mintul acesta era de sine stătător în urma 
vitejiei și prevederii înțelepţilor bătrîni și 
acesta e acuma amenințat a deveni prada 
tuturor adunăturilor 'fără de patrie din cî- 
teşi patru colţurile lumii. Infiorătoare în- 
tr'adevăr sunt amănuntele aduse de noi în 
“numărul de ieri, în. privirea purtării E- 
vreilor din Galiţia și Bucovina faţă cu-po- 
pulaţiunile autohtone, și să nu uităm că ace- 
lași soiu de oameni, gonit de mizerie și de 
noile legi restrictive, s'au pripăşit într'un 
număr zdrobitor pe pămîntul nostru, că:de Ia - 
trecerea Ruşilor încoace au umplut toate 
mahalalele Bucureştilor că au prins rădă- 
cini, chiar'în Craiova, în țara Oltului unde 
locuesc cei mai harnici și mai strîngători 
Romîni, ci pretutindenea unde-ţi arunci ochii 
Îi zărești ca și cînd ar fi răsărit din pămînt, 

„toate acestea în perspectiva realizării arti- 
colului 44 a tractatului de la Berlin. Aflăm 
asemenea, că Rusia, precum închidea mai. 

„alaltăeri graniţele tontra întoarcerei ruble- 
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“lor ei, le-a închis de astă dată contra în- 
toarcerei evreilor ei.. 

Faţă cu această chestiune de viață și de 
moarte și încă de moarte lașă, și continuă, 

„fără meritul de-a fi luptat cu bărbăţie, fără 
conștiința de-a fi fost învins, care va fi 
atitudinea -camerilor romine? Călări-vor de- 
putaţii iarăși pe teorii umanita”2 și juridice? 
Confirma-vor minciuna obrazi!ză” că evreii 
au fost la noi persecutați din cauze religi- 
oase, la noi unde se grămădesc, cum nu 
s'au mai grămădit nicăiri?. - 

Cind vedem rezultatele fioroase a domni: 
națiunii jidoveşti în Galiţia, cînd gazeta o- 
ficială a regatului arată că în cinci ani 
numai s'a publicat vînzarea silită a 800.000 
imobilele ţărăneşti, cînd socotim. că popu-! 
laţia întreagă a acelei țări e de vre-o trei 
milioane cu evrei cu tot şi că acea cifră 
înspăimîntătoare reprezintă fotalitatea capl- 
lor de familie creștină de prin “sate, cînd 
vedem un întreg popor desmoştenit pe 
cale de a-și părăsi vetrile străbune spre a 
emigra în America, oare mai e îndoială că 
aceleaşi elemente de corupţie și aplicare ţin 
a uza de aceleaşi mijloace, a ajunge la ace- 
“leași scopuri pe care le-au atins în acea 

“parte a nefericitei Polonii? Dacă astăzi cînd 
nau plentitudinea drepturilor civile şi nici 
pe cele politice, au pus mîna pe tot negoţul 
şi pe toată industria mică din Moldova, dacă 
astăzi se lăţesc înspăimintător asupra şe- 
sului țării romiînești, dacă azi se încuibă în 
vatra harmnicilor Olteni, ce va fi oare miine, 
cînd vor “avea drepturi egale, cînd vor a- 
vea putinţa de a-şi -zice romini, cînd vor a- 
vea înscris în legi dreptul formal, că pa- 
tria aceasta este a lor tot. de opotrivă cu 
noi? a 

Pe atita vreme cestiunea cra pendantă, 
am promis a ne feri de ea ca de-o armă e: 
lectorală, numai pentru că stetea presumţi- 
unea că guvernul va lăsa alegerile libere, 
pentru ca cel puţin în această unică ces- - 
tiune, țara aceasta să poată rosti ce voleşte. 
Dar nu. S'au încărcat listele electorale: ale 
colegiului 1 și al II-lea cu funcţionari şi a- 
rendași în restanţă, s'a făcut din alegeri 
cestiune de familie, de postomanie. şi de 
interes s'a falşificat în ora supremă vor 
ința naţiei, cum nu sa mai falşificat nici- 
odată. Numai Moldova, pămînt înzecit de 
sfint, ai cărei eroi dorm somnul de veci în 

"umbra pajurelor străine, pe ale cărei moaște 
sfinte calcă picior străin, numai Moldova 

- s'a scuturat ca un leu, menit spre junghiare 
odată, poate pentru cea din urmă dată. As- 
tăzi a trecut timpul tăcerii și putem expune 
“limpede întreaga primejdie ce ne ameninţă. 

Prezidentul consiliului, organul său Ro- 
minul, în fine mesajul Doinnesc însuşi, re- 
petă aceiaşi întrebare naivă, dacă e din 
neştiinţă, culpabilă, dacă e, făcută din: gu-
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noștință de cauză. Puteţi crede, d-lor, zicea 
ministrul, că Europa vrea, poate să vrea 
nimicirea noastră? Iar mesajul zice: „n 
„regularea chestiunilor de detaliu (puterile) 
„nau cugetat, ele nu puteau cugeta a ne 
„impune condițiuni absolute contrarii in- 
intereselor noastre celor mai vitale“, Oare 
dacă prezidentul consiliului știe, ce voiește 
Luropa; de ce nu ne-o spune Și nouă? . 
î Noi—din nefericire—sîntem convinşi, că 
Europa. oficială ştie întreaga 'stare de lu- 
cruri de la noi, că cunoaște din fir în păr 
toate relațiile noastre din lăuntru, că agenții 
consulari au date statistice mai exacte da 
cit noi înșine, că diplomaţia curopcană! ştie, 
că noi suntem cei mai amenințați și persecu- 
taţi şi Evreii cei amenințători și persecu- 
tori, sau pentru a vorbi ca deputatul ce la 
Silesia, Cienciala, ovrcii sînt îmblătitorii, 
noi îmbiătiţii (die Iuden die Drescher, wir 
die Gedroschenen). De-aceea, înainte de a 
ne dovedi: ziarul guvernamental contrariul, 

   

nu prin fraze ci în realitate, pină atunci: 
susţinem că Europa e pe deplin informată; 
in privirea stării noastre și. în cunoștință, 
de cauză ne-a dictat art. 44. "Pine deci ca 
orice iluzie să dispară. în privirea. aceasta, 
să ne înfățișăm înaintea ochilor primejdia 
în toată întregimea ei şi să luăm hotăriti, 
conforme 'cu gravitatea Supreniă a momen- 
tului. Ori cît,de puţine ar Fi giasurile,. care 
ne vor sfătui să nu ne ucidem cu chiar inti- 
nele noastre, acelea 'vor trebui ascultate. 

Deocamdată, pentru a arăta, cum /09- 
mânul tratează cestiunea, vom  reproiluce 
următoarea lecţie de umanitarism cosmo- 

„Polit, pe care ne-o dă în numărul dela 18 
(30) Mai: Adică articolul 7! | 

;„In contrazicere flagrantă cu spiritul de 
dreptate și înfrățire generală care a inspi- 
rat legile noastre organice, lăsînd într'o fa- 
falci părăsire deprinderile ospitalicre ce dis- 
ting dintre toţi vecinii săi pe poporul nos- 
tru, noi he-am apucat atunci orbește să ridicăm, chiar pe pragul pactului nostru so- 
cial, un fel de mcterez: neesplicabil, care 
—- drept să vorbim —-nu avea, cînd s'a fă- 
cut, nici-o rațiune plauzibilă de a Îi, şi care, in tiguroasa lui formă nu era nici prudent, 
ICI românesc, nici nu dădea vre-o garauție“, 

Iertaţi-ne milostivi stăpini roşii, cel puţin 
dacă vom dovedi că lipsa noastră de ospita- 
litate” o plătim cu vicaţa noastră. D-ru] Klaișien — care de sigur numai vr'un ju- 
țuian fanatic de la Vrancea nu poate fi —ne 
Spune în raportul general ai consiliului de 
igicnă, că în anul 1878, în. Iaşi 

au murit. 1454 creştini, şi 
sau născut 1093. , 

| adlicii au murit cu 361.mai riulți, de cum 
s'au 
Evrei , N 

s'au născut 1602-și 

„MIHAIL EMINESCU -- 

nascut, pe cint din mult persecutații 

au murit 1428 Rai 
„adică s'au născut: 174 mai mulii, de cum 

au murit, . “ 
Fiecărui suflet de evreu în plus, au tre- 

„buit să-i facă loc în lume doi creștini, cari 
au murit, | Ma 
„Noi credem, că ospitalitatea. aceasta e 

atit de mare și de întinsă, în cît nu numai, 
“alături Îi se face loc cvreilor, dar romînii 
„se curăță în genere de pe faţa pămîntu- 
lui, doi pentiu unul, ca să-i lase noului ce- 
tățean în perspectivă, două pîni nu una. 
“Noi credem că înainte de discutarea artico- 
lului 7, Caincrile de revizuire ar trebui să 

- gindeasci la îmbunătăţirea stării românilor: 
Neînstrăinarca absolută și indivizibilitatea 
pămiînturilor. țărănești, moștenirea. imobilu- 
lui indivizibil de către primul sau ultimul 
născut, împroprictărirea celorlalți fii pe mo- 
șiile parcelate sistematic, ale statului sub 
aceiași lege de moştenire, iată măsuri ultra- 
retrograde, dar romineşti, care ar asigu- 
ra sporirea populației și existenţa măcar a 
unei singure clase puternice, a ţăranilor. 
După, ce, prin sporirea suficientă a popula- 
țici, cultura pămîntului, extensivă cum este, 

“ar avea braţe destule pentru a deveni imtea- 
sivă,; am avea timp a ne gândi și la tregularea 
pozițici noilor cetăţeni de rit Mosaic. 

In ori-ce caz de, la rezolvirea cestiunei ” 
sociale .și economice atîrnă existenţa popo- . 

“zului romineșc. Cine cu ocazia aceasta nu 
se va arăta cu inima bărbată, asuvra ace- 
iuia cad cuvintele lui Vasile Lupul VV., 
„Cine-și vicleneşte imoșia și ncainul, mai 
vău de cit ucigașii de părinţi să se certe“, 

-, , . . 

TI, 

„De ceea ce ne temem noi mai mult în 
: împrejurările de faţă, e ca nu cumva şi Ca- 
erele actuale să fie insuflate de același spi- 

„rit de pospăială şi superficialitate, care dis- 
„tinge generaţia actuală în defavorul ei de 
cele trecute. Fără cele mai slabe cunoş- 
tinţe istorice, fără a fi: recunoscut că mai 
cu seamă în ştiinţele ce ating statul și so- : 
cietatea, nu. există nici-un adevăr absolut, 
şi că toate dispoziţiile cîte ating viața. ju- 
ridică, şi economică a naţiei, trebue să re- 
zulte înnainte tic toate din suprema lege 

"a conservării naționalităţii și a ţării cu ori-ce 
„mijloc şi pe orice cale, chiar dacă mijlocul 
și calca n'ar- fi conforme cu civilizaţia şi 
umanitarismul, cari azi formează masca și 
"pretextul, sub care apusul se luptă cu toate 
civilizațiile rămase îndărăt sau eterogene — 

“timerii noștri au luat drept bun tot ce se: 
poate ceii în cîţi-va ani în autori. francezi 

„Şi geimani, dispensîndu-se cu desăvirșire de 
a mai gîndi şi ci înșii ceva, de a mai cer- 
cota, şi ei inșii, 

” ” o . Răi . , . 

-- Astfel fără a discuta sau gindi, s'au în-.
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trodus cu toptanul legi străine în toată pu: 
terea cuvințului, cari șubstitue pretutinde- 
nea și pururea în locul noțiunilor nație, țară, 
romin, noţiunea on, cetăţean a! unive:sului, 

„fie. din Berber, din Nigritania, din China 
sau în fine extract de Galiţia. După ca- 
petele. înțelepte și stup de liberalism ale 
epocei noastre, o nație ca a noastră, ieșită 
de ieri alaltăieri din stadiul păstoriei, în- 
zestrată, e. drept, cu multe daruri, dar ne- 
deprinsă la artele și munca apusenilor, tre- 
buia pusă neapărat pe aceiași linie cu apu- 
sul, trebuia si concureze ca egal cu egal, 
cu toate naţiile și toate civilizațiile, trebuia 
să stee cu toată Europa în raporturile de li- 
ber schimb și de liberă așezare reciprocă, 
în care stau întreolaltă Francia și Anglia 
bună oară, Ce s'a întîmplat în urma aces- 
tui americanism, introdus ca sistem în viaţa 
statului nostru? Ş 

Mai întăi s'au creiat goluri artificiale în 
viaţa statului, pentru cari se cereau cu totul 
„alte individualităţi de cît acelea cari s'au 
grămădit în ele. Un sistem representativ, 
întins ca o rețea asupra -ţărei întregi, in- 
fluențat însă totdeauna în mod absolut de 
guvernul central, și-a format în îis-ce pir- 
ticică organele “sale, sub formă de consilii 
județene, consilii comunale, consilii ds in- 
strucțiune, consilii în sus și în jos, cari nici 

„ştiau ce să consilieze, nici aveăn ce repre- 
zenta de cît pe persoanele din cari crau con- 

“puse. Alii de funcțiuni noi s'au înfiinţat, 
cari să garanteze exercițiul iibertăților pu- 
blice şi private, dur s'au ocupat de oameni, 
cari nici ştiau ce înseimncază intreagă or- 
ganizaţia aceasta. Toate braţele cari piteau 
munci sau produce ceva folositor s'au detras 
ramurilor de activitate economică, pentru a 
aspira_la funcțiuni publice, în cît în locul 
întrecerii pe calea ndustrici şi a mancei în 
genere, viaţa naţici se preface într'o între- 
"cere în palavre, înti'o lubtă pentru puterea 
statului, ca mijloc de existenţă. O deplasare, 
generală începe în toată: Rominia. Oameni 
fără știință, fără ostilitate și fără avere se 
grupează în toate părțile ţării în partid ra- 
dical, şi fiecare din aceşti pitici se simte c- 

„gal cu Oamenii cei mai atuţi și cei niai inte- 
Jigenţi ai ţării. Unde chiar roşilor nu le a- 
jung indivizi spre a umplea cu ci aceste z0- 
luri creiate în mod artificial, acolo ei întind 
mîna în pușcăriile țării sau în cele străine, 
pentru a coate Kleputaţi ile coleg. IV din ele, 
făcînd astfel din vr'un scriitor sătesc din 
Ardeal, urmărit pentru escrocherie, profe- 
sor ile școală secundară şi deputat în sfatui 
țării. Lista detaliată a alegitoriloi: colegiului 
I ae Argeș, pe care o publicăm și azi în ca- 
pul foii, arată ce fel de nație este aceea, în 
care noi n'avem încredere; este anwmne par- 
tea aceea a naţici, care trage pe stoară cla- 
sele muncitoare şi pozitive ale: poporului, 
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trăind de pe spinarea lui fără a-l compensa 
prin nimic, nici prin şt ință, nici prin 0- 
nestitate, nici prin avere, Iătă rezultatul pos- 
păielii și a superficialității de eri. 
„Teamă ne e dar și astăzi ca asemenea o 
samă de advocaţi buni cu curul vorbirii vor 
tranşa și cestiunea arzătoare a Evreilor, 

€ „care poate itoveni cestiunea complectă duş- 
măniri a poporului romînesc, tot cu fraze 
umanitare și cu finețe de distineţiuni juri- 
dice, fără a se ţinsa seamă nici do trecutul 
acestui popor, nici de livsa lui de e::periență 

„ȘI ce slăbiciunea lui econoinică, nici de lip- 
“sa lui de cultură, Ne temeri în sfirșit că 
nația cosmopolită a d-lui C.A, Rosetti, să 
nu biruească pe adevărata natie romîneuscă, 

Nu cu fraze şi măgulii, nu cu garde na- 
ţionale de florile mărului sc iubeşte și se 
creşte nația adevărată.” Noi o iubim așa 
cum este, cui a făcut-o Dumnezeu, cul 
a ajuns prin suferinţele seculare pînă în zi- 
lele noastre. O iubim sans-phrase. Iu pri- 
vinta frazelor fruimoâse și protestațiunilor de 
ulijă şi de profesii de credință suntem atit 
de siraci, în cit însuși d. Siinion Mihăilescu 
și bancherul Warşawsly ne-ar putea da lec-” 
ţii de retozică; dar o iubim fără a-i cere ni- 
mic în schimb, nici chiar încrederea ci, atit 
de lesne de indus în eroare, nici chiar iubi- 
rea, înnădită „azi la lucruri străine şi Ja 
oameni străini. Și chiar dacă amintirea: 
noasiră -ar. pieri în: umbra vremurilor și 
s'ar șterge cin memoria tuturor, tot po ace- 
iaşi cale a conservării naționalităţii și ţării 
vor Stărui, fără a face în această supremi 
privire nici o concesie primejiioasă ideilor 
veacului. SE e u 

Cine în această privire nu e pzatru noi, 
e contra noastră? 

- 
2 OGQtaţicti, = . Pra art 2. Ditaţisțira Evreiioi cînd vino? 

En adovăr adinirabilă încăpăținarca cu 
care evreimen din lume stăruește în inte- 
vesul evreilor din -Rominir. Strînsi legaţi 
prin conștiința lor de unitate. naţională, e- 
vreii de pe faţa pămtntului, cu toate că unii 
se pretind. germani, alţii lrancezi, italichi 
ori maghiari, ni se infăiișcază ca o ligă 
internațională, -putemică prin bogățiile de 
care dispune și prin relaţiuniie anembrilor ci. 
Ani și iariisi ani de zile, astastă ligă, mern- 
brii ei și fiecare evreu în şi-au dat 
silinţa a ne detâima si a face să se stabi- 
lească în tărie dela apus, părereazcii sin- 
tem un podor netrebnic. In lipsă de proorie. 

  

   

„ mit deosebi, 

„putere fizică evreii nu ne putenu şili să le 
acordăm în ţara noastră drepturile de care 
se bucură în alte țări; s'au silit prin urmare 
să ne izoleze şi să facă presiune asupra 
noastră, 

In slirșit accastii presiune a găsit o for- 
„imulară pozitivă în tratatul de la Berlin,
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» Suntem amenințați că în cazul; cînd nu am 
acorda evreilor drepturile, poziţia noastră, 
internațională. arc să rămiic indefinită. Es- 
te un pericol cu desăvirşire nehotărit, cu 
care suntem amenințați, şi nimeni nu e în 
stare să. ne spună, ce are să urmeze în 
cazul cînd, împinși de instinctul de conser- 
vare, am înlocui art. 7 cu altul care ar a- 
cotda drepturi tuturor ființelor omenești a-. 
fară de evrei. 

Știm însă un lucru: că tratatul de la Ber- 
lin ne pune la discrețiunea Puterilor eu- 
ropene, și. că, bucurindu-ne de încrederea 
și bună-voinţa acestor puteri, nu am aveaj! 
să nc temem de nimic, Nenorocirca noastră 
€,. că am pierdut această încredere și că nu. 
mai putem spera acte de bună-voință din 
-partea popoarelor apusene. Graţie proprici 
noastre greșeli, şi-a propagandei evreieşti, 
sîntem astăzi cu desăvirşire izolaţi şi nu ne | 
mai putem rezima pe nici un fel de ajutor 
din afară, Și chiar de la sine se înţelege, 
că evreii nu scapă din vedere nimic ce poate 

„contribui spre a ne ţinea în această iso- 
lare. | | 

Dacă, în evreii din Rominia ar fi cituși 
de puţină suflare de iubire pentru ţara în 
care trăiesc şi ai cărci cetățeni vor să fic, 
ei încă de mult ar fi declarat că nu vor să 
sporească greutăţile cu care ne luptăm şi 
că, încrezindu-se în bunul simț politic at: 
Romiînilor, nu stăruesc să li se acorde nu- 
nai de cît drepturile. Prin aceasta ei ar fi 
dovedit că ţin la ţară, că ţin la Romini, că; 

„în lupta cu ștrăinii vor.să stea alături de noi, 
şi astfel ar fi cîștigat un titlu la drepturile; 
ce” pretind, căci ar fi contribuit la îmblin- 
zirea opiniei publice europene. In loc de a- 
cestea, răsfățaţi de sprijinul străm, ei se 
obrăznicesc,. sînt mai îndărătnici-de cit 
ori și cînd! ba, nu se sfiesc. a ne arunca vorba 
că nu le pasă de noi, cînd Europa ne face 
silă, , a 

In acelaş timp Evreii din străinătate gă- 
" sesc nouă mijloace, ca să preocupe opinia 
„publică curopeană în contra noastră; între. 
altele isbutesc a îndupleca pe renumitul pro- 
fesor Bluntschli a se pronunţa în chestiu- 
nea Evreilor potrivit cu pretențiile lor. A- 
cest verdict al profesorului Bluntschli, acest 
abuz de autoritatea stabilită, nu poate să 
aibă alt scop”şi nu va avea alt efect, de 
cît pe acela de a ne ţinea mereu izolați, de 
a face presiune asupra opiniei publice cu- 
ropene și de a acredita din nou părerea, 
că Evreii au dreptate și noi sîntem un po- 
por barbar. Dovadă despre aceasta sînt ur- 
mătoarele cuvinte, pe care se întemeiază; 
“verdictul renumitului profesor: 

„„Ca şi în celelalte ţări ale Europei o- 
ricatale, deşi .mai puţin numeroși în ţările 
Europei occidentale, se. găseau evrei din : 
timpurile cele mai vechi. şi în Moldova și 
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Muntenia. Fără îndoială, că un număr mare 
“de familii izrailite au venit în provincia 
dunăreană, Dacia, încă sub domnia vechilor” 

„împărați romani. Aceste familii vechi daco- 
izraelite s'au consezvat aici, şi sint chiar 
cel puţin tot atît de vechi pămîntene ca 
şi națiunea română, în mijlocul căreia tri- 
iau, Ele formează și sîmburilepopulației e- 
vreie de astă-zi în Romînia“. 

Acestea le dă Evreilor dreptul de a cere 
drepturi egale cu noi. Ne întrebăm. însă 
de unde scoate savantul profesor acest 
„fără îndoială“ ? Indoiala e atit de mare, în 
cît după teoria lui Râsler, 6 teorie foarte 
acreditată în Europa, veacuri întregi lip- 
sau din Dacia chiar și Rominii, cari nu s'au 
întors de cît mai tîrziu, cete cu cete, pe pă- 
mîntul Daciei. Ă 
In cursul secolelor, —zice verdictul — 

“ cvreii din diferitele țări, s'au asimilat şi “ei 
cu ceilalți. copii ai ţării: Au adoptat limba 
țării şi, în cea mai mare parte, şi obiceiu- 
rile țării“, E 

Ei bine! în Romînia nu e nici o familie 
evreiască, nici una singură, care ar fi adop- 
tat limba şi obiceiurile noastre: sînt evrei 
spanioli, evrei germani şi evrei leșeşti, nu 
e însă pe faţa pămîntului nici un evreu ro- 
minesc, ce are drept limbă maternă limba 
rominească şi ar fi adoptat cîtuşi de puţin 
obiceiurile romineşti, 

Evreii în Rominia sînt o /nvaziune re- 
centă, care nu poate să facă pretenţie de 
cît la drepturile: pe care îi dă mîna să a 
ice-cu sila. i ă - 

Profesor Bluntschli e destul de instruit, 
ca să. știe aceasta; ca un om onest însă, nu 
putea să susțină pe evrei de cît în cazul, că 
sînt populaţie autohtonă, iară nu invazie, 
nu nişte vagabonzi, pentru care nu este, 
după principiile stabilite de d-sa, de cît 
poliție şi pentru aceea-a trebuit să presu- 
pună, drept punct de plecare,. că evreii 
sint populaţie autochtonă, şi asimilată. 

Verdictul profesorului Bluntschli se re- 
zumă în cuvintele: ,Presupuind că evreii 
din Rominia sunt popilafie autochtonă, a 

“N 

"ării şi presupuind că ei sau asimilat cu 
Rotuînii, statul romin e obligat a' le acorda 
drepturile de cari se bucură ceifal/fi Ro- 
mânie, 

Și în adevăr, le-am face evreilor autoci- 
/oni şi asimilați o mare nedreptate, dacă nu 
le-am acorda: toate drepturile de care na! 
bucurăm noi înşine. Care e prin urmare 
scopul evreilor? Acela de a acredita în Eu- 
opa ideia, pe care profesorul Bluntschli: 
n'o exprimi de cît prin „fără îndoialii:“, 
de a face ca lumea să crează, că în adevăr 
evreii sînt în Romînia o populaţie autoch- 
tonă şi asimilată şi noi le facem nedreptatea 

“de a-i trata ca pe nişte vagabonzi. Sco- 
"pul lor este de a face ca lumea să urmeze 

i
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a. crede, că sîntem un popor intolerant, 
nedrept și barbar. Ce facem noi spre a res-“ 
pinge această calomnie? Nimic! - 

Sunt aproape doi ani de zile de cînd 
chestiunea evreilor ni s'a pus din nou și în 
o formă mai acută de cit ori și cînd, mai, 
nainte; şi nici pînă în ziua de astăzi nu 
ştim, dacă dispunem ori nu de elementele 
neapărate pentru înțălegerea şi rezolvirea 
ci în deplină cunoștință de cauză. 

In mai multe rînduri am stăruit ca gu- 
vernul să ia măsurile trebuitoare pentru pu- 
nerea la cale a unui recensămiînt. sever; 
camerile de revizuire sînt însă întrunite şi 
pînă acum nici o dată pozitivă nu este cu- 
noscută, 

Știm noi oare ciţi Romîni, câţi străini şi 
în deosebi câți cvrei sînt în ţara noastră? 
Ştim oare cînd, de unde şi în ce condițiuni 
au venit aceşti evrei? ce au evreii? din ce 

„„ trăiesc? în ce .grad sînt folositori ori stri- 
căcioşi pentru viața noastră socială și în 

deosebi pentru viața noastră economică? 
Ştim, într'un cuvînt, ceea ce trebue să știm 
spre a putea vorbi ca oameni serioşi şi ca 
buni patrioţi despre o cestiunc, de la _re- 
zolvirea căreia atirnă nu numai viitorul sta-. 
tului romîn, ci chiar şi existența societăţii 
romîne? Nu ştim nimic! 

Pentru ce oare guvernul, care dispune 
de toate puterile ţărei, nu ne-a dat în mînă 
armele, cu care am fi „putut combate propa- 
ganda ce evreii fac în Europa contra 'na- 
țiunii romîne? Atunci cînd evreii spun lu- 
mii civilizate, că sintem barbari și intoleranţi, 
noi ar fi trebuit să răspundem cu cifre po-: 
zitive şi să arătăm, că ne aflăm în luptă. 
pentru existenţă,. o luptă în care nu ni sc 
poate tăgădui dreptul de legitimă apărare. 

Nu de mult s'a publicat în coloanele, „Tim- 
__pului“ date statistice privitoare la. trebile ce 
evreii fac în Galiţia şi ori cine s'a_putut în- 
credința, că nu ce pe lume argument mat. 
puternic, sau logică mai strivitoare de cit . 
cifra pusă afară de orice îndoială. An ce- 
rut şi cerem cu stăruință asemenea cifre; 
le. cerem și nir am exagera poate, dacă am 
zicc, că este o trădare de a rezolva cestiu-. 
tiunea evreilor mai înainte de a ne fi putut 
lămuri pe baza lor despre starea adevă- 
rată â lucrurilor. Nimeni, dar nimeni în 
țara aceasta nu ktie, cum va judeca şi ce 
felde hotăriri va lua dupăce i se vor pune - 
în vedere datele pozitive şi puse afară de 

„orice discuțiune. 

tot cu date statistice vom dovedi, 

In timp de cinci ani de zile s'au vîndut 
în Galiţia vre-o 800.000 averi imobiliare şi 

că în 
"Ungaria, chiar și prin ținuturile pe. unde. 
„evreii nu fac de cit 10/p -din populaţie, nu 

e sat, în care să nu fie cel puţin o fami- 
lie. evreiască. Faţă cu asemenea argumente 
orice discuţiune încetează. 
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Trei lucruri mari așteptăni de la datelo 
statistice: 

1). Vom fi inșine lămuriţi și von: putea 
vorbi. cu liniștită hotărîre a omului ce se 
află în deplină cunoştinţă de cauză. 

2). Vom putea să ne cîştigăm încrederea 
şi simpatiile oamenilor de bună credinţă din 
Europa. , | i 

3). Vom ridica nivelul moral al ţării. 
Cici dacă în ciuda dovezilor ce vom fi 

dat, puterile vor stărui și mai departe, a- 
tunci fie-care romîn va simţi ceea ce azi nu- 
mai puţini bănuesc și uniți cu toţii vom. fi. 

„gata să arătăm că-un popor ce-şi numără 
viaţa pe veacuri, nu renunță atit de lesne 
la viitor. 

Astăzi, orice hotărire am lua, o luăra cu 
ușurința omului. laș ori cu indărătmicia co- 
pilului: răsfățat; şi chiar luind o hotărire 
potrivită cu interesele noastre. vitale, scă- 
păm din vedere că mai înainte de a fi luat 
o asemenea hotărire, trebue să facem toate 
încercările spre a ne cîștiga simpatiile po- 
poarelor de la apus, ceea ce nu putem de 
cît lămurindu-le asupra stării noastre şi: com- 
bătînd cu armele cuvenite propaganda e- 
vreilor. 

m. 

3. Rezultate ale uzurei în Romînia. 

Intre variile 'schimbări ce s'au săvirșit 
în Rominia ide la 1859 în ordinea publică și 
privată e şi libertatea absolută-—consacrată 
pentru creditor prin noul cod civil—de a-şi 
stipula pentru lucrurile date inprumut, fo- 
loase de orice fel+şi nelimitate. Există a- 
cea libertate de 14 ani. Experienţe s'au Fă 
cut, efecte s'au produs, —şi ne putem” în- 
treba care a fost influenţa acelei libertăţi 
pentru locuitorul de la țară, pentru mesc- 
riaș, pentru comerciant şi ce exercițiu a 
făcut speculantul de acea libertate. Și mai 
întăi să vedem efectele produse asupra lo: 
cuitorilor de la ţară. 

Inaintea legii ide la 1864 proprietarii îşi 
exploatau moşiile în cea mai mare parte 
cu capitalul în muncă și în banii ce pri: 
"meau de la săteni. De aceea se calcula ve- 
nitul moșiilor după numărul clăcașilor. Să- 

_tenii clăcași erau îndrituiţi de ex. după dis- 
poziţiile regulamentului organic din Vala- 
chia a primi pogoane. pentru case şi gră- 
dină, pentru cinci vite cite jumătate po- 
gon de izlaz şi trei pogoane de finețe, po- 
goane de arătură şi lemne de foc din pă- 
dure; iar pentru aceasta erau obligați a 
da. proprietarului dijmă din rodul pogoane: 
lor primite; a lucra 13 zile, din care o zi 
de plug şi. a-i aduce un car 'de lemne. Prin 
legea de la 1864 sătenii au fost emancipaţi 
de clacă şi de-dijmă; pe lingă libertate li 
s'au recunoscut dreptul de proprietate a- 
supra unei îmici părți de pămînt pentru a-.
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rătură şi fînej, pentru cari insă ci stat o- 
bligaţi a plăti o anuitate de despăgubire. 
Legiuitorul nu a avut prevederea a recu- 
noasie, câ nu cra destul a consacra liber- 
tatea și drepiul de propriotate pentru fos- 
tul clicas; în condiţiile morale şi inteloc- 
tuale, în care se află săteanul, în împrejur 
rările economice creiate, ar fi trebuit a se. 
lua măsuri spre a-l instrui, spre a-i sustinea 

ȘI apăra! și mai ales a-i înlesni sumele, de 
cari ar fi avut trebuință pentru diferite cau- 
ze şi la diferite ocaziuini. Legiuitorul avea . 
cu atit îmai mult să îngrijească pentru ridi- 
carea -și pentru bunul traiu al săteanului, 
cu cit mulțimea dărilor, ce sau imnus suc- 
cesiv. pentru trebuintele necesare sau de lu: 
ale statului, ale judetelor, ale! Gomuuinelor, 
păsă mai numai asupra populațiunii agri- 
cole, principala clasă producătoare şi să 
plătească în cea mai mare parte de dinsa. 
Pentru proprietarul, lipsit de capitalul în 
muncă, ce-i avea de la locuitor, iegiuitorul 
cel puţin a căutat a îngriji prin noua lege 
pentru tocmeli agricole din 1855, prin care 

  

  
   

consacrindu-se libertati incheierii de toc-! 
meli agricole fără nici o restricție, s'a pro- 
curat proprietarului facultatea de-a-și obli- - 
ga pe locuitorul de la ţară cu bani și cu 
muncă în orice mod; apoi legiuitorul a mai 
îngrijit de proprietar prin legea înființării 
creditului funciar rural. « 

Pentru locuitorul sătean nu s'a făcut însă 
nimic. Săteanul 'e lipsit de orice protecție 
şi e lăsat ia pradă, la bunul simț şi bunul Diac 
a diferitelor categorii de funcționari admi- 
nistrativi şi Țudecătoreşti şi la discrețiunea 
proprietarului, arendașului,. a speculantului 
de la ţară, la care ce nevoit a se adresa în 
caz de trebuință, Și trebuințe sînt rhulte, 
fostul clăcaş, neavînd în urma promulgării 
legii rurale imaşul trebuitor pentru nutrirea 
numeroascloi- sale 'vite — şi în vite constă, 
avuția principală a săteanuiui, — neavînd le- 
mane pentru ars, neavind bani spre a plăti 
impozitele, neavînd în urma unei recolte 
rele nutriinentul necesar pentru diînsu și 
pentru familie, cl a trebuit să se oblige, 
prin tocineli agricole cătră proprietarul sau 
arendașui, care i'le procură, a-i plăti în zile 
de muncă, în dijmă,. în bani, în păsări și în 
cite aitele. Dreptul încheierii acestor toc- 
meli fiind nenărgini:, proprietarul sau -a- 
rendașul nu s'au sfiit a impune locuitorului 
cele mai cinice condiţii. Trebue să vedem di- 
eritele tocmeli agricole cu grelele condiții, 

pentru ca să înţelegem că ruinarea lor e si- 
gură, că sub regimul libertăţii sătenii au 
trebuit să ajungă într'o stare mult mai rea 
de cum fusese înaintea legii rurale. 

Găsim învocli, după, care săteanul sc o- 
bliză 1) să lucreze numai trei pogoane din 
cele proprii (1!) ale sale; iar pământul ce-i 
va mai trebui să-l ia prisoase de la arendași ; 

i! “ 
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2) să fucă fiecare om ctte un pogon arătură! 
fără plată; 3) din tot porumbul şi griul făcut Pi 

„în prisoase să dea din 3 una, pusă în pă- 
tul; 4) din fin din trei una; 5) cei cu boi 
să facă unul sau două transporturi iar în 
“lipsă de boi să lucreze două zile; 6) să plă- 
tcască doi lei noi de vită mare (V. [. Io- 
nescu, Agricultura din jud. Mehedinţi, p. 
532). Găsim că în judeţul Mehedinţi s'a e- 23 ț 
„eculat uimnătoarea învoială de şi nu se 
primise de săteni în regulă: de-a da din 
toate stmănăturile de ceriale din două una, 
pusă în magazie; pentru ierbăritul de vită 
mare 7 sfanţi; fînul pe jumătate cărat și 
îngrădit, sau 4o sfanţi pogonul; pentru cî- 
nepă şi în cîte 2 galbeni de om; pentru to- 
pitui cînepei în bălți cîte trei zile de lucru; 
pentu imărăcini și buturugi cîte 18 sfanţi 
pe an; pentru fiecare stup de albine cîte 
o zi de lucru și de la fiecare om cite trei 
găini. (vezi Î. lonescu, p. 149 și 534). Pen- - 
tru asemenea tocmeli numite pentru munci 
agricole, stoarse de la locuitorul nevoiaș 
sau constatate ca primite de săteni în urma 
înțălegerii frauduioase între arendași şi iîm.- 
pegaţii coimunali, s'au instituit prin lezzea 
dela 1858 pentru tocmeli agricole o puris- 
dicţie specială a consiliului comunal, care 
din cauza împrejurărilor cunoscute, nu o- 
fcră nici o garanţie pentru sătean și o a- 
seimenca jurisdicție s'a menţinut de partidul 
dominant prin caraerile disolvate în Martie 
1S70 prim legea în privința judecătorilor 
comunali și a judecătorilor de ocoale, cu 
toate că, în aparență, sc manifestase in- 
tenția de a lucta .spre binele locuitorilor 
de la: ţară prin organizarea unei justiţii, care 
să inspire încredere, sătenilor. 
"Dar mai mult. Prin aceiași lege din 1868, * 
revăzută în anul 1872, s'a introdus şi un 
mod special de executare, care e contrariu 
regulelor generale, cuprinse în procedura 
civilă în privinţa executării silite. Dacă să- 
teanul nu-şi îndeplineşte tocmeala, art. 13 
din lege: declară: 

„In caz cînd, după indemnul își execuarea 
Consiliului Comunal, locuitorii vor arăta în- 
dărătnicize sau vor dosi -din comună,  con- 

“siliul îndată va cere de la subprefectura 
locală a-i trimite ajutor de dorobanții nece-- 
sari în executarea locuitorilor - îndărătnici 
san fugari în comptul vinovatului“. 

Pentru executarea. unor obligaţii private, 
datornicul să fic carnsiderat ca un vinovat şi 
executat manu militari. Și aceasta se petrece 
nu sub regimul regulamentului organic ci 
sub regimul celei mai liberale constituții 
care garantează hbertăţile individuale și care 
recunoaște și sătcanului dreptul pentru ale- 
ere la deputaţi, care să voteze, între al- 
tele, fegi ca legca (lin 1868. Astfel dar clasa 
cea mai mare este supusă unor asemenea, | 
legi în folosul clasei proprietarilor, dar mai
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„cu seamă a arendașilor. Și pentru justifi- 
care se invoacă interesul producerii agricole, 
ca şi cînd aceasta ar fi reprezentată numai 
pentru proprietari și arendași, - 

Rezultatele economice a robirei ţăranului 
prin tocmeli agricole le și simţim, Condiţiile 
în privința ierbăritului fiind atît de one: 

„Toase, săteanul e silit a-și mărgini cultura, 
și caută, să-și vînză vitele ce le are. Micşo- 
rarea numărului vitelor în paguba agricul- 
turii, aceasta e un fapt necontestabil, con- 
statat nu numai prin afirmarea şi cunoaș- 
terea oamenilor. competenţi, ci şi prin ci- 
frele oficiale. La 1860 s'au aflat în Rominia 
2.751.168 capete de vite mari și mici, iar 
după recensămîntul anului 1873 nu erau de 
cît 1.885.990. Și de sigur, că numărul vite- 
lor s'a mai micșorat considerabil prin e- 
fectele epizootiei grozave din 1877 și 1878 
şi a rechiziţiilor din Acei ani care, numai 
pentru trebuințele armatei romiînc în acei 
doi ani, după constatările făcute de direc- 
torul statisticei gencrale, au consistat în 
264.394 cară de transport cu ş28.788 de 

- boi, cari au trebuit să „parcurgă 26,43,077 
chilometri. Dacă analizăm diferitele tocmeli 
agricole ce cunoaștem, găsim că dobinda 
ce plăteşte săteanul pentru ceea ce. pri- 
meşte în pămînt, în nutriment, nu e mai mi- * > 3 . 

că de 84, 90%/, dar în cele mai multe cazuri 
J ă i 930 0 Dr ca e ide 1640/g, de 200%/,, de 250 /os de 300%. 

Ce să zicem cînd aflăm că arendași, per-: 
soane onorate în societate și deputafi cer 
săteanului pentru + lei dați împrumut cîfe : 
39 bani sdobindă pe lună şi o zi de muncă, 
ceea ce constitue, socotind ziua numai cu 
1.40 bani 200%/, pe an.—Ce mizerie şi lipsă 
de. conştiinţă se . revelează: prin aceasta?l. 
Nu e mirare să aflăm, că săteanul muncește 
numai pentru plata dobinzii şi capitalul. ră-: 
miîrie datorat. Și dacă exploatarea mizerici 
sătcanului se săvirșceite în asemenea mod 
chiar de către. asendași sau proprietari creș- 
tini, ce trebue să. fie în Moldova, unde acei 
cari exploatează pe țărani sînt izraeliţii așe- 
zaţi în sate, ca arendaşi, ca cîrciumari sau 
ca prăvăliaşi?! Se ştie că nu e sat în-Mol-.. 
dova, care să nu aibă speculanţi israeliți, . 
mai ales sub formă de cîrciumari sau prăvă- - 
liaşi.: Insemnătatea numerică a. israeliților. 
în satele numai iale Moldovei se constată iprin 

cifrele oficiale, .:.  . 
In anul 1870 s'au încheiat în satele Mol- 

dovei 634 căsătorii între isracliţi, s'au năs- 
cut. 2.046 copii, isracliţi şi au murit 1.268. 
In lipsă: de supraveghere serioasă de că- : 
tre poliţie, în disprețul diferitelor legiuiri; 
tăcute în diferite timpuri în Moldova, izrac- 
liţii- au fost îngăduiți a se așeza ca cîrciu- 
mari şi a locui în'sate, cu toate că prin le- 
zea de la 1643 s'a recunoscut aceasta ca, 

„O pricină ide. dărîmare a stării materiale şi 
morale a locuitorilor;— ei au fost îngăduiţi 

495. 

a lua moşii în arendă cu toate că, după ve-! 
chiul obiceiu al Moldovei, israeliţii nu a- 

-veau un asemenea drept, obiceiu. consacrat 
de Domnul Moruzi la 1804, apoi prin oficiu: 
Ex. 5. D. vice-prezidentului din Septembrie 
830 către divanul judecătoresc pentru mo- - 
tivele, că ,,jidovii nesățioşi întru cîștig..., 
se silesc a face locuitorilor feluri de strîm- 
tori ce sînt foarte mari şi. zdruncinătoare 
pentru: dînşii“. reprodus în: manualul adrai- 
nistrativ al Moldovei din 1855 vol. L pag. 
525, și avînd a servi ca normă de observat; 
iar executarea acestei dispoziţii, — astă-zi . 
încă în vigoare —s'a împiedicat nu numai 
piin motive imorale prea cunoscute ci și 
prin. tertipuri. advocăţeşti. | 

Israeiţiii, veniţi mai ales din Galiţia ca- 
lici lipiţi pămîntului, reușesc curind a se 
îmbogăți, nu doar prin spiritul de economic, 
prin cunoştinţe deosebite, ci prin abilitatea 

“şi prin înzăduirea în exercițiul manoperilor - 
celor mai nelegiuite şi mai ilicite, prin care 
exploatează continuu și cu conștiință pe lo- 
cuitorii ușurei şi neprevăzători, prin silința 
ce ci pun de-a piudi ziua şi noaptea ivirea, 
mizeriei spre a o exploata. 

Ce e drent, însuși probrictarul, doritor 
a-şi mări venitul de la moșie, a contribuit la 
exploatarea prin evrei.  Dînd israelitului, mo- 
şia sau cîrciuma în arendă cu un preț prea 
mare spre a putea fi plătit de un concurent 
creștin, proprictarul ştia bine că israelitul 
a. putea plăti prețul numai otrăvind pe ţă- 

ran prin băuturi pernicioase și exploatîndu-l 
în tot felul, - N ” 

Israciiţii, veniţi mai ales' din Galiţia ca- 
ceea ce am văzut.că este în Galiţia. Și în 
Moldova și în Galiţia aceleaşi manopere în- 
trebuințate pentru ruinarea săteanului.. Să-. 
teanul munceşte veşnic pentru speculantul 

„israelit. Tot ce are săteanul: recoltă, găi- 
nă, unt, e luat de speculantul israelit pcn- 
tru plata datoriilor făcute sau pentru plata 
băuturilor ce sînt cumpărate cu preţuri de ni- 
mic. Prin concentrarea. perceperii venitului 
băuturilor spirtoase şi a tuturor accizilor . 
judeţene 'și comunale în intineie israeliților, 
aceștia exercită și puterea publică asupra să- 
teanului, principalul plătitor al acelor bi- 
ruri. Cîte neajunsuri și nouă cazuri de ex- 
ploatare. Dacă israelitul ar fi avut şi capa- 
citatea de-a cumpăra imobile rurale, am fi 

“văzut şi la noi țăranul expropiat: în acele, 
proporții înspăimîntătoare în care s'a să- 
vîrşit expropierea în Galiţia. - 

Și cu toate acestea —din cauza nepăsă- 
rii și ncexecutării riguroase a legii, în cîte 
sate nu se constată, că pe lingă,case, și-au 
însuşit israeliții grădinele de lîngă casc, ceca 
ce constată şi [. Ionescu în „Agricultura 
judeţului Putna“: De altmintrelea numai 72€- 
capacitalea, iar nu proibiţiunea, înscrisă în . 
legea rurală de a nu înstrăina' pămîntu-
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rile, au împiedecat pe israeliți de a-și în- 
șuși pămînturile locuitorilor, precum aceas- 
tă proibițiune nu a împedicat pe mulți u- 
zurari şi: speculanţi creştini de a-și însuşi 
r-- prin o, formă ascunsă —chiar şi pămîn- 
turile sătenilor primite in virtutea legii ru- 
rale. Trebue să cunoaștem exploatarea să- 
teanului în Moldova prin manoperile uzu- 
rare, prin beţie, ca să înţelegem pentru 
ce el, nu numai că na înaintat, dar a dat; 
înapoi; pentru ce el ni se înfăţişează abă- 
tut ca un idiot, fără viață și fără plăcere 
pentru viaţă. | 
' Dar nu numai în Moldova, ci şi dincoace 
de Milcov, ţăranului nu-i mai prisosesc mij- 
loacele spre a-și ameliora condiţiile traiu- 
lui. Sărăcia, reaua alimentare, locuinţa rea, 
nu pot de cit să aibă influenţă asupra mo- 
ralității. Faptul marei mortalităţii a popula- 
ţiei rurale şi prin urmare descreşterea popu- 
laţiei în genere e constatat de un cunoscător 
al populaţiei rurale ca I. Ionescu (Agri- 
cultura : Putnei, p. 138). Mizeria explică şi 
imoralitatea crescîndă din an în, an în.Ro- 
mânia. | | 
„In anul 1863 în cele cinci-spre-zece pa- 
nitenciare centrale ale ţării a fost populaţia 
mijlocie de 2.130 și numărulzilelor de a- 
rest de 775.374; iar în anul 1874 populația 
mijlocie a fost de 3.943 şi zilele de arest de 
1.199.448.. Sau fiindcă aceste cifre nu pot 
să fie convingătoare, ne vom! servi de ur- 
mătoarele cifre: | | | 

ln anul 1872 au fost urmăriți pentru 
crime 664 inşi, între cari 425 ţărani și au 
fost condamnaţi 319. 

In anul. 1874 au fost urmăriți 1493 inşi 
pentru crime, între cari 961 ţărani și au 
fost condamnați 701, 

Iar pentru delicte 'corecționale: . 
“In anul 1872 au fost urmăriţi '37.143 
între cari 26.473 agricoli și au fost condam- 
nai 18.614. 

In anul 
între cari 33.918 agricoli şi au fost condam- 
nați 24.038. 

Creșterea imoralității în decurs de trei 
ani e destul de considerabilă, ca să pro- 
voace la gindire. Această creștere a numă- 
rului crimelor și delictelor dovedeşte o mic- 
şorare a simțului moral și împreună cu a- 
ceasta alterarea simțului dreptului. Și de 
sigur că instituţiile publice nu funcţionează 
astfel ca încrederea săteanului în ele să se 
întărească sau să existe. Exploatat și schin- 
giuit de multe ori de fiecare funcționăraş, 
cu o justiție cu forme nepricepute de el, 
judecat și condamnat .fără să fi avut cunoș- 
tință de terminele judecării, strămutat în 
mod arbitrar de pe pămînturile primite în 
virtutea legii rurale, fără ca de multe ori 
reclamaţiile să fie ascultate din cauza in- 

1874 au fost urmăriți 47.970. 

MIHAIL EMINESCU | 

fluenţei aremdașului sau a proprietarului, sub 
„asemenea împrejurări, ce idee trebue sau 
poate să aibă săteanul de stat! 

Dar încă un alt fenomen, care nu poate 
fi trecut cu vederea, —acesta e emigrarea 
populației din Romiînia în Bulgaria, în 
Serbia, chiar și în Basarabia, săvîrşită chiar- 
în urma legii rurale, la care locuitorul nu 
e îndemnat, de cît prin consideraţia gă- 
sirii unui traiu mai bun şi mai ușor. Aceas- 
tă emigrare — săvirşită fie chiar în propor- 
ţii cît de mică dintr'o ţară ca Rominia, do- 
vedește mizeria în care se află populaţia 
agricolă, — și constitue o condamnare a stă: 
rii actuale de lucruri. | 

Regimul libertăţii — astfel precum e în 
Romînia — isbutește la exploatarea în mo- 
dul cel mai uzurar a celei mai principale 
clase, a populaţiunii agricole, la sărăcirea: 
la mizeria ei, iar prin aceasta se micşorează 

“ puterea statului,. veniturile fiscului şi avuţia 
naţională în genere. 

4. Industrie şi Comerţ. 
. : one 

* . 

Care sint acum condiţiile pentru: mese- 
riași şi comercianți? Că existenţa şi pros- 
perarea acestor clase: este o cestiune de: 
mare “însemnătate pentru economia unui 
Stat, acesta nu sufere nici o îndoială. Plin- 
igerea generală. e că nu sunt bani la noi; 
că -indusrtia şi comerţul nu pot prospera, - 
fiindcă ele- nu găsesc bani pentru trebuin- 
țele lor, sau că nu-i pot găsi de cit cu do- 
bîndă prea scumpă şi în general numai cu 
siguranță reală. Este incontestabil, că în 
țară ca şi în București nu există o ade- 
vărată bancă, care să înlesnească trebuin-.. 
țele comerţului și ale industrici, căi aceia în 
mîinile cărora e concentrat numerariul, nu 
numai în Moldova dar şi în Țara Romi- 

"nească dau bani imprumut c'o dobindă, a 
cărei plată trebue să cauzeze ruinarea a- 
celor clase. Dar nu numai aceasta e cauza; 
adevărată a neprosperărei acelor clase. 

Cauza principală e /ipsa de pricepere din 
partea. Statului în privirea importanţei in- 
„dustriei într'o ţară, de acolo apoi nepre- 
vederea şi nepăsarea întru apărarea. indus- 
trici şi a comerţului. | 

De la 1859 şi mai pînă. dăunăzi am cre- 
zut şi mai prin toate actele oficiale coati.- 
nuu au declarat, că Rominia e o ţară agri- 
colă, că ea nu poate produce de cît în sfe- 
ra agricolă, că producerea! industrială ar 
fi rezervată altor țări industriale. Sub influ- 
'ența unor asemenea. idei am lăsat să dispară 
sau să cază în desuetudine restricţiile ce 
existau, şi care puteau apăra industria din 
țară; — instituţia corporațiilor ni s'a părut 
o instituţie învechită, contrarie libertăţii ab- 
solute în tot și în toate, a trebuit dar să dis-!
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pară. — Nu numai înlesnirea comunicaţiilor 
nu numai trebuinţele ivite pe cari pămintenii 
industriaşii și comercianții nu ar fi fost în 
stare a le satisface, ci acele opinii împăr- 
tăşite de bărbaţii cari aveau direcţia i în ţară, 
au înlesnit ca străinii şi mai ales israc liții 
să năvălească: în ţară şi să se constitue în 
Stat o pătură de industriaşi şi comercianţi 
străini, mai ales israeliți. Aceleaşi opinii ne 
au împiedicat a ne. gindi la măsurile nece- 
sarii de apărare nu numai contra năvălirii 
străine, ci şi contra importării obiectelor 
de industrie străină. 7 

In cultul nostru pentru străini şi în nepă- 
sarea de ce e național am lisat nu numai să 
se facă ca naţionalii să fie îinlăturați-—de 
cătră străini—prin” simplul cfect al abilității 
reale a străinilor, dar am făcut tot pentru a 

“susține pe străini și industria străină. Nu 
cra întreprindere, hu era licitaţie pentru pro: 
curarea de obiecte pentru diferitele servicii 
ale Statului, pentru armată între altele, la 
care să nu fi admis şi pământeni de o potrivă 
cu oricare străin sau israelit, ce.s'ar fi pre- 
zentat şi să nu se fi acordat concesiunea, 
străinului sau rhai ales israelitului pentru... 
pentru că acesta ar fi lăsat cu preț mai ief- 
tin. Nu ne preocupăm că: industriașul 
comerciantul romin contribue la toate sar- 
cinele de tot- feliul ale statului și trebue a îi 
preferit, că străinul ce se prezintă, nu justi- 
ficase nici cunoștință specială, nici solvabili- 
tate, nici în fine dacă concesiunea se mai 
putea îndeplini întocmai le către concesio- 
narul străin sau israelit după condiţiile con- 
tractului cu prețul stipulat. Concesionarul 
caută a lua concesia oricum, căci ştie că 

şi 

“consistă slăbiciunea Rominilor şi 
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“țiul industriei și a comerțului; și în aceasta 

puterea 
israeliților în Rominia. Cu acest mod a tre- 

“buit să se constitue puterea industrială şi. 
"mai ales comercială a israeliților, iar sta-. 

tul a mijlocit-o şi prin'aceasta.a contri- 

e. 

buit- da imigrarea străinilor şi israeliților. 
Imdustriantul și comerciantul romin, nesus- 
ținut prin nici o măsură de statul pentru 
care plătește contribuţii și indeplineşte tot 
felul do sarcini, neavind "mijloace şi nepu- - 
tindu-și-le procura în lipsă de adevărate in- 
stitute de bancă —a trebuit să renunţe la - 
industrie, la comerţ și —ca să mr piară —- 
a trebuit să, se facă funcţionar, fie ori cit 
de rău plătit. Mizeria, ce este in clasa de 
mijloc din orașe și chiar în orașul Bucu- 
reşti, ni se relevează prin publicaţiile în- 
serate în fie-care număr al Monitorului pen- 
tru vinzarea a. .cite-o căsuţă a vre-unui oră- 
şean pentru împozit neplătit în sumă numai 
de cite 20 lei noi. Această mizerie explică 
în” parte şi marea mortalitate a populațiunci 
ortodoxe :din- București în comparaţie cu naș: 
terile; pe cînd la israeliți nașterile sunt mai 
numeroase de cit cazurile de moarte. 

Un simptom asemenea al mizeriei e nu: 
mărul mic al căsătoriilor între locuitorii Ro- 
mîni din Bucureşti. Despre aceasta se.poate 
vedea raporturile d-rului- Felix pe 1876, pag. 
61 şi pe 1878, pag. 68. Chiar după recense-. 
„mîntul făcut pe anul 1878, din 61.859 capi 
de familie sint căsătoriţi 27.571; 23.197 ne- 
căsătoriţi şi 11.091 văduvi. Aşa dar. numai 
44 la sută sînt: căsătoriţi. La.1000 locuitori; ' 

„sînt 5 . căsătoriţi, pe cînd în Paris sînt g, 

prin corupţie, prin falşificare, prin. înşelă- | 
ciune va pune lucrurile pe cale bună: Ace- 
iaşi preferință și aceiași procedare la darea 
„accizelor. Astăzi mai toate accizele comunale 
sînt în miinele Israeliţilor nu numai în Mol- 
dova, dar şi dincoace de Milcov. Chiar per- 
ceperea de impozite indirecte ale Statului, 
precum ale băuturilor spirtoase “au ajuns 
în. mâinele israeliților, încît în materie de 
impozite indirecte israeliţii au obţinut ŞI o 
jurisdicție.  - 

” Astfel preferindu-se străinii şi în deosebi 
israeliții, stătul le-a oferit acestora putinţa 
de-a mănui capitalul public, veniturile 
budgetului statului, .al judeţelor şi al co- 
munelor. Cu âceasta nu numai că s'au cau- ! 

zat pierderi materiale industriaşilor şi 'co- 
mercianţilor Romini, dar israeliţii și străi- 

- nii au fost înlesniţi a-şi face capitaluri cu 
banii publici. Prin continua înlăturare a pă- 
“mintenilor li s'au luat însă mijlocul de-a se 
susținea şi. desvolta, practica şi inteligența . 
afacerilor, spiritul de întreprindere, educt- 

fiunea industrială şi comercială, cu un cuvînt 
acea cultură, ce se dobindeşte prin exerci- 

în. Londra 10. (Felix). , 
Că în orașele Moldovei, precum Iaşi, Bo- 

toşani, Fălticefii ș. a, populaţia romînă des- 
creşte din an în an şi că ne arată mai puţine 
nașteri şi mai multe cazuri de moarte de 
cît populaţia israelită, aceasta este un fapt 
necontestabil, dovedit prin. cifre oficiale, 
După. statistica oficială pe anul 1875 s'au 
născut în oraşele: - 

Botoșani 571 ortodocşi, 720 israeliți 

Dorohoi 237 2 377 » 
lași 1224 » 1903 
Neamţul 369 3, 368 Să 
Suceava 132: ,. 243 ..- 
Ronan 259 2 216 

Au mmt: 
Botoșani 811 677 
Dorohoi 250 - 255 
laşi 1773: : » 1213 
Neamţul 181 » 188 - 
Suceava . 362 Fă 206 

Această descreştere a populaţiei romine 
“din oraşele Moldovei însemncază înlocuirea | 
clasei de mijloc romiîne prin israeliți. Spre 
a ne convinge de acest fapt mai mult invo- 
căm după statistica lui N. Șuţu la 1849 ur- 
mătoarele: 

- 32
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La 1849 erau în Moldova încă 10.695 
de familii de negustori şi meseriași pămin- 
teni ortodocşi, iar în laşi erau 33. de corpo- 
raţii de comercianţi și industriași pămînteni 
ortodocși cu 1661: patroni şi calfe. După 
comunicările obţinute prin actualul d. pri- 
mar al orașului Iaşi, în :acest oraș erau: 

în 1866, patentabili -romîni 613, israeliți 
2909; - 

în 1877 patentabili romini 488, israeliți 
2326; 

israeliți 1092. — _ 
"Aceste cifre dovedesc, aceia ce este de 
altminteri idestul de cunoscut că în Iaşi ca și 
în alte orașe.ale Moldovei, comertul și indus- 
tria sint concentrate în miinile israeliților. 
Dar şi dincoace de Milcov putem urmări şi 
constata. descreşterea Romiînilor: în ramurile 
cele mai principale ale industriei și ale co- 
merţului. - . 

Nu de mult înfloreau în București in- 
dustrii însemnate; se. fabricau testemele; se 
lucra mătase şi se făcea dintr'însa ţesături 

„de tot felul; se argăscau piei, cari se ex- 
portau; blănăria lin Bucureşti era căutată în 
seraiul din Constantinopol; apoi erau îșii- 
căria, căldărăria, şelăria. Astăzi nu mai e: 

„xistă acele industrii și trebuințele le satis- 
facem cu obiecte importate. In stradele unde 
erau așezate acele industrii de cari ne amin- 
tesc încă numirele acelor strade, astăzi în- 
tilnim mai cu seamă israeliți comercianţi 

„cari vind haine gata aduse dela Viena și 
Pesta, şi altele. Meseriașii romîni. ce mai 

„există, 'precum tabaci, ciobotari, căldărari, 
- dispar, căci nu mai sînt în stare a se susţine. 

In Bucureşti erau în anul 1859 meseriaşi 
6885 capi de familie în care număr nu sînt 
membrii de familie, calfele, ucenicii. Din 
6886, erau de religie ortodoxă 4963, iar pă- 
Minteni 5058. In anu! 1878 numărul mesc- 
riaşilor este 16.197 capi de familie, din cari 
5261 sînt imigraţi ile vre-o 20 ani. Din 63 
ramuri de industrie arătate pe anul 1878, nu- 
mărul israeliților e mai mare de cit al romi: - 
nilor— ortodocşi în 17 ramuri. Astfel sînt 
capi şi membri de familie: 

I. Croitori bărbătești din 1836 suflete, 
sînt 812 israeliți, 762 ortodocși; 

2. Croitori femeieşti din 872: 689 israc- 
liţi, 34 ortodocşi; : 

docși; , | 
4. Argintari, din 242 suflete, 164 israe- 

liţi, 48 ortodocşi; 
„5. Ceaprăzari şi echipamente militare, din 

392 suflete, 251 israeliți, 07 ortodocși; 
„6. Ceasornicari, din 182 suflete, 62 israe- 

liți, 48 ortodocşi; , 
7. Tinichigii, din 850 suflete, 729 israe- 

liţi, 61 ortodocși; 
8. Zugravi, poleitori, din 531 suflete, 293 

iisareliţi, 204 ortodocşi; 

în 1866 patentabili ambulanți romini 187; 

3.. Alămari din 160: 65 israeliți, 34 orto- 
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9. Vopsitori, din 128 suflete, 61 israe- 
liți, 11 ortodocși; 

10. Strungari, din 181 suflete, 61 israe- 
liţi, qr ortodocși; | | 

11, Lampiști, din 75 suflete, 48 isrrae- 
liți, 4 ortodocși; 

12,  Legători de cărţi, din 133 suflete, - 
42 israeliți, 41 ortodocşi; 

13. Pălărieri, din 117 suflete, 
liţi, 17 ortodocși; 

14. Pericri, din 25 suflete, 18 israeliți, 
ortodocşi nici unul; 

15. Tapiţeri, din 192 suflete, 57 israe- 
liţi, 30 ortodocși; - 

16. Litografi, din 55 suflete, ş israeliți, 
4 ortodocși. - 

In alte ramuri industriale, israeliții figu- ? 
rează cu un număr considerabil; „așa sînt:. 

1. Cusătorese isr. 137, ort. 342; 
Măcelari, isr. 161, ort. 925; . 

„ Şepcari, curelari, isr. 119, ort. 207; 
4. Coafori, isr. 19, ort. 49. 
Numai în unele industrii ostenitoare sau 

puţin lucrative constituesc romînii ortodocşi 
marea maojritate; astfel sînt: din 64.732 * 
totalul număr de suflete al meseriașilor a- 
flaţi în' Bucureşti în 1878: | 

1. Muncitori cu ziua și plugari din 31.7c0 
suflete, 28.704 ortodocşi, 884 israciiţi; 

2. Dulgheri şi dogari, din 2727 suflete, » 
2562 ortodocși, israeliți nici unul; 

3, Fierari, din 1797 suflete, 1017 
26 israeliți; | 

4. Potcovari, din 470 suflete, 420 ort 
israeliți nici unul; 

5. Coşari, din' 63 suflete, ş2 ortodocşi, 
israeliți nici unul; 

6. Pantofari, din 585 suflete, 544 ort,, 
israeliți 9; | 

7. Rotari, din 962 suflete, 752 ortodocși, 
israeliți nici unul; - 
8. Sacagii şi căruțași, din ş202 suflete, 
ortodocși 5145, israeliți nici unul; 

9. Zidari, din 1846 suflete, 1648-ortod. 
israeliți nici unul; 

I0. Cavafi, din 
docși, 4 israeliți; | | 

11. lăutari, din 1377 suflete, 1354 or-. 
todocși, 14 israeliți; 

12. Bărbieri, din ş42 suflete, . 512 ort., 

28 israe- 

t
b
 

ort., 

“2 

150 „suflete, 176, orto- 

13 israeliți; 
13. Cismari bărbătești, din 2400 suflete, 

1869 ortodocși, 134 israeliți. 
Să vedem acum în ce număr sînt românii 

în comerciu. 
> In 1859 erau 4742 comercianți capi de fa-. 
milie, cari cu 12.378 membri de familie, 
constituiau 17.120. Dintr'acești 4742 capi, 
erau ortodocși 3736, iar 3714 păminteni, 

In anul 1878 sînt 7024 capi.de familie, 
cari cu membri de familie. constituese 27 
mii 110 suflete. Dintr'acești 7024 capi, sînt. 
3834 supuşi protecţiei romîne, 1353 protec- 
ției ruse, 787 protăcţici austro-ungare Şi
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345 protecţiei elene; celelalte protecții cu 
un: mic număr. După religie, din 27.110 su- 
flete sînt 16.299 ortodocși şi 8017 israeliți. 
In cit priveşte diferitele specii de comer: 
cianţi, 
sinea | 

Bancheri şi zarafi din 323 suflete, 324 
isracliţi, 164 ortodocși ; 

3. Bijutieri şi giuvaergii, din 123 suflete, 
101 israeliți, 3 ortodocși; 

3. Hăinari, din 203 suflete, 
ţi, ra ortodocşi ; 

4. Comercianţi de diferite nespecificate, 

183 istac- 

din 7225 suflete, „5281 israeliți, 1576 orto- 
docși; - 

5. Marchitani, mănuşari, din 883 suflete, 
608 israeliți, 186 ortolocși; 

6. Comercianţi de mobile, din 102 suf!e- 
te, 68 israeliți, g ortodocşi; 

7. Giamgii, din 126 suflete, 119 israeliți, 
ortodocși nici unul, 

Sint alte ramuri de comer în care israe- 
liţii sînt fn mare număr, precuin: 

8: birtaşi, din 324 suflete, 153 ortodocşi, 
79 israeliți; 

9. bogasieri, din 374 suflete, 230 orio- 
docși, 117 israeliți; " 

10. categii, din 322 suflete, 205 orto- 
docşi, 65 israeliți; | 

11. lipscani, din 99 suflete, 65 ortodocși, 
31 israeliți; 

12. comisionari, samsari, din 1190 sufle- 
te, 932 ortodocși, 892 isracliţi. 

N "Numai în puţine: specii de comerţ nu fi-: 
gurează, israeliți, precum bumbăcării, or- 
zării, rogojinării,  cherestegii, florării, ju- 
cării de copii, farfurigii, sticlării şi olării. 

Că israeliți ocupă cele mai. însemnate 
specii de comerț, aceasta se dovedeşte şi 
prin faptul că între”16.299 suflete de comer- 
cianți ortodocşi sînt 5353 circiumari, 2289 
precupeţi, împreună 8617. Rămin prin ur- 
mare 7682 ortodocşi faţă cu 8617 israeliți. 
La acest număr mai trebue să mai adăogăm 
pe contabilii de comerţ inscriși Între pro- 

. fesiunile libere, cari, din 581 suflete, sint 
„271 israeliți şi '226 ortodocşi. 

Nu numai cifrele arătate dovedesc că is- 
raeliții domină. Spre a ne convinge de a- 
cest adevăr, n'avem ile cit să ne prcura- 
blăm pe străzile Bucureștilor, atit: în zilele 
de lucru cit şi în sărbătorile: cele mari ale 
israeliților, și vom recunoaște că au tre- 
cut timpurile cînd romiînii ereau puternici pe 
piaţa romînească. 

Apoi prin îngăduința ce di 5 s'a dat a se 
aşeza ori unde fără ca poliţia să se fi în- 
chietat întru ceva spre a şti de unde vin; 
care c proveniența mărfei, care e natura o- 
peraţiilor ce fac, sau spre a combate mij- 
loacele nelicite şi neoneste în exerciţiul co- 
merctului,: rin - diferite. mochuzi arătate și 
priri diferite căi a trebuit să sp concentreze 

toate în număr de 42 în București 
- „ samsarilicuri, 

-sint. 430 ale creditorilor israeliți, 

“gurcază de cit rar, 
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” capitalurile în miinele Israeliţilor. Mijtoa- 
cele însă prin care au ajuns capitalurile în 
miinele lor nu au fost numai nuincă reală 
şi cinstită în comerț şi industrie, ci mai cu 
seamă operaţii cari nu produc valori, prin 

prin _traficuri, prin operații 
îndoclnice, prin aşa numite. operaţii de bani, 
ce ei fac exploatind împrejurările, Starea, 
de strimtoare sau mizerie sau prostia tutu- 
lor. Insemnătatea creditorilor pe piaţa. co- 
imerciului, o dovedește şi ocuparea ce se dă 
tribunalului comercial din Bucureşti de că- 
ire Israeliţi. Dela 1870 pînă la, 1879 s'au 
declarat faliți 259 comercianţi între cari 130 
creştini şi 129 israeliți. Lă tribunalul comer: 
cial s'au intentat procese în anul 1875 în nu-- 
măr de 1805, dintre.cari 870 de israeliți pri- 
vați, 935 de creștini și de institute de bancă; 
—- în anul 1876: 2254 procese dintre care 
1177 de către israeliți, 939 de creştini și 138 
de institute; — în anul 1877: 2012 procese, 
dintre cari de i israeliți 1189; de către creştini 
763 şi de institute 38. Au ajuns dar israeliţii 
a fi o putere nu nurnai prin calitățile cunos- 
cute şi necontestabile dar şi prin politica e- 
conomică urmărită. De aceasta ne 'convin- 
gem “cînd aflăm că in Bucureşti sînt 324 
suflete de. zarafi şi bancheri, 892 samsari și 
comisionari, 172 Înscriși ca arendași și an- 
treprenori, ale căror operații mai ales de u- 

- zură ne sînt prea cunoscute, apoi 347 ten- 

tieri, cari nu“se mărginesc în traiul odih- 
nit, Apoi din "20.749 israeliți constataţi ca 
aflători în Bucureşti, sînt 797 capi de fa- 
milic fără proiesiune, cari dacă nu trăesc 
ca muncitori cu ziua ȘI dacă nu sint rentieri 

industriași sau comercianţi, trăesc de sigur 
de pe urmele traficului și a samsarlicului,. 
din operaţii cari de sigur nu produc valori. 
Toţi aceştia constituesc 3747 suflete. Acest 
număr ar putea fi augmentat prin mulţi, 
cari deși înscrişi ca coinercianţi vor fi fă- 
cînd şi operaţii de altă natură de cit cele 
indicate de comerciul ce exercită. Că toţi 
aceştia nu stau cu miincle în sîn şi că ei sg 
îndeletnicesc cu ' operaţii de bani, străine 
obișnuinței, de aceasta ne putem lesne con- 
vinge: văzînd registrele . tribunalului comei- 
cial din București, de constatarea protes- 
telor. “ - 

Dintre 1023 poliţe protestate în anul 1878 
208 ale 

băncilor, iar restul al israeliţiior de tot nea- 
mul. Și între aceşti creditori israeliți nu fi- 

numele puţinelor în- 
stitute de bancă, israelite din Bucureşti, cu- 
noscute prin solidit atea ! și prin efectuarea, 
operaţiilor de bani, legitime şi admisibile; 
ceia ce intilnim adeseori sînt numele unora, 
cari nu sînt de cit samsari, antreprenori, 
rentieri, ete. 

Pe strada Lipscani, pe calea Mogoșoaiei 
s'a înmulțit şi tot se înmulțește numărul
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caselor re schimb, ale zarafilor. Oare sînt în 
Bucureşti atitea afaceri ca să fie trebuință 
de atiţea zarati? In aparenţă, =— în realitate, 
toate acele suflete de zarati, de. samsari, 
de “antreprenori, de rentieri, de oameni și 
fără protesiune, sînt: agenţii activi ui prac- 
ticei uzurare. Operaţiile ilor consistă între 
altele în. imprumuturi cu cite 48%/0, 606/g, 
fiind asiguraţi nu numai prin cite trei, pa- 
tru giruri de poliţe, ci mai cu seamă prir 
amaneturi. Operaţiile lor consistă în scon- 
tarea titlurilor de pensie, a lefilor, cu un: 
scăzămint, care reprezintă dobinda de 690/0,- 
720%/0, 84079 pe an. Cunoaştem cazuri în care 
procentele luate întrec ori ce închipuire. La 
asemenea speculanţi sînt avizaţi aceia cari 
au trebuinţă; la ei se adresează funcţionarii, 
la ei se adresează proprietarul şi arendaşul, 
mulțimea locuitorilor din mahalale fără o- 
cupaţie, la ei trebue să se- adreseze mese- 
riașii,. chiar și comercianții întru cit lipseşte - 
io adevărată bancă, care să facă operaţii 
propriu zise de bancă, Cu cit mizeria sau 
“strimtoarea e mai mare, cu atit e şi exploa- 
tarea mai mare. Un proprietar e silit, spre. 
a-şi plăti datoria sau polița, a vinde recolta, 
încă neadunată sau cerealele ce are cu pre- 
țuri de nimic, atit în București,” ŞI mai Cu 

_seamă în oraşele provinciale, — în cît mă- 
rimea dobinzilor plătite e în realitate de 
multe ori de 800%/, minimum. Folosindu-se 
de libertatea acordată — acei, speculanţi nu 
se mulțumesc numai cu foloasele exorbitante 
sub formă.de dobindă, ci-și mai puteau sti- 
pula pînă la legea din. 19 Februarie 1879 şi - 
alte foloase prin mijlocul *lausei penale, în 
cît astfel prin mijlocul acestei clauze pe- 
nale capitalul primitiv. datorat se mărea în 
"cazuri ce cunoaștem, de multe ori. 

Practica: uzurară îngăduită de legi, fiind- 
consfinţită de judecători, efectul . moral a 
trebuit să se producă în societate și prin, 
contagiunea ei. Nu c îndoială că uzura s'a 
lăţit în mod spăimintător. Nu putem. con: 
testa, în interesul adevărului, că şi orășenii | 
romîni asemenea exercită practica uzurară, 
Nu nec mai mulțumim cu foloasele mici de: 
3 la sută, de ro la sută. Dăm bani împru- 
mut la Romiîni cu deosebire, cu ipotecă. rea- 
lă, cu dobindă. de ciîte.18 şi 24 la sută şi cul 
clauzele penale!! Sint persoane în societate 
care prin poziţia, prin ș profesia ee exercită 
nu ar trebui să mărească numărul cămăta- 
rilor. Chiar profesori şi funcţionari, înalţi 
magistrați, participă la exerciţiul practicei u- 
zurare. Sînt funcţionari cari exploatează ne-' 
voia colegului rău plătit sau prea cheltui. 
tor, luîndu-i dela un napolion pe lună dobin- 
dă de 1 leu 30-60 bani, adică 18 lei pe an, 
sau 9o la sută!! S'au înființat case de eco. 
nomie în diferite orașe, pe care prin modul 
organizării lor le putem” numi institute na- 
ionale. Mai toate operaţiunile lor, de almin- 

"exploata toate clasele societăţii, 
“stoarce cele mai multe foloase şi a ie cauza - 

MIHAIL EMINESCU 

trelea mărginite, consistă în operații uzu- 
rare, de exploatare, sau a deponenţilor: lor 
sau a altor Romini, cari se adresează, luin- 
du-li-se 18%/0, 24, 36 pe an. Citim în gazeta 
pentru .anunciuri judecătorești a curţii de 
apel din laşi care hotărăște a se vinde silit 
casa. unei d-ne, Safta Baronischi, de către 
casa de economie de acolo pentru plata ca- 
pitalului datorat, a dobiînzei de 3%/9 pe lună, 
plata onorarului "de 20%/g şi se înţelege, pen- 
tru plata cheltuelilor .judecătoreşti. 

“Vra să zică un institut naţional cere 3%/0 
pe. lună sau 36%/p pe an. 

Libertatea nu a înlesnit procurarea credi- 
tului în mod priincios. În mizeria socială în 
cari se află agricolii, industriaşii şi comer- 
cianţii romîni, societatea romină, libertatea 
în sine şi fără să se fi luat măsurile pentru 
instruire și protegere, a fost mijlocul de a. 

de a le 

"zuinare; De această libertate se folosesc pro- 
prietarii ŞI arendaşii față cu ţăranul; apoi 
unii orășeni. romini, dar mai cu. seamă se 
folosesc față cu toate clasele societății, is- 
raeliţii, la care sîntem reduşi a ne adresa. 

In asemenea împrejurări, legitima intre- 
bare e a se şti: ce e de făcut? 

ziua bal e 

“5, Alianţa Israelită. Da 
' zi 

Se vorbeşte "de mult şi se i scrie merew 
despre „Alianţa istaelită universală“, şi fi- 
indcă mult se vorbeşte, se spun şi multe nea- 
devăruri.. Un amic al îneu a bine-voit ami 
procura pentru un timp de. 24 de ceasuri, ra- 
portul din Aprilie a. c., al comitetului cen- 
tral din Paris despre activitatea acestei so- 
cietăţi internaţionale în semestrul al II-lea, 
âl anului trecut, 1878, şi cred că voi contri- 
bui la lămurirea opiniei publice din Romi- 
nia, comunicindu-vă cite-va amănunte din 
acest raport. 

„Alianţa _isrăelită universală“ nu este o 
societate secretă, dar, după $ 2 al statutelor 

“ei, chiar nu e nici exclusiv israelită, şi aşa 
nu mă simt.vinovat de indescreţiune, cînd 
vin să vă fac.împărtăşire despre nişte lu- 
cruri petrecute la lumina zilei. 

Raportul este o cărticică ce cuprinde 58 
pag., tipăriteila Wilhelm! London în Leipnitz. 
Pe scoarța din faţă, supt titlu, sînt tablele 
lui Moise, supt aceste două mini strînse, iar 
deasupra, tipărită în evraică şi nemţeşte 
deviza „Alle Israeliten sind fir cinander 
verantwortlich'*, ceia ce va să zică în 1o- 
mineşte: , Toţi israeliții sînt răspunzători 
unul pentru unul“, Pe scoarța din dos sint 
tipărite statutele.societăţii în limba germană, 
din care mă mărginesc a vă comunica art. |: 

„Alianţa israelită universală“ are scopul: 
„1. — De-a”stărui pretutindenea pentru e- 

galitatea şi progresul moral al evreilor;
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„2. — De-a le da ajutor eficace: tuturor 
călor ce sufăr în calitatea lor de cvrei; 

3. — De-a sprijini ori-ce scriere ce poate 
să contribue la aceste rezultate“. | 

După cele cuprinse în carte, rezultă 
pentru organizaţia societăţii, că înainte de 
toate, ea întreţine - cele mai strinse rela- 
ţiuni cu alte societăţi, între care amintim pe 
„„Anglo-Ievish- Association“ şi pe „„Board of 
Deputies din Londra şi că are comitete . 
„locale în: cele mai multe orașe de pe faţa 
pămîntului. 

Comitetul central din Paris are 42 mem- 
bri, între care marele Rabin al Franţei £. 
Isiodor. ca prezident onorar; dl. Ad. Cre- 
mieux ca prezident şi N. Di ca secretar. 
Numărul. membrilor și al comitetelor locale 
nu este arătat anume; se vede însă, că el 
e foarte mare, de oarece, raportul, Yor- 
„bind despre propaganda făcută în anul tre- 
cut, începe cu cuvintele: . 
E peste putinţă a numi toate societăţile, 

comitetele și persoanele ce în semestrul tre- 
cut i-au dat comitetului central mină de a- 
jutor“. 

Oare care indicii de numărul membrilor 
găsim în următoarele date: - 

„La comitetul central din Berlin erau 
înscrişi pînă la 31 Martie 1879, cu totul 607 
membri (şase sute șapte). 

2. In timpul dela 1 Iulie pînă la 31 De- 
cembrie 1878 s'au. alcătuit ori întregit 3 
comitete locale, dintre care două în Rorai:- 
nia, şi anume unul în Herţa avînd drept 
preşedinte pe d. dr. ]. Stroband și altul în 
T. Severin, avind de președ. pe d. A. M. 
Oser. 

cembrie 1878 numărul membrilor din 298 
oraşe situate în deosebite părţi ale lumii 
s'a sporit cu vre-o 7870, dintre care, 193 
din Romînia,.și anume: 
12 din: Buzău, 11 'din Herţa, 20 din Tecuci şi 
48 din T. Severin. 

4. Această listă de membrii noi (1820) 
este a 27-a şi cuprinde prin urmare pe E- 
vreii mai codaşi, cari au lăsat să treacă 26 
liste şi nu s'au înscris decit în a 27-a. 

După toate aceste trebue să «pres 
că numărul membrilor declaraţi se urcă la 
mai multe zecimi. dacă nu la mai multe su- 
timi de mii. În adevăr însă membrii aliantiă 

“israelite sînt toti evreii de pe fata nămintu- 
lui. iar membrii declarati şi comitetele locale 
sint agentii directi ai asociatici internatioa 

„nale: acesta e sensul adevărat al devizei 
de solidaritate desăvirşită pusă în frunțea 

„raportului, Ă 
- Raportul cubrinde, între altele. și o dare 

de seamă desnre smmele adunate si chel- 
tuite. Această dare de seamă nu are ventru 
noi importantă, de oarece stim că Evreii a- 
dună sumele de care au trebuință. Impor- 

„cum este 
3). Sume adunate prin sinagogile” din deo-, 

3. In timpul de la 1 Ilie pînă la ar De- 

102 din București, 

UuDUuNem 
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tanţa e numai să ştim, cum le adună, Afară 
de taxele de cîte 6 lei noi pe an, ale mem: 
brilor, societatea a mai primit în anul trecut: 

1). Legate şi îndeobște sume lăsate prin 
dispoziţiuni-testamentare. 

2). Sume dăruite de: particulari ce nu erau 
membrii alianţei. - 

3). Sume trimise de către comitetele lo- 
cale. 

4). Sume trimise din partea unor socictăţi 
„„lemsolemi“ în Bucureşti. 

sebitele țări şi oraşe. — 
6). Sume adunate la munte. 
Din toate acestea rezultă, 

membrii. declarați, 
jați la alianța israelită universală. Trebue 
deci să stăm şi să simţimi, că ne aflăm în. 
lhiptă cu fiecare evreu ce ne ese în cale şi 
cu toţi împreună, 

Principiul umanitar, că toți oamenii sînt 
răspunzători unii pentru alții, la evrei a 
fost înlocuit cu principiul exclusivist, că îs- 

că nu numaj 

raeliții sînt răspunzători numai pentru is- . 
raeliți; pentru aceia noi, cari ne credem da- 
tori a respecta principiul. general, luăm răs- 
punderea și pentru dinșii, iară ci nu o iau 
„de cît pentru sine. 

In virtutea principiului, că toți oamenii 
sînt răspunzători unii pentru. alții, puterile : 
europene ne silesc pe noi să acordăm E- 
vreilor drepturile ce nu li se cuvin pe nici 
un alt temeiu; popoarele europene admit 
acest principiu şi ne silesc pe noi să-l apii- 
căm, dar Evreii înși-și, în interesul cărora 
se' urmează. această ceartă între noi şi Eu 

ropa, Evreii neagă principiu umanitar la 
care apelează. Iată ce zice raportul despre 
cestiunea Evreilor din Rominia: 
Membrii societății ştiu la ce triumf. au 

ajuns priucipiile dreptăţii și ale egalităţii 
în congresul de la Berlin; marile” puteri au 
voit să pună prin “proclamarea lor  ca- 
păt persecuţiunilor ce evreii-aveau să: îndure 

- timp atit de indelungat în unele ţări orien- 
tale şi anume în Rominia şi ele au recunos- 
cut independenta Rominiei şi a Serbiei, dar 
numai cu condiţiunea, 

In acelaşi timp 

fie primite drent bază la organizația Bulga- 
rici, și a Rumeliei orientale. Acesta a fost tun 
mare succes . „pentru cauza israclită în Ori- 

_ent“, * - 

In virtutea cărui principiu a obtinut A- 
lianta israelităj acest succes? In virtutea prin- 
civiului că toti oamenii sînt răsnunzători unii 

pentru altii: niciodată Romînia nn ar fi a- 
ins la strimtoarea în care se află astăzi, 
dacă nonoarele anusene ar fi negat de-o po 
trivă cu Evreii. acest princiviu. 

„Singura țară — zice raportul, — în care 

ci toţi evreii sînt „anga-. 

că - egalitatea_tutu-_ 
ror cultelor faţă cu legea vor fi primite în 
legislaţiunea acestor țări. 

congresul a hotărit, ca aceleaşi princinii să
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emanciparea israeliților întimpină o rezis- 
tenţăr energică, e Rominia. Desigur, popo- 
zul romiîn, nu ar face opoziţiune, dacă nu ar 
fi mereu agitat kle partidele politice, care vor - 
să exploateze în folosul lor, pasiunile popo- 
rului ce totdeauna se pot aprinde atît de 
lesne“. | 

Poporul adică e gata să acorde Evreilor 
tot ceea ce ni se cere în tractatul de la. Ber- 
lin, dar oamenii politici din -Rominia sînt răi 
patrioți și vor să profite de ocazie. li vom. 
spunc noi, Alianţei, de unde vine opoziţia. 

Vine de-acolo, că poporul romîn mai are 
bun simţ, a păţit multe și știe că toți Ro- 
mînii sînt răspunzători înainte de toate unii 
„pentru alții, iară oamenii politici nu pot scă- 
pa din vedere, că oricine ar fi acela, care va - 
îndrăzni să !rostească tun cuvînt pentru Evrei, 
în clipa în care-l va fi rostit, e mort poli- 
ticește, mort pentru totdeauna. 

Astăzi, cînd evreimea de pe toată faţe. 
pămîntului s'a unit spre a ne despărți de pPo-. 
poarele înfrăţite cu noi, de lumea în mijlo- 
cul căreia am trăit și pentru a cărei cultură 
ne-am vărsat. singele veacuri întregi de-a 
rindul, astăzi Romînul simte că. trebue să 
proclame principiul: Poţi romînii stat răs- 
punzători unii pentru alții!— și aceia cari 
nu vor să primească această răspundere, pot 
să fie oameni, și chiar oameni cum se cade, 

„dar în ochii Romînilor nu pot trece de Ro- 
mîni Iată pentru ce Evreii întîmbpină 're- 
sistența în Romiînia: Fi s'au unit contra : 
noastră; și noi cată să ne unim în contra 
lor. Ei'îl omoară cu pietre pe evreul ce nu 

— ține cu dinşii; noi nu omorîm pe nimeni, 
dar în luptă toți fiii buni ai unei ţări trebue 
să se unească. - 

Sînt în Rominia foarte mulți oameni poli= 
tici, cari încă Kle mult ar fi dorit să li se dea 
Evreilor oare-care drepturi. și asa succe- 
siv, potrivit cu desvoltarea ţării, toate diep- 
turile, și dacă Evreii ar fi avut mai mult 
bun simţ politic, acești oameni i-ar susține. 
După ce însă alianța israelită, a pus cestiu- 
nea astfel, cum e pusă astăzi, nici un om 
politic serios nu 'se va expune. căci ar tre- 
bui să sacrifice succesul altor idei ce repre- 
zintă: chiar și amicii Evreilor sînt deci siliti 
să facă act de abnepatie patrioțică și.să nu 
consulte în îmvrejurările de fată xrincipiile 
lor, ci simțimintul obştesc a! ţării, e PUI n. 

$. Articole de fond în „Timoul, 
T. 

ata: 
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Cu cît trec una după. alta zilele. cu cit 
st prelungeşte fără nici un: termen prevă- 
zut, sesiunea extraordinară, “cu atita ces- 
tiunea revizuirii se încilcește mai mul, cu 
atit mai mult neliniștea si temerile crese și 
cuprind toate mințile, cu atit mai mult lu- , Na | 

HIUAIL EMINESCU . | 
. 

„mea își pierde cumpătul şi facultatea chib- 
zuirii. O stare de nervositate acută domnește 
în toate cercurile, Judecata rece, lipsește 
de pretutindeni şi inai ales de acolo unde ar 
trebui neapărat să nu lipsească, * 

Trecem prin niște zile în adevăr foarte 
grele şi trebue în sfîrşit să ne dăm ssama că 
aceasta este plata, foarte scumpă poate, a 
greșelilor și_rătăcirilor. noastre politice să- 
virşite de. 30 de ani încoace. Dela mișcarea 
din 48 şi pînă astăzi, națiunea romiînească, 
pe terenul politic, n'a făcut alta de cît. a se 
lepăda sistematic de grice tradiţie, a răstur- 
na orice autoritate, a arunca departe orice 
s'ar fi numit original în viața ei naţională, și 
în același timp a adopta, cu mai multă ar- 
doare de cit cuartalurile de coloni din Anie- 
rica de miază-noapte și pe o scară tot atit de 
înaltă, toate reformele, toate teoriile cosmo- 
polite, toate calapoadele internaționale, în 
viaţa politică și intelectuală, în limbă, în 
moravuri, în tot. Libertate fără margini pen- 
tru orice individ, pentru toate necurățeniile 
ce s'ar scurge din cele patru colțuri ale lu- 
mii, în Rominia ca și în America; frater- 
nitate şi egalitate între om și om; republici 
mari și mici, prezistenți ile republică pe toate 
ulițile și 'n toate cafenelele, în Roinînia ca 
și?n America; şiritenia, vicleșugul și cinis- 
mul virtuței cetățenești; gheşeftul, scopul 
și politica umanitară, mijlocul. Aceasta pe 
tărîmul politic; pe celreconomic, nimic, cu- 
rat, nimic; din nenorocire, întru aceasta 
ne deosebim cu totul de America. Rezultatul 
îl vedem și poate că asa de tirziu, în cât îl 
vedem în zadar. ! | 

Sîntem azi un popor de abia cinci 1nilioa- 
ne de suflete. Nimic, aproape absolut nimic 
nu se produce în adevăratul înţeles al cuvîn- - 
tului, în “țara aceasta, dle cît pe tărtmul a- 
gricol: în cea mai mare parte agricultura 
noastră se lucrează într'un chip cu totul ru- - 
dimentar, și mulțumită nestatorniciei kle tem. 
peratură ce domnește în valea dintre Car- 
pați, Dunăre și Marea Neagră, productia 
noastră atîmă de la buna vointa cerului, 
de la mila elementelor lui. Două milioane şi . 
jumiitate de tărani, (cifră exagerată poate) 

„populaţie în adevăr romînească, lucrează PĂ- 
mîntul și dau sigura proiucție “reală în a- 
ceastă tară. pe cîtă vreme restul locuito- 
rilor Roinîni, cet din orase. tirvuri şi tîr- 
gusoare, populatie amestecată din corcituri 
asimilate rominilor, din străini neasitmilaţi 
încă si din: Zidani rensimilați si- nensimila. 
bili, fac nenustorie. speculă. camătă. ocupă 
miile de functii publice, trăesc din sheşef- 
turi și din bolitică,. Di 

Ponulaţin rurală în marea ci mntoritare. 
înai ales cea mai dentirtată de tirgeuri. mare 
drent Brană zilnică de cât mămălieră cu otet 
si cu zarzavaturi. drept băutură spirt ahes- 

„ficat cu apă: foavte rar, la zile mari. și nic,



„chiar atunci în multă cazuri, 

Scale RI POLITICE 

se invredni- 
ceşte să mînince carne şi să Dea vin; trăind 
sub un regim așa de mizerabil, țăranul a a- 

_juns la un grad de anemie şi de slăbiciune. 

r 

" Mihălescu-Waraszawli, 

morală destul de întristătoare. Chipul unui 
țăran romin, om de la țară, trăit în aer li- 
ber, scamănă cu al uvrierului stors de pu- 
teri, în umbra Yabricelor, Cine a umblat prin 
atele noastre, nai ales prin cele de cîmp 

şi de baltă, a 'Dutut, constata că de-abia din 
trei în trei case se găseşte o familie care. 
să aibă un. copil, mult doi, şi aceia slabi, 
galbeni, ligniţi şi chinuiți de friguri peria: 
nente. Această populaţic, pe lingă toate ne- 
cazurile ci, mai are unul ce pune virf la 
toate: administraţia. De D-zeu nu mâi are 
nici-o teamă, muncitorul de la țară, pentru 
că D-zeu La părăsit pentru cine ştie ce pă- 
cate în mina acestei administrații, compusă 
în cea mai mare parte din haitele de „cafene- 

i, din ștrengarii şi necăpătuiţii de prin tir- 
Gui Această corporație liberală şi umani- 
tară nedreptăţește, bâtjocoreşte și jupoaie 
pe țăran fără nici-o milă; sunt membri în a- 
ceastă corporație, 
bagă în năbădăi sate întregi. Aceasta ca sta- 
re normală și constantă, fără să mai po- 
menim că pe la soroace vine şi cite o împre- 
jurare” mai însemnată, ca de ex. afacerea 

In același timp, î 
oraşe mari și mici, liberalismul și amaniita 
rismul ne prieşte foarte bine: în numele Ii- 
bertăţii se face camătă fără margine; în 
numele egalității și fraternității, deschidem - 
brațele tuturor elementelor stricate, pe care 
le recuzează chiar societățile iperciv ilizate, 
şi în numele nafivnei romîne, facem poli 
tică radicâlă, aspirînd la o republică, ba 
-chiar şi la ! mai multe. 

Toată mizeria noastră publică o îmbră- 
căm în formele poleite. ale unsi civilizaţii 
calpe, precipitarea noastră spre fundul rău- 
lui o numim progres, fierberea unor elemen- 
te necurate şi lupta lor cu elementele ce au 
mai rămas încă sănătoase în ţară: se numeş: 
te politică. Acela ce cutează a se revolta față: 
cu această stare de lucruri; acela care în- 
drăznește să arate că formele poleite înve- 
lesc un trup putred, că progresul nostru ne 
duce la pierzare, că elementele sănătoase 
trebue să se conjure şi să facă o luptă. su- 
premă pentru mintuirea acestei ţări este de- 
'nunţat opiniei publice “le către negustorii 
de principii liberale umanitare, ca barbar, 
ca anti-naţional, “ca: reacționar. Rezultatul 
unci asemenca vieti publice, îl vedem astăzi: 
primejdia revizuirii art..7 nu stă atît în în- 

- „săşi cestiunea, israelită, cît în starea în care 

ne aflăm cînd ni se pune această cestiune. 
„Cu multă greutate, cu destul chin, poate 
şi este speranţa că se va deslega cestiunea 
evreilor, și: independența, deja destul de, 
„scump plătită, ne va fi recunoscută; va ră- 

” mine însă 

al cărora numai numele 

şi exclusiv „productive, 
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de deșlegat o cestiune gravă Și 
mai grăbitoare, cestiunea vieţii noastre pu- 
blice, cestiunea dacă trebue să urmăm calca 
pe -care rătăcim de atita vreme, sau dacă, 

- trebue şi mai putem apuca pe calea cea. a- 
devărată. 

Vom fi un stat independent; cun vom 
face uz de această independenţă, aceasta e 
cestiunea cea mare, E 

II. 

Camerile actuale de revizuire nu vor avea 
oare nimic alta de făcut de cît de-a da o so- 
luţiune oare-care cestiunii israelite? Opinia 

« noastră intimă este, că de şi Evreii, în nu- 
măr mare ce a inundat țâra — dar mai cu 

amă Moldova — constiute un pericol ime- 
diat pentru existența economică şi naţională 
a ţării, totuşi ci constitue mai mult o boală 
acută de cît organică şi că printr'o orga: 

_nizare mai conservatcare ei ar fi siliți să 
emigreze îni alte țări ale Orientului. Evreii 
se grămădesc în ţările unde semi-civilizaţia. 
e unită cu preudo-liberalismul și fug de ci- 
vilizaţia adevărată şi de libertatea adevărată. 

-Iar libergutea adevărată și neatirnarea e- 
-conomică sînt două noţiuni identice. Și cînd" 
vorbim de: neatimnare economică: înţelegein 
eliberarea continuă, prin cultură şi prin îm- 
proprietărire, a clasei celei mai numeroase 

a clasei țăranilor. 
Observăm întăiu, că părticelele de pă- 

miînt,: acordate țăranilor sub domnia lui Cu- 
za-Vodă, constitue pînă -acuma în mod defi- 
nitiv proprietatea ţărănească şi o mărgi- 

nesc-prea de timpuriu la o quantitate oare-. 
care, prea mică pentru epoca de astăzi, 
în” care realul ţării stă -în-disproporţie cu * 
populaţia. Dacă ţara ar fi locuită de către. 
altă rasă de cît cea traco-latină, răul n'ar 
fi mare, Dar noi. trebue să. ținem neapărat 
„seamă de calitățile şi defectele rasei noastre, 
de predispoziţiile. ei psicologice, de cîte ori 
croim legi generale. Evrcul proletar, nea- 

; vînd absolut nimic, nici capital în bani, nici! 
meşteşug sigur, se însoară cu toate. acestea 
foarte de timpuriu, face mulțime de copii, 
trăește cu-ci în cea mai mare mizerie —a- 
desea cite două, trei familii într'o odăiță — 
şi astfe! în aceste furnicare omeneşti se cresc 
apoi generaţii de hiene ale societăţii, copii 
reduși şi închiși în privinţa fizică și in- 
telectuală, în care se desvoltă un singur în- 
stinct, acela al speculării muncii altuia, al 
exploatării altuia. Țăranul romîn e departe 

"de-a fi atit de cutezător în manicrea lui de-a, 
vedea. E], neavînd pămînt, nu se însoară de 
fel; el renunță de bună voie de-a-şi întemeia 
un cămin,dacă împrejurul casei sale n'are 

“Și instrumentul: necesar de muncă. care să 
asigure . existența viitoarei sale familii. E 
evident însă, 'că înicele părţi ide pămînt, dacă 

7
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vor fi din nou împărţite între descendenţii 
familiilor foştilor clăcași, aceştia vor fi re- 
duși cu vremea la starea de proletari, avînd 
fie-care cîte ciţi-va stînjeni de pămint, prea 
puţin pentru a trăi şi prea -mult pentru ai 
muri; se va naşte un fel de clasă ibridă, fără, 
putere şi fără producţiune, incapabilă de-a 
se înmulţi din cauza sărăciei, sclavă absolut 
capitalului. Puţinii oameni cu mai multă €- 
nergie economică își vor acapara apoi păr- 
ticelele foştilor clăcaşi și de-o dată cu creş- 
terea sau creiarea din nou a altor latifundii, 
populaţia agricolă va da mereu înapoi prin 
stingere, în cît cpoca n'ar fi. departe, în 
Care n'am avea. 
deșert romînesc. | 

Nouă ni se pare aşa dar, că un principiu 
care ar trebui admis în legislaţiunea noastră 
cel puţin pentru un număr anumit de ani, 
este indivizibilitatea pămînturitor țărănești, 
pe lingă neînstrăinăraa lor cătră nesăteni, 
va să zică niaioratul. Dar corolarul acestei 
măsuri generale trebue să fie neapărat par- 
celarea sistematică! a moşiilor statului între 

, 

> 

minorii familiilor, adică formarea altor mi.” 
norate, minorum gentium, pe moşiile sta- 
tului. In sine pentru stat e muh mai folosi- 
tor de-a avea mici proprictari care să-şi 
muncească pămîntul singuri şi în mod în- 
tensiv, de cit de a-și da moșiile pe miîinele acelei nemiloase exploatări extensive, . care 
se sfirșește cu. minarea proprietăţilor şi a: populațiilor, și e asemenea mai 
de cit crearea unei proprietăţi rurale de mij- 
loc, căci aceasta din urmă se traduce în fi. 
rania. capitălului mic asupra muncei. Capi- 
talul mic are totdeauna tendința de-a fi uzu- 
rar şi un proprietar a o sută de pogoane e 
mult mai apăsător în sat de cît proprieta- | -rul a mii de pogoane. 

In înlănțuirea măsurilor organice, care 
trebuesc luate pentru .soluţiunea definitivă 
a cestiunei sociale, sustragerea populaţiei 
de la exploatarea de cătră circiumari evrei, 
„formează o parte însemnată. Circiumăria e- 
vreiască în tară, a ajuns im adevărat scandal, 
cara n'ar fi suferit în nici-o țară civilizată 
din lume; cîrciumele sînt locale de îndobi- 
tocire si de prostituție sufletească. şi liber- 

„tatea de-a le ţinea deschise Dumineca și săr- 
bătorile face ca biserica să fie pustie, la! zile mari, şi cîrciuma plină. Măsura 
nimerită pentru a înlătura acest adevărat 
scandal, această canerenă a societătii e de-a 
preface dreptul de debit -al băuturilor spir- 
toase, în drept a] comunelor rurale. iar con- 
siliul comunal să îngrijească ca debitantul 
să, fie numai locuitor și alegător în comuna 
rurală, îndepărtindu-se cu strictețe ori-ce 
“subantreprinor ascuns sub titlul de servitor 
etc. De odată. cu aceste măsuri cari ar avea 
dle scop a pune la adănost pobulatia, rurală 
în contra sărăciei; stingerii şi exploatării 

- MIHAIL EMINESCU - pi a 

„judecătoreşti şi administrative, 

de cit orașe străine, într'un, . 

2 

„folositoare . în 

folositori: 

„corpurile legiuitoare. 
cea mai. 

uzurare, ar trebui să se facă cei dintăi paşi 
pentru a introduce stabilitate în funcţiile 

căci numai 
o biurocraţie stabilă garantează aplicarea; 
strictă a legilor. Introducindu-se stabilita- tea în mod sistematic, ar înceta pînă la.un 
grad oare-care alergarea după funcțiuni, ca- 
lomniarea- şi denigrarea funcţionarilor” pu- 
blici, făcute cu scopul de-a ocupa locurile, 
pretextarea de diferență de principi politice, 
pentru a se persecuta oameni îndealmintre- 
lea onești și muncitori, numai pentru că se 
pretinde că ar fi din partidul cutare ori cu-. 
tare. Totodată ar înceta şi- starea de lucruri 
de astăzi, în care orice liberal mai cu seamă, 
dat afară pentru incapacitate sau hoţie, se 
constitue și se. gerează în victimă a princi- 
piilor sale politice, cerind la reîntoarcerea la 
putere a camarizilor săi o recompensă pen: 
tru suferințele sale pătimite . pentru nație 
sau libertate. | 

Nu mai pomenim de marele folos, că o 
mulțime de. inteligenţe și de braţe cari azi 
nu urmăresc de cît munca stearpă a goanei 
funcţiunilor, -luindu-şi. odată nădejdea de-a 
cîştiga prin schimbările din centru, ar fi 
silite a se aplica la o muncă mai productivă, 

prima linie. lor înşişi» în a 
doua, țărei întregi. 

„Noi sîntem siguri, că cu o organizare mai 
strictă, mai protectoare pentru munca mas 
terială și cea intelectuală, le-ar pieri Evyrei- 
lor pămîntul de sub. picioare şi ar emigra 
de la noi cum emigrează din alte țări într'a- 
devăr civilizate, 'nerămînînd de cît numărul. strict necesar pentru mijlocirea schimbului. 
În activitatea economică a țării, , Dar cu organizarea laxă de astăzi, cu corupțiunea ertjată în principiu de adminis. - trare, cea mai bună şi mai naţională solu: ” ţiune a cestiunii israelite nu va fi de cît un 
paliativ bun contra unui simptom acut, nu "însă medicamentul special contra boalei or- 
„gânice de care suferim.- 

III, f 

Ne e silă de cestia israclită intru cât con- sistă din exigențe jidoveşti şi ne rezervasem, 
ca măcar în timpul, cît nu se reintrunesc 

să nu vorbim de ea de cit atunci, cînd țara noastră ar fi ținta u- 
nui atac, fie din lăuntru, fie din afară. 

„A solicita intervenirea diplomatică sau înarmată a străinilor, contra țării în care trăești, este un act de înaltă trădare comis . În potriva acelei țări“, 
“Alianța solicită pe toate căile această in- tervenire. Mii de Evrei din țară sînt trădă- tori. In Rusia i-ar aștepta pe asemenea oa- meni Siberia, în Franţa deportarea, în alte locuri închisoarea; la nui însă, se bucură de deplina libertate, 'ne înjură prin. presa! e.-,



vreiască cum poftesc. și noi îi lăsăm să- şi 
joace caii după cum le e voia şi dorinţa i- 
nimii. Atacurile de“care am vorbit la înce- 
put sînt numeroase. 

La circulara d-lui Cimpineanu, Alianţa a 
“răspuns printr'o broşură compusă și datată 
din Bucureşti, tipărită -la Cernăuţi şi ex- 
pediată din laşi. Această broșură începe cu 
următorul . neadevăr istoric: 

„După Regulamentul Organic toţi Evreii, 
„cari plăteau bir, crau priviţi ca păminteni 
„şi se bucurau de drepturile unor atari, pu- 
„teau fi primiţi în corporaţiile breslelor, 
„puteau să cumpere proprietate imobilă, în. 
„trucît nu era încărcată cu boieresc, aveau . 
„drept de alegere î în comună, puteau să îna- - 
„sinteze în armată pină la gradul de ofiţer, 
Ii se dedeau titluri nobilitare şi alte distinc- 
"ţiuni; c'un cuvint se bucurau de deplina li- 
„bertate a acţiunei, ba încă-se bucurau şi de 
privilegii, pe cari ţăranii și ceilalți bur- 
"aheji nu le aveau“, 

Afară de deplina libertate a acţiunii, toa- 
te aserţiunile celelalte sînt nexacte. Adevărul 

_e.că înaintea regulamentului organic obi- 
ceiul pămîntului permitea Evreilor — pe a- 
tunci foarte puţini la număr, — cumpărarea 
de case în oraşe, şi că tot! acei Evrei pămin- 
teni aveau —nu " dreptul de a intra în cor- 
poraţiile breslelor orășenești, de la care e: 
reau şi rămineau excluși, — cl aveau ei înşişi 
singura corporație a lor proprie și drept 
staroste pe rabin, tot așa precum străinii 
formau asemenea o corporație ca şi aceea 
a ciobotarilor sau timplarilor, avînd: staros- 
te'pe consul. Sub -această foină hibridă de 
corporație orășănească s'au introdus, după 
tractatul de la Passarovitz, consulatele la 

- noi şi de-acolo s'au mumit şi se numesc sta- 
roşti. : 

De la primirea în breslele creștine și pînă, 
la formarea unei bresle aparte. e însă! o mare 
deosebire precuni şi dela cumpărarea de case 
în orașe pînă la cumpărarea de imobile, în-. 
trucit nu erau încărcate cu boieresc. Căci 
nu erau încărcate cu boieresc moșiile şi ca- 
sele - -răzășeşti, dar că mai bal să le poată 
cumpăra Evreii; nu erau încătcate viile şi, 
pămînturile orășenilor, adică moșiile şi în- 
conjurătoarea oraşelor, pe care asemenea 

„Evreii n'aveau drept să le cumpere. | 

In fine sub Mihai Vodă Sturdza li s'au: 
luat Evreilor, prin încheeri ale divanelor, 
dreptul de-a se așeza la ţară şi de-a debita . 

" băuturi spirtoase, sub Grigore Ghica Ii s'au - 
luat şi dreptul de-a cumpâra case în oraşe, 
încît tocmai în momentele, în care Mihai 
„Vodă elibera şi punea pe picior de egalitate 
cu ceilalți locuitori, pe ţiganii de pe moşiile 
sale proprii și de pe cele minăzstirești, el 
găsea de cuviință, pentru zdruncinul ce pri- 
cinuesc locuitorilor, să restrîngă drepturile 
Evreilor. Toţi scriitorii timpului aceluia de: 
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pling invaziunea Evreilor din Galiţia și Ru- 
sia, cari fugînd de serviciul militar, veneau 
ca roiurile de lăcuste, ca și astăzi, “fără pa- 
şapoarte, fie pe vadurile Prutului unde con- 
rupeau „granița rusească mai bine păzită, 
fie pe cărări de munte, necunoscute grăni- 
cerilor austriaci, În dealminterea, şi Rușii 
şi Austriacii erau bucuroşi să scape de ei ca 
şi astăzi. Asemenea nu se va auzi din timpul 
regulamentului și pînă în epoca constituţio- 
nală, ca un evreu să fi căpătat titlu nobi; 
litar” sau să fi devenit ofiţer în armată: 

In realitate cel mai îngăduitor Domn'faţă 
de evrei a fost Cuza-Vodă, El le-a deschis 
școalele Tominești, din care a eşit tincrimea 
evreiască,-care face ci atita foc, parte, 

“din Alianţa. Israelită,> el -le-a. dat egalitatea 
drepturilor civile, el-a început a înrola pe 

"cîte unul în armată, dîndu-i ocazic de-a de- 
veni ofițer; el în sfîrşit ditpasese prin co- 
dul civil, nonma după care Evreii pot: deveni” 
cetăţeni "români ; bine înţelegîndu-se însă că 
mavea aface de cît cu Evreii ca indivizi, nu 
ca rassă organizată şi strunită din partea 
alianței. - 

Ex nihilo nil fit. 
Cine n'a avut drepturi nu le are nici as- 

Evreii, 
în ţară şi fiind străini în realitate, căci nu 
vorbesc romîneşte în familie, au o lege deo- 
sebită de aceia a celorlalţi” locuitori şi nu 
s'amestecă cu ci prin căsătorii, vor răminca: 
străini pînă ce nu vor deveni. români. Deşi 
limba nu e singurul semn caracteristic ak 
naţionalităţii, totuși el e un semn principal. 

"Pe cîtă vreme nu vor vorbi în familie romi- - 
neşte, nu-și vor ţinca, socotelele şi registrele, 
de comerț în romineşte, nu, vor primi în. 
şcoale și sinagoge limba: romincască, în si- 
nagoge —de nu pentru partea strict ritua- 
Jă — cel puţin. pentru predici, nu vor putea 

„fi consideraţi ca Romini. 
Dar pretinşi romini, cari incep activita- 

tea lor de fii ai patriei, prin a denunța ș şi ca- 
lomnia patria lor şi prin a-i impune condiţii 
internaţionale de existenţă, asemenea ro- 
mini nu-i admitem noi şi nu-i admite nimeni. 

Or ce s'ar zice aşa dar, uneltirile Alian- 
"ţei pe lingă congres constitue din partea 
membrilor 'păminteni ai acelei alianțe, un 
act de înaltă trădare, ameninţarea cu inter- 
venţia străină, cu nerecunoașterea indepen- 
denţei ţării. 

Aceste uneltiri au făcut pe Evrei să piar- 
ză pînă şi be puţinii lor amici sinceri dintre . 
romîni — căci asemenea amici existau. E- 
xistau între omini bărbați Kle bună credinţă, 
bogaţi, cu desăvirșire neatirnaţi .de capi- 
talurile evreeşti,. cari aspirau la soluțiunea 
cea mai favorabilă Evreilor, pentru că aş- 
teptau prin aceasta crearea unei puternice 
clase de mijloc în Moldova. Dar. premisa 
acestor--speranţe şi aspiraţiuni cra cel pu- 

consideraţi pururea ca străini. 

=
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ţin posibilitatea ca Evreii sit dovie români, 
Din momentul însă ce-i vedem aliaţi cu toţi 
străinii de pe fața pămîntului contra țării, 
in cari trăesc și a poporului de pe spatele 
căruia subsistă, din acel moment chiar cei 
puţini trebuiau să piarză. ori-ce speranță, 
La străini s'au adresat pentru a căpăta 
drepturi, de la străini capete-le. Să vedem 
cu cc se vor alege, i 

Evreii s'au amăgit asupra dorințelor con- 
gresului precum” şi asupra art, 44, ba chiar 
țara a fost amăgită de către roşii. Noi am 
spus-o însă din capul locului, că nu -înţă- 
legein art. 44 și că după el—un pretext cel 
mult —.trebue să se fi ascuinzind cauze poli- 
'tice de o greutate mai mare. Timpul din 'ur- 
mă a început să descopere puţin adevăra. - 
tul înţeles al art, menţionat; şi dacă ne im- 
punem tăcere în privirea acelui înțăles, o 
facem pentru că istoria art. 44.e încă în 
deplină fierbere şi nu. avem rezultatele cla- 
re înaintea noastră. o 

In orice caz, însă, Evreii vor fi aceia: 
cari vor avea a regreta introducerea art, 44 
în tratatul de la Berlin. 

IV. 

După termenul mesagiului de prorogarc, 
astăzi ar fi trebuit să se redeschiză corpu- ” 
rile de revizuire, “Termenul acesta, încă s'a 
aminat prin forță împrejurărilor; miniştrii 
cari lipsesc în străinătate, unu! nu și-a ter- 
minat băile, altul ocolul diplomatic. Pe cit 

„se vorbește, d, I. C. Brătianu -n'are să se 
întoarcă pînă pe la 20 sau 23 ale lunii; d. 
Boerescu asemenea. După “întoarcere, tot 
le va mai trebui oare-care timp, cîte-va zile, 
pentru a se acorda între dinșii, în consiliu, 
asupra formulării prosctului de modificare 
a art. 7. Nu se poate spune cu siguranţă 

- Care este anume rezultatul întreprinderii de- 
" plomatice a d-lui Bocrescu; tot ce se ştie 
însă este ci d-sa pretutindeni s'a bucurat 
de bună primire, şi că sentimentele inajo- 
rităţii cabinetelor europene nu sînt de na- 
tură! a ne face să ne temem! cumva ide o soar- , 
tă indentică cu a Kedivului din Egipt, nici 
de vre-o intervenţie colectivă cu puteri ar- 
mate, nici de îrisingerarea ţării. Spaimele 
acestea, împrăștiate acum o lună de d. 1. 
C. Brătianu şi de partizanii fierbinţi ai %o- 
luţiunii pe .categorii, s'au risipit astăzi cu 
totul: Organele patriotice, cari făceau multă 
lamă zugrăvindu-ne în fraze acea neagră 
perspectivă, astăzi și-au domolit condeiul, 
rămînindu-le totuşi pe atit de multă dorință 
pe cît de puţine speranţe că soluţiunea pe 
categorii ar putea cum-va izbuti. 
” Curentul ostil nouă ce, după cum' se ştie, 
se născuse în Europa şi pe care se întemea= 
iau amenințările patriotice ale d-lui Brătia- 
nu, sau cra factice și înjghebat numai în 
treacăt prin cite-va inserțiuni în presa străi: 

“ . * 

nă, plătită de Alianţa Israzlită; sau că crea 
un adevărat curent al opiniei publice euro- 
pene, indusă în eroare asupra stării de lu- 
cruri din Rominia. Ori cum ar fi fost însă, 
nu imiportă, destul că acest curent a dat, 
în fine, naştere la. o reacţie, şi astăzi vedera 
majoritatea organelor independente, din 
străinătate, pledindu-ne cauza şi dindu-ne 
dreptate asupra măsurilor ce am luat și vom | 
lua pentru apărarea naționalițății noastre.. 

Neavind alte teineiuri: de drept întru a- 
părarea cauzei. sale, Alianţa israelită, prin 
organele sale, alesese ca temeiu, umanita- 
rismul. Noi, Rominii, cari vedem pe zi ce 
„merge răpindu-ni-se tărimul 'nostru econo- 
mic, în propria noastră țară, de invazia, 
mereu crescindă a Evreiloi străini, şi cari, 
din nefericire, vedem și pe Evreii pretinşi 
păminteni făcînd cu aceştia cauză comună 
într'un corp constituit și organizat, —noi 
ştiam bine ce însemnează umanitarismul, cu- 
vintul de ordine al Alianţei israelite şi al 
organelor sale, şi aceca ce ne indigna cu 
drept cuvint, era că opinia publică curopea- 
nă se lăsa a fi amăgită de un înţeles cu totul 
falş al acelui cuvint. Din fericire, astăzi băr- 
baţii de staț şi opinia publică din Europa au | 
început să înțăleagă ca și .noi, ec'va să, 
zică umanitarismul.. Ma 

In adevăr, să vedeni ce zice un ziar im:- 
„portant din” Paris, într'o corespondenţă. a 
sa din Viena, cu ocazia ocolului diplomatic 
al ministrului de externe romiîn: 

„„Loate popoarele orientale, zice cores- 
pondentui vienez al ziarului „le Soleil“, cele 
mai civilizate ca și celelate, sînt expuse, 
prin calitățile cit şi prin defectele lor, ai 
ajunge foarte lesne prada, dacă nu victima 
unei exploatări. contra căreia trebue a le 
proiege pe cit e cu putință. Unele sînt în- 
crezătoare și darnice: cheltuiesc .ca marii 
seniori, fără a-şi calcula cu destulă exac- 
titate, veniturile. Altele au pasiunea jocului. 
Țăranii se înfundă în datorii pentru a că- 
păta pămînt. Cei cari trăiesc cu ziua şi meș- 
teșugarii, arşi de o căldură toridă, primesc. 
în orice mină niște băuturi pe care le cred 
răcoritoare şi care prea adesea sînt ucigă- 
toare. Am cunoscut personal pe un inginer 
francez, stabilit în regiunete acele, care-mi, 
zicea cu o întristare adevărață: Imi e a- 
proape cu neputinţă să ţin mai mult timp. 
pe aceiași lucrători. Indată ce-i întrebuin, 
jez la lucrări! cari constring să șcază la: 
cîmp, sînt pierduţi. Evreii vin; le scontează! 
cu mult înainte salariul săptămînii şi-i în- 
veninează: în toată puterea cuvîntului cu bău- 

“turi de toate felurile. Sînt printre lucrători 
unii, cărora din aceasta li se trage moartea; 
alții pierd repede gustul muncii“, De sigur 
feoriile umanitare sînt un ce frumos și nu 
mă mir că spiritele generoase sînt subju- 
gate de cele; Dar mai trebue si știm cui se 
aplică aceste teorii și să nu dăruim numele 

. . : . . 4
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de om şi de cetăţean unor fiinţe fără prin- 
cipii, fără naţionalitate și —-aș putea zice 
— fără religiune. De mult timp cei cari cu- 
nosc fondul lucrurilor au stabilit două ca- 
tegorii bine deosebite: 1) /sraeliții (/srae- 
lites), cari sînt oameni inteligenţi, instruiți, 

cari se așează într'o țară, se instalează a. 

. 

colo, întemeiază o casă de comerţ, ori se 
ocupă. de profesiunile liberale și devin cetă- 

-ţeni ai țării în care locuesc, patrioți cit ace- 
laşi titlul ca şi ceilalți; 2) Jidanii propriu 
zişi (/ui/s], cari cutreeră, cimpiile Poloniei, 
pe ale Buigariei şi pe ale Romîniei, rasă în 
adevăr puţin interesantă și care merită cu 
mult mai mult blestemele al căror obiect 
este, de cit protecţia atît. de manifestă a 
diplomaților europeni“. 

Mulţumindu-ne de-ocamdată cu lămurirea, 
dată de ziarul francez în privința explOa» 
tărei populaţiei rurale de către Evrei şi în. 
privința teoriilor umanitare, -ținem a afirma, 
aici chiar, 
Israeliţi și Jidanii propriu zişi, există oarc- 
cum şi la noi şi 6 recunoaștem, Insă nu tre: 
bue să; se luite un lucru. Israeliţii, -= cum zice 
ziarul francez, — inteligenţi, instruiți, cari 
să se fi aşezat în țara noastră de mult ocu- 
pîndu-se statornic şi onest de o meserie oare- 
care, sînt la noi puţini; iar despre patrio- 
tism, în interesul chiar al celor ce s'ar bu- 
cura de calitățile arătate mai sus, nici să nu 
„se mai pomenească, afară numai “dacă a: aş- 
tepta cineva ocrotire de la străini în contra” 
propriei sale jări, precum îi văzurăm făcînd 
acum în urmă pe /sraelifi fără nici-o excep. 
ție, se poate numi patriotism, iar nu cu to- 
tul alt-ceva. 

Acelora ce se bucură de calităţile de cari 
nu se bucură Jidanii propriu zişi, cum îi nu- 
meşte „le Soleil“, națiunea romînă, fără 
să le mai ceară testimonie de patriotism, 

"ceea ce cunoscîndui-i de-aproape ar fi ab- 
-surd să mai facă, le va acorda, pentru satis- 
facerea principiului umanitar Înscris în art, 
44 al tractatului, cetățenia pe calea pe care 
se acordă la toţi străinii în genere. * 

Aceasta este soluțiunea majorităţii Came- 
rii de revizuire, a' cărei tenacitate de sigur, 

“nu se.va fi încordat numai spre a ocaziona 
curat şi simplu o schimbare la faţă a băncii 
ministeriale. Mai cu seamă astăzi, cînd s'au 
risipit nourii, din care se spunea. că au să 
cază asupră-ne, toate trăsnetele, dacă nu 
von admite şoluţiunca pe categorii, astăzi, 
cînd ne-am lămurit că diplomaţia curopei L- 
nă nw e atît de nesăbuită pe cit spunea d... 

- Brătianu, —- procctul de” soluţiune al guver- 
nului nu va putea fi în fond altul, de 

- proectul madjrităţii. Abminteri, cu toată re- 
manierea . cabinetului, cu toată prorogarea 
Adunărilor şi amânarea cestiunii art. 7, la 
redeschiderea camerilor ne vom. reafla cu 
o lună şi fum. inapoi, adică întocmai ace- 
iaşi situaţie ca și în ajunul demisionării mi- 

că deosebirea ce o face între" 

cât - 
la o întăie grămadă de Evrei, 
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nisterului + trecut, silit fiind tot d. Brătianu, 
poate, a aviza iarăși la o nouă coaliţie sau 
fuziune, -— ori-cum ne va plăcea s'o nu- 
mim. 

V. 

Germania este un mare imperiu, cu un 
număr de locuitori de zece ori mai mare ca 

“al locuitorilor. României; are o cultură înaltă 
- întemeiată de veacuri și școala cea mai per: 
fectă; muncește și produce cu succes în 
toate sicrele activităţii omenești; vorbeşte 
o limbă clasică, devenită, tocmai prin aceia 
o limbă universală; dispune de o putere for- 
midabilă înlăuntru și în afară; poporul ger- 
man are conștiința - originalității lui naţio- 
nale desvoltată la .cea mai înaltă treaptă, 
și ca la toate popoarele înaintate în civili- 
zaţie, ideia de stat şi simţul de naţionalitate 
sînt sîmburele tare, împrejurul căruia sc ţese 
şi se desvoltă viața lui publică. — Ce, și.cun, 
e ţara noastră din aceste lpuncturi de vedere? 
Mai ales astăzi, am fi foarte vinovaţi să ne 
facem vre-o iluzie deșartă. Să ne dăm seama 
bine la socoteala preţului nostru, pentru că; 
Germania a devenit —zice unul dintre lup: 
tătoşii naționaliști — centrul de operaţie, 

„centrul general al iudaismului. Prinții şi oa- 
“menii de stat germani, sînt în puterea jida- 
nilor. Jidanii ac legi în i parlament, ei imparţ 
dreptatea în tribunale. Astăzi, afară de zia 
rele curat catolice, toată presa a căzut în 
stăpînirea, evreilor, aşa că rar se mai gă- 
seşte o foaie publică, în care un germani 
să-şi poată scrie gîndirea fără voia lor. 
In "Germania, presa politică, teatrul, critica: 
literară și artistică, toată literatura însfirșit, 
e în mîna neamului lui Israel. În scurtă vre- 
me nu va mai fi în toată Germania un sin- 
gur scriitor. necircunicis. Ba încă, un chirurg; 
maior evreu a cerut ca pentru toată armata 
germană circumcizia să devină obligatorie. 

Lupta în contra judaismului în Germania 
de-abia începe şi în curind, judecind după. 
întăia pornire, va ajunge să-ia proporții 
însemnate. Scrierile și publicaţiile de tot fe= 
lul în contra judaismului, fac zgomot mare, 
pentru că lovesc o rană adîncă Şi dureroasă 
= națiunii germane. Protecţioniştii strigă că, 
trebue 'să se dejidovească odată sistema e- 
conomică a Germaniei, dacă națiunea ger- 
mană nu voiește să ajungă la o <lesăvîrşită 
tiranie a banului și a creditului evreiesc. 

Acestea se petrec în Germania, după cîţi- 
va ani de la încetățenirea Evreilor, pe cînd 
guvernul nostru caută să deschidă poarta ce- 
tăţeniei romiînc, de-odată şi fără pregătire, 

. ante- “garda, 
cucerirei noastre desăvîrşite. Noi, în starea 
«le slăbiciune economică, de atonie socială, 
de :disoluție naţională : în care ne aflăm 
încerciin a Întroduce în cetățenia noastră 
un element, străin, care face națiunea ger-
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mană să ţibe în. contra acţiunii lui perni, 
" cioase, Şi încă odată, să nu uităm, că, pen- 
tru o populaţie de patru milioane și jumă- 
tate, avem mai tot atiţi Evrei ca și Germa- 
nia, care are o populaţie de patruzeci da 
milioane și mai bine. 

“Insă, ne zic patrioţii de la- guvern şi par- 
tizanii lor din Cameră, nu încetăţenim de 
cît 1074 de Evrei deodată şi aceasta făcin- 
d-o, îi asimilăm, Noi să asiniilăm pe Evrei? 
Dar dacă Evreii s'ar asimila aşa de ușor, 
pentru ce națiunea germană, element colo: - 
sal, istoricește, economiceşte şi politicește, 
nu i-a putut asimila de-atîta vreme? Pen- 
tru ce astăzi mai mult.de cit ori cind, simte 
organizmul ei naţional, bolnav şi amenințat 
în existența lui prin elementul străin al E- 
vreilor inoculat în sînu-i? Pentru ce, în loc 
să se germanizeze Evreii, s'a jidovit presa, . 
literatura, 
Germania ? 

Răspunsul e lămurit astăzi, cu toate locu- 
rile comune. de argumentare ale cosmopo- 
liților, ce: ne cîrmuesc ţara.: Din cauze, a- 
supra cărora n'avem loc a ne opri aci spre. 
a le desvolta, din 'cauza religiei, a moravua 
rilor, a rasei şi ptin urmare a firii. orga, 
nismului lor, Evreii nu se pot asimila cu: 
nici unul din elementele naţionale etiropeâe, 
ci cu totul dimporitvă. Supuşi cu drepturi 
restrinse, sau cetăţeni cu drepturi depline 
într'un stat, ei sînt Evrei 'şi nu pot fi alt- 
ceva. ÎInfigerea lor în viaţa naţiunelor pre- 
zintă- un caz patologic absolut identic cuw 
inocularea unui element străin într'un or- 
ganism viu: nu organizmul asimilează ele- 

economia şi mișcarea politică în 

mentul „străin, ci acesta, descompune şi-şi. 
asimilează organismul. 

Acei ce sint chemaţi a revizui: Constituţia, . 
„să cumpănească tendinţele guvernului nostru 
patriotic cu cele arătate mai sus, şi să nu 
uite deosebirea de tărie dintre noi şi Ger- 
mani... 

VI 

Promulgat şi sancţionat prin semnătura 
M. Sale Domnului, noul articol 7 al Consti- 
tuţiei romîne a trecut deci prin toată filiarea 
legislativă și a devenit lege. Astăzi, în ziua 
publicării prin „Monitor“ a noului articol 
constituțional, s'a mîntuit deci cestiunca is- 
raelită în Rominia. Dar dacă ea s'a mîn- 
tuit în mod formal, întrucît adică un pericol, 

„poate fi înlăturat prin dispoziţiuni legisla- 
tive, caracterul, ei economic a rămas încă 
neatins și o serie de măsuri organice tre- 
hue să-complecteze însemnata reformă. Sun» 
tem departe de-a ne îndoi că toţi romiînii — 
de. orice partid ar fi ei, orice -croştere ar 
Fi avut şi orice aptitudini le-ar fi dăruit na- 
tura — doresc din inimă de-a vedea ţara în-, 
florind, de-a vedea progresul ci material și 
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"toată puterea de producţie a împrumutatu- - 

intelectual asigurat pentru tot viitorul. Dar 
între intenţie şi putință e o adevărată pră- 
pastie, şi de aceea Dante a avut cuvînt, cînd 
a zis că locașul celor răi, iadul, e pardosit 
cu bune intenţii. Tocmai într'asta consistă 
puterea tragică a răului, că cel care-l co- 
mite găsește mii de motive pentru a-l scuza, 
într'asta consistă logica patimilor omeneşti, 
că fiecare individ din punctul său de vedere, 
din neputința de-a voi altfel de cum, e osîn- , 
dit a voi, are cuvînt. Dar nu punctul săz 
de vedere «e cel care foloseşte altora, nu a- 
cesta poate aduce pacea și înflorirea între 
toți. - - | 

De-aceca nu ne îndoim, că acum după 
“ce cestiunea întru cit era formală, e înlă- 
turată, guvernul şi organele lui vor pro- 
pune fel de fei de reforme, unele de bună 
credinţă, altele cu priviri personale şi pen- 
tru a imbrobodi cu pretextul interesului pu- 
blic, interese, private, dar, ori-cum fie, a- 
semenca proiecte vor plana, vor fi poate 
chiar conforme cu cuvintele noastre, dar 
lipsite de: înţălegerea noastră. „Non. idem: 
est si duo dicunt idem“ zice un proverb la- 
tin, adică „nu acelaşi lucru este dacă doi zic 
același lucru“, căci dela zisa în treacăt, de 
la repetarea imitativă pînă la reproducerea: - 
în alt creer a acelorași ginduri, e o mare 
deosebire. . - 

Am zis în mai multe rînduri că ori-cina 
doreşte vindecarea relelor cari bintue țara 
noastră, va deveni mai mult ori mai puţin 
conservator, și ori-ce reformă s'ar intro- 
duce în legile noastre, pentru a fi bună, va 
trebui să fie conservatoare, 

Aceasta e atit:de adevărat, în cît, chiar 
puţinele legi de. o:valoare oare-care ale Ca- 
merilor actuale și ale celor trecute, sînt con- 
servatoare în toată puterea cuvintului și n'au 
a face de fel cu contractul social al lui Jean 
Jacques Rousseau. Astfel legea pentru ne- 
înstrăinarea păminturilor ţărăneşti ia celei 
mai numeroase și mai folcxitoare clase de 
romiîni, dreptul de-a dispune: de. proprietă! 
țile ci: Din punct de vedere liberal, această 
lege c o adevărată erezie, din punct de ve- 
dere conservator însă, această lege e pe 
deplin conformă cu natura statului, căci a- 
cesta are nevoie de clase puternice, are ne- 
voie mai cu scamă ca existenţa claselor ci 
productive să fie pe deplin şi afară de ori- 
c€_îndoială asigurată. Legea contra uzurei 
e tot conservatoare. Din punctul de vedere 
al fiberului-arbitru, dogma supremă a libe- 
ralismului și raţiunea lui de-a fi, o lege care 
opreşte pe cineva de-a se împrumuta sub 
ori-ce condiţii voiește, e o adevărată ere- 
zie. Din punct de vedere conservator însă, 
această lege e bună, căci un capital împru- 
mutat e o uneltă de' muncă împrumutată și 
nu se cade ca împrumutătorul“să distrugă 

d



SCRIERI POLITICE ŞI SOCIALE | , 503 

lui, numai pentru că pe un timp oare-care, 
i-au procurat unelta de muncă. | 

Modificarea art. 7 din Constituţie s'a fă- 
cut asemenea în sens conservator. Din pinc- 
tul de vedere al liberalismului e injust ca un 
individ să nu ia parte la viaţa statului, fiind 
de altă rasă. Cel mai mare exemplu, citat 
de inteligenţele liberale, sînt Statele Unite 
ale Americei, unde într'adevăr diversitatea 
originei locuitorilor nu-i oprește pW aceștia 
de-a fi buni patrioţi americani. Dar nu sînt 
Engleji, vom răspunde. Pentru a răminea 

„ceea ce sîntem, adică romiîni, pentru a ne 
împlini misiunea istorică pe care Dumnezeu 
ne-a încredinţat-o din ziua în care Traian îm- 
păratul a pus piciorul pe malul stîng al Du- 
nării, trebue să ţinem ca toţi membrii sta- 
tului nostru să fie, de nu romini de originc, 
cel puţin pe deplin romanizați.” Această teo- 
rie e cu totul conservatoare şi diametral o- 
pusă, teoriei de.,,om şi om“ profesată de: 

- liberali. 
Tot în acest senz vor trebui a se face toa- 

_te reformele necesare, pentru a fi folositoa: . 
re, în cit nu e departe ziua, în care toate 
sferile din ţară vor deveni conservatoare. 
Nu trebue să uităm că liberalismul cosmo- 

_polit, de care am suferit ca de o boali cro- 
nică pături întregi ale societăţii noastre, 

. . . N 

ne-a adus cele mai mari rele, din care „cel “ Siria 200 - topi 
mai mare €, că nenumărate nulităţi, sub. 
pretextul liberalismului şi al democraţiei se 
servesc de stat şi de demnităţile lui pentru 
a cîştiga o pine, pe care, pe calea muncii 
oneste, n'ar putea-o ciștiga; să nu uităm 
asemenea că acest ciştig, la care ori-cine 
poate ajunge fără muncă, deprinde pe oa- 
meni de-a spera totul de la schimbările po- 
litice, demoralizindu-i sistematic,. făcîndu-i 

“linguşitori și servili către mărimele zilei; : 
prefăcîndu-i adesea în denunţători şi ca- 
lomniatori, în cît liberalismul în Rominia, 
în loc de-a avea de rezultat oţelirea caracte-: 
rilor, a avut din contră pe acela de-a bizan- 
tiniza şi a veşteji oamenii ce cereau încă-nca- 
tinşi de acel rău. 

De-aceea direcţia, în care se vor face 
reformele trebue să fie de-a scăpa statul 
şi organizația lui de luptă pentru existență, 
şi de ambițiile individuale, de a-l pune la 
adăpostul asalturilor. desperate a oamenilor 

> cari riici au învăţat ceva, în viaţă, nici sunt în 
stare a cîştiga ceva prin munca lor proprie. 

Despre Evreii romîni şi străini. 
(După Ed. 1. Scurtu) | 

Concurența evreiască 1). — In nr.-39 al 

1) In C. d. 2. nr. 70, din 23 Iunie, 1876, la rubrica 
„Inserţiuni şi roclame“, se publică această apărare -a 
'Tipografiei Naţionale împotriva tipografului Goldner, 
sprijinit de oeînnuirea, comunală din Iaşi, do po vre- 
mea aceea. Apărarea se cunoaşte. uşor a fi scrisă de 
Eminescu, care însă nu putea s'o publice de cît la'ru- 
brie „Inserţii și reclamei, de oarcee vorbea într'o 
foae oficială împotriva partidului de la, putere. 

“Apărătorului legii, -un „contribuabil comu- 
nal“voind a ida o idee cum s'a risipit şi se 
risipesc banii contribuabililor, spune că fos- 
tul primar D. Gane, patronind tipografia 
națională, la care este asociat, i-a "dati 
toate imprimatele, cîte emanau de la auto-- 
ritate, fără formă legală de. licitaţie şi cu 
preţuri binecuvîntate de D-zeu, și că un ti- 
pograf cvreu, d. Goldner — revoltat de si- 
gur de această procedare a primăriei — şi-a 
permis a o ruga să nu mai patroneze esclu- 
Siv tipografia naţională... Mai întăi oarecare 
date istorice, 

Dl: Goldner este acela, care pe calea 
proteguirii personale și fără licitaţie, a ră- 
pit pe la anul 1662 publicitatea oficialăi 
din mîna bătrînului Gh. Asachi, o publici- 
tate care a fost creaţia acestui om venerabil. 
Supt teascurile tipografici sale au trecut 
cărțile scolastice şi literatura aproape. în- 
treagă a uhci însemnate epoce de desvoltare 
naţională. De-atunci şi pînă astăzi stă în- 
chis “institutul tipo-litografic, în care a apă- 

“rut cea dinfii foae rominească; încît cu 
drept cuvint esclamă biograful: „Sic anno- 
rum. labor quinquaginta remuneratur“ 4). 

Cit despre preţul minim de 149 lei, oferit 
de tipografia Naţională pentru tipărirea bu- 
getului comunal,. se cunoaşte că e un prey. 

"de concurenţă, cu care nu i-ar da mîna tipo- 
grafiei”ca să tipărească orice lucrare. El 
a fost oferit, numai pentru ca d. Goldner să 
nu poată lua lucrarea, căci cunoaștem foar- 
te bine. ieftinătatea aparentă a concurenţii 
jidoveşti. Ieftin la început, pină ce se rui- 
ncază industriaşul romin; scump și rău în 
urmă, cînd Evreul a ajuns a stăpîni terenul 
economic. -„,Contribuabilul“ ar trebui să în- 
vețe puţină economie politică, ca să poată 
pricepe legile concurenţii şi să cunoască e: 
lementele, care concurg la formarea unui 
preţ. Preţul: conţine cheltuielile producerii, 
plus un escedent, care să facă cu putință. 
reproducerea. E evident că minimul preţ de 
“149 lei nu reprezintă .nici măcar reproduce- 
rea lucrării şi că tipografia pierde momen- 
tan, numai ca să respingă agresiunea & 
conomică a concurentului evreu, care de 
“sigur că după ce ar vedea că tipografia, 

„ Naţională nu mai este în stare de a concura, 
ar dicta autorităților prețurile sale” 
Dar chiar dacă -aceaștă tipografie n'ar 

fi lucrat cu mult mai ieftin de cît d. Goldner, 
totuși o autoritate romînească trebuia s'o 
prefere şi să facă pentru ai săi, ceea ce: 
Evreii fac pentru ai lor. Ei conspiră în si- 
nagogă în contra creştinilor. Acolo se fi- 
„xează preţurile, cînd concurenţa din partea 

  

1) So arată 'apoi condiţiile băneşti “supt care Tipo: 
grafia Naţională lucra pentru autorităţile țării, din care 
so vede că toate lucrările mai însemnate lo-a luat prin 
licitaţie mai iettin de.cît Goldner. Urmează după asta, 
încheleroa, reprodusă, aici po da-a'ntregul, ea și înce- 
putul. :
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„creştinilor e nimicită şi cînd se simt ei stă- 
pîni pe vr'un teren economic. Acolo se ho- 
tărăşte moartea economică a mescriaşului 
romîn, la autoritatea ocultă' a statului în stat, 
în coniitetele ascunse ale alianţei universale. 
Dar cînd tipografia Naţională lucrează con- 
stant mai eftin decit -cea evrecască, — nici 
atunci autorităţile romîneşti să nu-i deic im- 
primatele ? Cît despre patronarea, ce sc face 
prin Apărătorul legii (jurnal liberal) indus- 
triei cvreești, o lăsăm la apreciaţia parti-.. 
dului național liberal, atît de bogat în cu- 
vinte împotriva Evreilor. L 

XX 

Romiînii din Ardeal şi Evreii 1). — Bro-. 
ura germană de Dr. Aug. Rohling (pro- 
fesor în Miinster) a fost tradusă în limba 
romincască de mai mulţi studenţi în teolo- 
gic 2). Ediţia întîia trecîndu-se cu desăvir- 

"şire în timp foarte scurt, traducătorii a 
nunță editarea din nou a broşurii. Cei ce 
doresc a-şi procura cartea, se pot âdresa la 
dl. Ioan Serbu, absolvent în teologie, în 

-Blaş. E de sigur caracteristic pentru simță- 
mintele, cu care Rominii întimpină pretutin- | 
denea invazia cvreească, că ediția întiia a 
acestei cărți s'a trecut toată în Transilvania, 

„Căci şi în această țară au început a se îm- 
bulzi în orașe şi sate cetele: internaţionale 
iudaice, poporul inenit de biblie de a domni 
asupra pămîntului întreg. Talmudul, după 
cum se știc, e un fel de enciclopedie evre- 
cască, conţinind fel de fel de tractate asu- 
pra chestiunilor controversate, fie religioa- 
se, fie de drept; iar multe din cele cuprinse 
în talmud au trecut în viaţa publică, a dEvrei- 
lor, în conduita lor față de alte popoare: 
Talmudul e un îndreptariu al constituirii lor 
de stat, în stat, îndreptariul organismelor. 
de solidaritate naţională, care caracterizează 
pe Evrei, fie ei în America, fie în Germania, 
fie în Rominia. Fructul cel mai copt al lun: 
gei desvoltări talmudistice este de sigur pA- 

su lianţa israelită 

„re—de și nu ni s'a trimis un exemplar din 
partea editorilor — totuşi credem că va fi 
conțiind 'estracte din talmud, care vor fi ca- 
racterizind mișcările vieţii naţionale a E- 
vreilor. A , 

, + 

xx 
Agitaţiile Evreilor - din Romînia în 

Franţa. O deputațiune a consistorului evre- 
esc din Franţa a dat petiție ministrului de | 
externe, Ducelui Decazes, prin care se cere, 

1) Publicat în C. d. 7. supt titlul de Jidovul tal- 
„mMudist. | 

2) „„Jidovulu tahnudistu“, presentatu spre conside- 
rațiune matura jiduviloru să crestinilora d totu ran: 
gulu de prof. Dr. aug. Pohliny. 'Cradusa de pro a 4-a 
editiane germana de Srisipp. Ed. a II. Sabău. “Tipo- 
ati AY. Krafit & Filtzch), 1876- ș o broșură în 8 mic. 
pp. 119. , 

x1) 

întinsă asupra pămîntului. 
întreg. Recomandăm deci această carte, ca- 
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ca guvernul francez să nu încheie cu Romi- 
nia convenţiune comercială, pînă ce Evreii 
indigeni nu vor căpăta drepturi egale cu 
Rominii. Lasciate ogni speranza! - 

* - 

x x 
__K. E. Franzos: Aus Halb-Asien, !) D. 
Carol Emil Franzos recte Franzois, care pri- 
mejdueşte cîte odată citirea Noii prese libere 
(în ) foiletoanele sale, scrise în acea prosă, 
coruptă, pe care Germanii o numesc cu 
drept cuvînt franceso-judaică, şi-a tipărit im- 
presiile sale, culese pe la Colomeia, Sada. | 
gura, -Podul-lloaei şi alte asemenea Jocuri, 
în care se prăseşte jidovimea, supt titlul 
„Aus Halb-Asien“ (din Semi-Asia.). D-sa nu- 
meşte aceste secături icoane de cultură (Cul- 
turbilder) din Galiţia, Bucovina, Rusia meri- 
dională şi Romînia. Credem însă că pentru 

-a da o icoană fidelă despre cultura unor po- 
poare, trebuce:să le cunoşti jimba, căci cunoş- 
tința limbii jidoveşti au poate servi, de cit 
pentru a te introduce în universităţile din 
Tirgul-Cucului. Ca toţi Jidanii, care în lite- 
ratura germană: se kicosebesc prin stilul fran- 
țuzit şi prin cespresii mirșave şi obraznice, şi 
acest tinăr și gros colaborator de la „N. 
Fr. Presse“ nu-și cunoaşte lungul-nasului, 
judecă fără a şti nimic şi batjocoreşte toa- 
te popoarele, cîte n'au plecare de-a se să- 
ruta cu Jidanii.: Se vede că, înamorat det 
stilul d-lui Franzois, un jurnal săsesc din 
Transilvania, pe care Telegraful romîn îl 
citează numai în iniţiale (S. d. T,, poate că 
Siebenbiirgisch-deutsches Tagblatt), publică 
asemenea aceste” producte nespălate ale fi- 
losofului din Sadagura, pentru a le .puna 
proaspete şi calde' în fiecare dimineaţă îna- 

“„intea, lectorilor săi flămînzi de calomnii în 
contra Rominilor.. - - 

E E 

Evreii din Roma pentru cei: din Romt-. 
nia. In C. d. î. nr. 106, din 26 Septembrie 
1676, sc reproduce scrisoarea comunității 
israelite din Roma, către ministrul de exter- - 
nc al Italiei, în care se cere înlăturarea „ru- 

"şinei petru. civilizaţie“. ca supușii italieni 
să fie trataţi în convenţia comercială dintre 
Italia. şi Rominia în chip deosebit, după reli- 
gia ce profesează. Se mai cere ca „marea; 
mumă latină: a Romîniei s'o înveţe a apli- 

„ca xiguros convenţia de Paris din August 
1856, care recunoaște aceleași drepturi ci- 
vile tuturor Moldovenilor și Muntenilor, 
creştini sau nccreștini“. Se reproduce apoi 
răspunsul ministrului italian,- prin care ia 
act de dreapta cerere a comunităţii israelite; 
pe urmă Eminescu (redactorul) adaoge: 
„Dacă preţul convenției comerciale italo- 

romiîne este.'egala îndreptăţire a Evreilor 

2) Publicat în Cd, 7. supt. titlul Sâmnanţă jido- 
vedâcă din Cernăuți. ,



ca ceilalți cetăţeni ai statului romin, atunci 
convenţia ce prea scumpă şi ne putem lipsi 
în tot bunul de ca. Onoarea de a tracta di- - 
rect: cu marea noastră mamă latină nu ne 
va face să uităm că între d-nii Pellegrins, 
Pontecorva, Simone Toscano etc. (cei ce 
iscălesc scrisoarea pomenită mai: sus) şi în- 
tre Itzig sin Șloim Bjejaner este o mare deo- - 
sebire. Cei dintii sînt italieni de confesie is- 
raelită;. cel din urmă e Jidan şi nimic mai 
mult — adică dintr'un neam deosebit prin 
limbă, obiceiuri, fisionoimie, apucături, reli- 
gie, un neam care ne urăște 'pe noi Romi: 
nii, de şi: trăește din sîngele şi sudoarea: 
noastră. N 

+ 

xx ” . 

= o. 
In cantra maltratării Evreilor. De şi nu 

sintem de loc amici ai rasei, care profesează, 
cultul mosaic, şi nu ni se poate imputa nici” 
un cuvint în favoarea ei ca atare, totuși, 
spre onoarea principiului escluderii ei de la 
drepturile publice și chiar de la cele private, 
vom trebui să desaprobăm purtarea injusti- 
ficabilă a unora din cetăţenii romini, cari 
cred a putea trata persoane cu totul inofen- 
sive de rasă semitică, într'un mod în care 
Turcii obicinuesc a trata pe Bulgari. De... 
clarăm: că sintem contra oricării concesii 
juridice sau economice. cît de neînsemnate 
faţă cu totalitatea Evreilor, dar principiul 
acesta nu include aplicarea de bastoane sau 
păruială asupra deosebiţilor indivizi, cari. 
constituesc acea totalitate 1). 

e . 

e 

„ Creştinii din Turcia și Evreii din Romi- 
mia. In faptă starea aceasta de lucruri (din 
Turcia) are multe analogii cu cea socială 
din Romiînia — mutatis .mutandis însă. Ro- 
lul sensitivilor creştini (din Turcia) îl joacă, 
la noi străinii, Evreii mai cu samă, rolul 
Turcului țăfanul romîn. Atingi urechia u- 
nui Evreu obraznic? Toată presa europea- . 
-nă strigă; dar această presă ocupatu-s'a ca 
vr'odată de mizeria și mortalitatea popula- 
țiunii romine? 

, * 

kk 

" Evreii romîni ca supuşi austriaci, Se știe 
că agenţiile consulare din Orient, în. care ne, 
aflăm şi noi, au prerogative cu totul excep- 
ţionale, neutralizate întru cîtva în vremea 
mai nouă prin legiuirile noastre, dar cșind 

- adesea la iveală cu ocazia înscrierilor de vin- 
zări la tribunale, In deceniile din urmă mulţi . 
immigranţi, dar şi mulți indigeni romini și 

1) C. d. I. povesteşte apoi „răspunsul ciotoros pe 
spate, din partea lui Teodor Codreseii faţă de libra- 
rul anticar Elias Şaraga în cît se pice că bastonul 
d-lui Codrescu sâ fi suferit mari pierderi în consistenţa 
șa materială, ceea cane face a presupune și pierderile 
părței opuse, 
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„hetomini se sustrăgeau de supt autoritatea 
stateior noastre, prin aceea, că intrau într'o 
legătură nominală mai cu seamă cu monar- 
chia austriacă, căci aceasta din urmă pen: 
tru a-și asigura poziţia în Orient găsise o 
formă foarte comodă pentru a adăoga în 
multicolorul ei nigsaic pe toți aceia, cari în 
țările de la Dunăre nu voiau să aibă nici 
un stăpin. Cum că agenţii consulari nu ale- 
geau ci culegeau tot ce li se prezenta pen: 
tru plata unci taxe oare-care, ce un fapt cu- 
noscut de toţi. Astfel mulţi vătaji bocrești, 
moldoveni de baștină, se făceau suidiți 
(Schutzbefohlene) pentru a se mîntui pe 
sinc de .capitaţie, pe fiii lor de miliție; nu 
mai vorbim de negustori și de meseriași, 

„cari ori-cînd aveau daraveri neplăcute cu 
administraţia sau cu justiţia, plantau pajura 
cu două capete pe casă şi deveneau ,,sacro- 
sancţi““. Foate trei din patru părți ale) E- 
vreilor din Rominia sînt în această condiţie 
„Sui generis“, adică nici cetățeni rominf, 
nici austriaci, ci „Schutzbefohlene“, oameni 
epitropisiţi politiceşte“de monarchic, fără 
ca aceasta să se ocupe mai încolo de ei, căci 
dare nu plătesc nimărui, la armată nu se 
iau de nimene, c'un cuvînt oamenii lui Dum: 
nezeu. Mare parte din aceşti sudiți n'au vă- 
ut pămîntul Austriei, de cînd sînt, ci immi- 
grați din Rusia, din Turcia, ba din toate ţă- 
rile domnilor pămîntului, au găsit că în 
sălășluire supt mantaua cea comodă a denu- 
mirii laxe de „,Schutzbefohlene“ e bine să 
trăiască omul. - 

Acuma însă după legiuirile pozitive . ale 
-Rominiei numai străini “de rit creştin. pot 
cumpăra imobile. În ce calitate se prezintă 
înaintea. tribunalelor noastre sudiţii de rit 
necreştin? , 

| Ro 

Evreii din-Serbia. Intre candidaţii (la a- 
legeri) pentru Belgrad e și un Evreu anume 
Abraham Oser. Ca semn al vremii alezre- 
rea aceasta e de sigur caracteristică, In: 
vremea cînd statul sîrbesc era în războiu cu 
Poarta, patrioții semiţi. ai -Serbici s'au a- 
dresat direct Ja Turci pentru a căpăta drep- 
turi egale. Astăzi, în loc de a fi împuşcaţi 
jure belli la colţurile ulițelor, ci sînt aleși 
în Scupcină. 

C. d. Î., nr. 4, din 14 Ianuarie 1877, supt 
titlul Chestiunea Evreilor, reproduce în par-- 
tea ci materială, lăsînd de oparte toate a- | 
precierile cite privesc gruparea politicei în 
țară, o dare de samă a unui corespondent 
din Vaslui în „Telegraful“ despre așa nu- 
mitele persecuții ale Evreilor. a 

Cd I., nr. ş, din 16 Ianuarie 1877, la 
„Revista internă“, reproduce scrisorile _tri- 
mise ve Şt. C. Şendrea, agentil Rominici la -
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Paris, ziarelor engleze, desminţind calom- liberul schimb),-se vede uşor unde ar ajunge. 
niile secretarului asociaţiei anglo-israelite protectoratul. D-nul Ițic Silberştein poate 
Lewy. Se fac apoi âpseeieri asupra protestu- răspunde mai bine la aceasta. Inundarea po- 
lui israeliților din Rominia. | - —'poarelor. orientale cu roiuri de oameni civi- - 

j | lizaţi din Galiţia, care ar avea menirea să . 
C. d. 1., nr. 26, din 9 Mart 1877, repro:- . cultiveze Orientul intr'o mină cu sticla de 

duce la „Rev ista internă“ din „Revista Bri- rachiu şi 'ntra'alta cu „Neue freie Presse“ 
tanică“, articolul „„ludaismul modern, de un de ex.-—Și s'ar civiliza bieţii Muntenegreni 
Evreu“, care descrie obiceiurile. israeliților 'şi " Bosniaci, precum ne-am civilizat noi-- 
din Franţa, Englitera, Austria, etc. IFumos şi cu. temei, că țăranii noştri sînt să- 

nătoşi și bogaţi şi ştiutori de: carte nevoe 
mare! — Robia economică a noastră și a 

DR Orientului întreg, supremaţia culturii extra: 
Planul unei confederaţiuni baicanice. fine din Buda-Pesta-și Viena, poate fi visul 

i . diplomaților de la „„Post“, dar exemplul Ro- 
Ziarul oficios , „Post“ conține un ciudat ar-  miniei ar trebui întipărit în mintea popoa- 

ticol asupra regularisirii Orientului, care . relor de peste Dunăre, ar trebui să li se 
nu-i lipsit de adică (sic). Posito — zice —că-. spue că protectoratul Austrici este echivalent 

“Austria ar anexa Bosnia, că Serbia şi Mun- cu sărăcirea, cu stoarcerea populaţiunilor 
tenegru ar deveni ăutonome și Bulgaria a- prin agenţi economici fără patrie şi că a-" 
semenca — poate supt un prinţ rusesc—ar  celea n'ar forma de cit terenul de nutrițiune 
avea poziţia ce-o are azi Rominia; posito că al desvoltatelor sisteme intestinale de la bur- 
Grecia ar căpăta insulele, mai cu samă Cre- sa din Viena. In loc de a trăi pentru ele în- 
ta și citeva, districte, aproape curat gre-  şile, în loc de a forma prin clasele lor posi- 
cești din nordul său; posito în sfirşit că! _tive terenul înfloririi unei culturi naţionale, 
“Turcul n'ar rămine(a) în Europa de cit cu acele clase ar fleveni mijlocul 'de traiu pentru 

„ Constantinopole şi o parte a Rumeliei, avind. o cultură străină, pentru un popor străin, 
posesiunile sale principale în Asia. E ovi. pentr'o industrie străină. Acele popoare ar 
dent 'că greutăţile politice s'ar naşte abia ajunge la proletariatul plugului; ar “fi silite 
în urma schimbărilor, pe care le-am: schițat să asude o zi pentr'o cutie de chibrituri, să 
şi care au şi fost de mult propuse. E evident plătească cu greaua lor muncă agricolă, se- 
că micile state din peninsula balcanică; e-  căturile şi nimicurile industriale ale mult 
ş'te din letargia, în care le ține domnia tur- civilizaţilor Austrieci, reprezentanţi -prin d. 
cească, ar forma prin rivalităţile lor po=: Ițic Silberştein. Numai o confederație du- 
litice, Haţionale și religioase un pericol mult  năreană cu o politică comercială protecţio: 
mai. mare pentru liniştea Europei de cit le-  nistă şi supt protectoratul său propriu și . 
targia acestor provinţii, produsă prin apă- al nimănui altcuiva, ar conţinea în sine sim- 
sarea semilunei. Contra acestor eventuali- buri de-desvoltare adevărată. „„Post“ se te- 
tăţi există un singur mijloc—o confedera- me că ne-am spârge capetele de a doua zi. 
iune dunăreană, ca rezultatul cel mai firesc Ei şi? Noi ne-am bate, noi ne-am împăca. 
al libertăţii acestor.provinţii. Dar care este Cred că-i o stare mai preferabilă, de cit 
puterea ce prezintă destule garanţii civiliza- împăcarea prin bearnteri austriacești cu mij- 
ţiei europene, pentru a fi însărcinată cu  locirea kesaro-krăiescului feldwaibel (sic). 
protectoratul: acestor provinţii? De sigur că ” Ă Să 

. 

  

numai Austria. Să nu -ni se răspundă căt: __ Elenismul, 
Rusia s'ar opune. Prin resistenţa continuă Ă 
a Europei, Rusia este redusă de a privi chi- In părerile, privitoare la o rezolvire a 
nurile celor de un neam şi de o lege cu ea,  cestiunii Orientului, de sigur că aceea au- 
fără să poată: interveni în favorul lor; ca. nui admiral și membru al Academiei (fran- 
este silită de a protesta contra tuturor însi-  ceze) va atrage atenția publicului. Dacă o 
nuațiunilor că ar avea planuri âmbiţioase. ' asemenea părere e justă sau nu,-e:0o altă 
Să cercăm a o prinde de cuvint. In schim.  cestiune, pe care vom lămuri-o mai la vale. 
bul liberării coreligionarilor săi, ca să de. -  D. admiral Jurien de la Gravitre încheie 
clare că renunţă la supremaţia asupra unei cartea sa cea mai nouă, „La station. du 
eventuale confederaţii dunărene. Şi dacă vi- Levant“, cu dorința de a vedea elenismul 
sul politicei militare ruseşti este într'ade- în Turcia opuindu-se panslavismului. După 
văr Constantinopolul, Rusia poate să amine  d-sa rezultatul cel' mai însemnat al revolu- 
„cucerirea acestui. oraș, urmîndu-şi cuceririle  ţiei grecești din 1821 n'a fost crearea mi- 
în Asia şi venind dinspre Asia -asupra Con-. cului. regat grecesc, ci transformarea Tur- 

“stantinopolei, precum s'a mai întîmplat a-  ciei. Între cele 12 milioane de creștini: auto- 
ceasta supt împărații greceşti. rul crede că neamul lui Kyrios Pappadakys . 

Bune planuri, nu-i vorbă — şi ieftine. Fi- este cel chemat de a dirige soarta Orientu- 
indcă ,;Post'* mai propune Austriei şi o po- lui. Toate par a'l face apt pe numitul Ky- 
litică comercială liberală (bazată adică pe  rios pentru un asemenea rol: activitatea (în 

7 . - ” 
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(luare de mită și 'n desbrăcarea călători. 
lor în codru), inteligența (în șiretlicuri şi 
sofisme), în fine -patriotismul (dovada bu- 
nă: starea înflorită a Greciei). Egipetul, 
care era mai o colonie franceză, va de- | 
veni una engleză sau franco-englesă. Tur- 
cia va fi în curând o colonie europeană. 

„Grecii pot renunța fără părere «de rău la 
„marea lor ideie“; industria, negoțitorii 
(sic), bancherii lor, vor lua mult mai .cu- 
rind sceptrul din mîna Osmanilor, de cit 
o agitație sterilă. Innainte de toate se cer 
drepturt civile egale pentru toți. Dacă li 
va plăcea Turcilor să monopolizeze servi- 
ciul militar pentru dinșii și să se mărgincas- 
că cu lene la cultura pămintului străno- 
șesc, atunci vremea nu e departe în care 
scumpirea traiului li va face cu neputinţă 
viața în țara lor proprie. Ei vor avea soarta 
rasei Mandgiu, care a biruit China, iar: 
pămîntul Mandgiuriei a trebuit să-l cedeze 
Chinejilor. Munca este legea lumii moderne, 
care nu are loc pentru leneși. D. .Jurien 
de la Graviere este membru al Academici 
franceze, prin urmare un om de la care 
nu ne putem aștepta de-a auzi de cit idei 
de Manchester după calup. In faptă pre- 
dominarea intrigantului și răutăciosului e- 
lement grecesc în Orient ar fi o nenorocire! 
și mai mare de cît supremaţia turcească. 
Demosul grecesc din anticitate şi pînă as- 
tăzi s'a arătat incapabil de-a: constitui un 
stat ca oamenii. În lumea antică, caractero 

- nobile şi mari erau răsplătite de acest de- 
mos disculț şi palavragiu cu ostracismul; 
imperiul bizantin venit în urnă, e cuibul 
vicleniei, deşertăciunii şi corupţiei în toate; 
noul regat grecesc e o jertfă a celei mai 
obraznice şi mai ignorate demagogii. Mai 
mult încă; dacă Turcii de astăzi duc frî- 
nele guvernului în acest fel, este pentru că 
totdeauna au găsit în Greci unelte, carii 
apără, îi susţin, îi împing chiar la corupție. 

Adevărata otravă a Orientului este acest 
popor linguşitor, faţarnic, dispus la pradă 
și la înşelăciune —şi într'adevăr Abdul-Ha- 
mid are dreptate, cînd zice că Grec de trea- 
bă nu se găsește. | 

Este nevoe să mai amintim istoria spe- 
cială a Rominilor, ca să arătăm cum a: 
cești oameni şin al treilea neam încă au 
otrăvit și otrăvesc viaţa noastră publică şi 
privată? Cînd Radu cel mare, Domnul Țării 
Romineşti a arlus în ţară pe patriarhul grec 
Nifon, acesta în loc să-și caute de biserică 
a început să facă politică, să-și creeze par- 
tidă între boeri, să ascută şi să învenineze 
şi mai mult dușmănia dintre Dănuleşti și 

„_Drăculești, între descendenţii lui Mircea și 
Dan l-iu. In' Moldova un Grec (Despot) 
strică prin intrigi de .curte Domnia lui Lă- 

“puşneanu-Vodă şi aduce pe acel zimbru la 
o adevărată furie şi sete de sînge. 

„Şi dacă s'a stricat rîndul şi tocmeala a- 
cestor ţări, dacă am perdut provinţii, da- 

cam înlăturat cu ușurință obiceiuri bune şi 
vechi, dacă au intrat corupţia şi laşitatea, 

' 

în clasele vechii societăți romîneşti, totdeau- 
na isvorul acestor rele se va găsi c'a fos 
sau tn Grec sau' o mînă de Greci. 

Şi această nație, care prin îinbătrînire 
a peidut toate calitățile, păstrind numai vi- 
iile antice, care în decursul evului-imediu, 
a corupt arhitectura, musica, pictura, aceas- 
tă nație care a înveninat viaţa popoarelor 
învecinate, care le-a tradat la Turci numai 
pentru ca să poată păstra ea ierarhia, care 
iurase a cincea parte din pămîntul Romi- 
nici, —- accastă nație cu înăscut instinct de 
viclenie și tălhărășug — aceasta să fie con- 
ducătoarea Orientului? . 

Dar .vom uita oare identitatea și atavis- 
mul caracterului? | 

Oare Neapolitanii, de mii de ani colonie 
grecească în Italia, şi-a(u) perdut carac: 
terul? Nu sînt tot lași, mincinoși, înșelă:- 
tori, hoţi, precum au fost înnainte de-o mic 
de ani? Nu ni se vorbească de revoluţia gre- 
cească, “care dioațime pe lauri străini, în, 
care” căpetenii şi ostași au fost Albanezi, 
Macedo-romini şi. Slavi, rase înșelate de liu- 
sa lihgușire a Grecilor; căci toată acea să- 
miînță de războinici, dacă s'ar ciurui din- 
tre oamenii însemnați și viteji nu cred că 
s'ar găsi un singur Grec, de origine. Spa- 
da cavalerească a Grecului adevărat și ori- 
ginar o cunoaștem, —ea iubește spatele şi 
se numeşte la noi cuţit. Pentru codru, pen- 
tru unghiuri de uliţă şi în ori-ce caz pen- 
tru demagogie şi comunism sînt coapte ca- 
petele Grecilor, dar nu pentru a aduce o des- 
voltare sănătoasă între popoarele Orien- 
tului. - ” 

Și pentru a caracteriza lapidar această, 
rasă, vom spune că dacă Orientul ar avea 
să aleagă —la ceia ce, mulțămită Domnu- 
lui, n'am ajuns încă — între o predominare 
grecească şi una jidovească — cea jidovească 
e de preferat. - 

-- „idealul istoric al Rusiei“. | 

- Ri i NR ga Netăgăduit că istoria Rusiei, studiată în . 
-legătura ei de cauze și efecte, ni va arăta 
un fel de unitate de desvoltare, precum, n'o. 
întilnim la un alt popor. La popoarele mari 
ale Europei observăm mai cu seamă. un fel 
de slăbitoare lupte interne; ori-cît de în- 

„ semnate ar fi succesele lor în afară! înlă- 
„untru reapare după încheierea ori-cării păci 
sămiînța vecinic vie a desbinării; afară de 
aceca statele europene, de cîte ori sînt bă- 
tute, își mută oare-cum curentul lor istoric, 
văd lucrurile cu alţi ochi de cum le văzuse. 

„mai înainte. N'are cine-va decit să privească 
Francia de astăzi, petru a constata: că ea, - 
în politica ei în afară, 1. mai este Francia 
lui Napoleon al III-lea. Tot astfel prin răz- 
boiul de la 1866 painjinișul istoric de pla- 
nuri al Casei (de Austria a suferit o TUup- 

| 33»
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tură atit de înare, în cit nici nu mai samănă 
cu dispoziţia de “mai înnainte: a firelor di- 
plomuatice și războinice. C'un cuvint statel 
Europei lucrează în mod casuistic, se schim. 
bă în afară cu ori-ce schimbare din lăun- 
tru; nu au acea fixitate energică pe care o 
manifestează Rusia. Această "din urmă pu- 
tere este poate unica, care bătind s'a lățit, 
bătută n'a perdut nimic, sau aproape ni- 
mic, căci înlăuntrul ei toate s'au făcut pe 
încetul, fără nici un fel de săritură; nici 
o bătălie perduti n'a Tăcut-o să peardă ținta 
fixată înnainte; de-o mie de ani încă ea nu 
vede cu alți ochi de cit. cu aceiași pe care-i 
avea la întemeierea uriașei sale puteri. 

De la întemeierea dinastiei scandinave de 
către Rurik (862 d. Chr.), de “la rnutarea 
capitalei din Novgorod la Chiev, de la răz- 
boaele cu - împărații bizantini, 
ceastă: tragere de inimă a Slavilor pentru 
Țarigrad, și precum Roma era cuibul de 
aur spre care trăgeau popoarele vechi ger- 
mânice, tot astfel Roma nouă sau Țarigra- 
dul a fost visul neîmbătrinit al Slavilor de 
Nord. 

Din secolul al 13-lea pînă la al ş-lea 
domnia Tătarilor întunecă istoria rusească, 
dar îndată ce cu Tamerlan a intrat discordia 

. între aceştia, Ivan Vasilievici (1462—1503) 
„adună într'o singură mînă hăşurile tribu- 

rilor rusești. Acesta a luat în căsătorie o 
princesă, bizantină (ca și Vladislav I-iu la 
1015) și toată politica a consistat în unifi. 
carea statului, pe care Ivan al IV-lea cel 

* Cumplit o și “aduce. la îndeplinire cu toate 
desbinările popoarelor străine, din sumuţa- 
rea chiar a acestora unul împotriva altuia, 

După stingerea dinastiei lui Rurik cu Teo- 
„dor I-iu (1598) şi după cîţi-va dinaști aleşi, 
urmă la 1613 dinastia Romanovilor, cari au 
contimuat întru toate politica de unitate în- 
lăuntru,- cucerire în afară şi mai cu samă 
indușmânirea între ei a inamicilor Rusiei. 
Pe atunci Polonia şi Suedia crau- puteri 
mari în Europa, cu toate acestea Alexci, 
tatăl lui Petru cel. mare, a isbutit a înduş: 
măni “aceste două state şi a culege foloase. 
Cînd electorul Friderich Vilhelm de Bran- 
denburg se coaliză cu Suedia pentru a scăpa 
Prusia de. supt: suveranitatea polonă, Țarul 
cuceri Smolensk și Severia de la Poloni şi 
aduse pe Cazacii de Sud supt ascultarea sa. 

-E de prisos de a arăta cum Suedia și Polo- 
nia ş'au topit. puterile între ele şi cum Rusia 
a cîştigat însemnate şi mari provincii de 
Ja amindouă şi cum mai tirziu Polonia a fost 
împărțită de cătră ea. 
Dar nu era: perdut din ochi nici imperiul 

bizantin. Austria cîștigase pe acest teren 
mult. Cu toate acestea vedem și aici că in- 
fluența. austriacă în Orient cedează încet- 
încet. celei -rusești, cum: Rusia cîștigă pro- 
vincie după provincie, cum le libercază cel 
puțin de supt domnia turcească, cum în 

durează a-. 
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aceaștă liberare e secandată de puterile Eu- 
ropei, de Engleji, de Franţuji (sic) ş. a. 

Se poate spune că revoluția franceză şi 
coaliţiunea contra ei, Napoleon I-iu și coa- 
liţiunea contra lui au fost trepte pe scara 
cea mare a înnaintării rusești, 

Dacă prin pacea de la 1836 Rusia a fost 
depărtată de la Dunăre, o vedem cișticind 
prin războiul străin ie la 1870 aproape tot 
ceea ce. perduse. 

Alături cu desvoltarea faptelor in afară, 
“nu”va fi de prisos de-a urmări teoriile, ps 
care 
“cestiunii Orientului. 

autori "ruși înseinnaţi” le fac asupra 

În opul său „Rusia şi Europa. apărut, 
în Petersburg la 1871, d-nul N. Î. Danilew- 
ski spune următoarele: | _ 

„„Germanii sînt moștenitorii Romei, Sla- 
Vii ai Bizanțului şi între ei există o “Tuptă 
de sute de ani. Carol cel Mare, care 300 
de ani după căderea Romei formează noul 
imperiu romano-germnanic, creînd temelia 
noului principiu de stat european, a fost în 
nod foarte caracteristic cea dintii cauză pen- 
tru despărțirea Răsăritului de la unitatea e- 

" cumenică şi de la unitatea credinţii. Contim- 
poran lui Carol cel Mare a fost Rurik, în- 
temeietorul de state, împrejurul creaţiei că- 
rula s'a grupat slavismul amenințat în ne- 
atîrnarea sa despre Apus. Creştinismul nu-l 
primiră. Slavii de la Roma, ci de la rivalul 
Bizanţ și cei doi apostoli Slavi Metodiu Şi 
Ciril au avut să:lupte toată viața lor cu do- 
rința de predominare şi inioleranța Germa- 
nilor. Socotind preponderanţa culturii și ci- 

"vilizaţiei germanice, de sigur slavismul și 
biserica grecească mar fi putut să reziste: 
agresorilor lor, 'dacă providența însăşi n'ar 
fi pus o stavilă puternică și neînlăturabilă 

” agresiunii „germanismului spre Orient. Isla- 
mul (a cărui chemare istorică filosofii şi 
istoricii europeni o caută 'nzadar), isla- 
mul a fost chemat să pue un veto curentului 
germanic spre Răsărit, spre a scăpa pe ce- 
jelalte rase slavice de soarta Poloniei catoli- 
sate şi atrase în sistemul Europei apusene 
cu perderca puterii din lăuntru a vieţii sale. 
Pînă și patriarhul Anthimie. a recunoscut 
acest adevăr, cind (în vremea celei dintii 
răscoale greceşti) a spus: pronia a trimis 
domnia Osmanilor ca zid de apărare îm- 
potriva eresurilor Apusuiui și în locul im- 
periului bizantin, slăbit în credinţă. Și. în- 
tr'adevăr, urmează d. Danilewski, ce ar fi 
devenit ortodoxia, dacă cruciații germani 
s'ar fi aşezat la SE. mormint; ce ar fi de- 
venit Slavii, dacă Germanii ce pătrunse de- 
ja în Polonia, Livlanda şi Litvania i-ar fi a- 
lungat ca pe. "Celţi, Basci și Valizi din aşe- 
zările lor de ăstăzi în pustietăţi, pre! făcîndu-i 
în rarităţi istorice? — Urmind acestei ten. 
dințe egoistice, Europa apusană a jucat tot: 
deauna falş faţă cu Turcii şi a gindit la li-



  

| | 

„ca şi diavolul Alintuitorului: 

berarea creştinilor de supt jug, numai aiunci 
cind i-ar” fi putut căpăta supt minele ei şi 

„abate de la ortodoxie. Cînd Constantinopolul 
era inconjurat de Turcii împresurători. Eu- 
ropă a vorbit către el mai aceleaşi cuvinta 

„Stăpinirea 
preste tot ce vezi sii fie a ta, numai să înge- 
-nunchi. înaintea noa și să te închini mie“.- 
In faţa atroci:- ir mobhametane se adună 
soborul de li - mrența. pentru a-i propune 
Bizanțului mi: - roua supt condiţia: renegării 
ortodoxiei. Însu .aţii bizantini s'au arătat în- . 
să eroi spirituali, preferîud moartea politică 
și spaimele barbariei în locul renegării ce- 
lor sfinte... Și astăzi” Slavii din 'Lurcia pre- 
feră. jugul musulman în locul domniei civi- 
lizatei Austrii”. 

. _ | 
Venind la soluțiunca cestiunii Orientului, 

autorul zice că se par a esista trei căi pentru 
aceasta: 1) Impărțirea Turciei între Ru- 
sta şi Austria; 2) anexarea Turciei la Ru- 
sia numai, 3) crearea din nou a imperiului 
greco-bizantin. Supt Caterina II era încă cu 
putinţă soluţiunea întăia; astăzi ar fi o cri- 
mă de-a ceda Austriei cea mai mică bucată 
de pămint slav. A doua soluţiune nu e în. 
adevăratul interes; al statului rusesc. Chiar : 
anexarea Rominie:, care i se propusese îm- 
păratului Nicolae de cătră Turcia în contra 
unei contribuţii de războiu, împăratul a re- 
fuzat-o. A treia soluțiune e cu totul inposi- 
bilă. Prin favorizarea ei 's'ar crea o nouă 
Austrie, în care elementul grecesc ar juca 
acelaș. rol ca Genmanii în Cislaitania —— ba 
considerind slăbiciunea Crecilor s'ar putea- 

naște în urmă un fel de dualism greco- 
romin, adică o'copie a dualismului german. 
maghiar contra Slavilor. 

Prin urmare nici una din soluţiunile pro- 
puse nu e bună, ci numai aceia, care va des- 

"lega deodată atit cestiunea austriacă 'cit și 
"cea orientală, „căci și statul austriac și-a 
perdut înţelesul ca şi cel turcesc“. Această : 
“soluţiune este o confederație slavă supt e- 
ghemonia rusească, 

După desfacerea împărăției austro-unga- 
re şi a celei turceşti, Rusia s'ar pune în ca- 
pul unei confederaţii, dirigiate din Constan- - 
tinopol. 
„Această confederație ar. cuprinde: 

1) Reg atul cehesc,: cuprinzind Boemia, 
Moravia şi partea din nord-vest a Ungariei 
cu 9 milioane locuitori. 

2) Regatul sîrbo-croat, cuprinzind: Ser- 
bia, Montenegro, Bosnia, Herţegovina, Al:- 
bania de nord, Banatul, "Croaţia, Slavonia, 
Dalmația, Carintia, Stiria, pînă la Drava, 
cu 8. milioane locuitori. 

3) Regatul Bulgariei. 
55 Regatul Romîniei cu „partea de sus a 

Bucovinei, Transilvania pin “în Mureș şi par- 
te din Basarabia rusească. Pentru această 
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cesiune Rusia s'ar compensa cu Delta dună:- 
reană şi cu Dobrogea. 

5) Regatul grecesc cu Tesalia, Epirul, 
partea de sud-vest a Macedoniei, insulele 
Arhipelagului,. țărmurii Asiei mici ai mă- 
rii Eeice» Candia, Rodos și Cipria. 

Regatul maghiar, consistînd din păr: 
je acelca ale Ungariei şi Transilvaniei cite 
sint locuite de Maghiari și cite or răminea 
după împărţirea între Bohemia, Serbia și 
Romina, 

) Teritoriul “Tarigradului cu părţile din 
Rumelia. țermurii asiatici “ai Bosforului, ai 
mării de Marmara şi ai Dardanelelor, pe 
ninsula Galipoli și insula Tenedos. 

Constatat. este că aceăstă carte a d-luţ. 
Danilewski este o copie îndestul de credin- 
cioasă a opiniunei publice din Rusia şi că 
ideile desvoltate în ea nu sînt” visurile unui 
filosof, ci idealul istoric al uriaşei puteri 
de la Nord. 

Fiindcă prin armistițiul primit de Serbia 
şi poate prin încheierea păcii planurile u- 
riașului nostru vecin vor suferi 0 suspen: 
siunc, ni s'a părut cu cale de a reproduce 
și noi aceste extrase din cartea d-lui Dani. 
levski. “Teoriile aceste nu sînt lipsite de oare.- 
care măreție și de o manieră de a privi isto- 
ria universului într'un mod specific —- slav. 
In ori-ce caz ni se pare ciudat, cum noi Ro. - 
minii, care trăim lingă Dunăre, sintem cu 
totul” cufundaţi în ideile Occidentului, pe 

“cînd din toate părţile împrejuru -ne pulsează 
o viață istorică, care în dispoziția ei gene- 
rală se deosibeşte atit de mult de istoria Oc- 
cidentului. Cite odată at, trebui cel puţin să 
ni se pară că sînteny o muche de dispărţire 
între două lumi cu totul deosebite şi că este 
în interesul nostru de a cunoaște amîndoui 
lumile acestea. Occidentul îi cunoaștem, În- 
destul. Misiunea sa în Orient este cucerirea 
economică, proletarizarea raselor. orientale. 
prin industria străină, prin robirea supt ca. 
pitalul străin. Cealaltă parte a lumii- o ve: 

- dem din contră mişcat : nu de un curent 
economic, ci de unul istoric și religios, care 

-*nu poate lipsi de a esercita o mare atragere 
asupra popoarelor. economiceşte puţin des- 
voltate din peninsula balcanică, pentru care 

. credinţele bisericești şi idealele istorice sînt 
încă sfinte, nefiind pătate. de materialismul 
modern. | 

Romînia şi Austro-Ungaria. 

_ Se vorbeşte, că în consiliul de miniștri 
ai Rominiei s'ar fi hotărît de a face între- 
bare înturor puterilor garante, afară de 
Rusia. ce purtare să păzească Reminia, în 
caz da a i se cere din partea guve rnului ru- 
sesc nermisiunea de a trece c'o armată prin 
ţară. '5'a hotărît tot-odată de a nu răspun- 
de Rusiei la o asemenea cerere de cît atunci 

"cînd vor fi răspuns definitiv toate puterile 
la intrebarea Rominiei. 

>
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In coimplicaţiunea de interese şi tendinţe 
a puterilor garante, întrebarea Romîniei, da- 
Ci se- va confirma, va avea meritul să a- 
ducă claritate în situație. Căci, sau puterile 
se vor declara formal şi solidar contra unei 
asemenea permisiuni şi vor trebui să-și apere 
cu arma în mînă declaraţia lor, fără chiar 
ca Rusia să poată fi supărată pe noi, căci 
ne. vom putea referi la hotărîrea acelor pu- 
teri, sau răspunsurile lor evasive, îndoel- 
nice și contrazicătoare vor reda Rominici 

« libertatea de acţiune, libertatea de-a se ho- 
„tări pentru unul din cele două mari curente 
istorice, curentul de nord-ost, tinzind a 
„schimba faţa Europei şi curentul de vest, ce 
tinde a. menţine statu-quo. 

Hotărirea noastră pentru Răsărit sau A- 
pus va atirna de sigur de viitorul ce ni-l 
vor asigura și aceasta nu ca stat numai, căci 
statul romiîn prin teritoriul său șes și des- 
chis din toate părţile nu pare menit de pro- 
videnţă de a fi militar și cuceritor, ci ca 
nație. Ni se pare evident că viitorul Orien- 
tului este o confederație de popoare, în care 
egalitatea naționalităților și limbelor, pe ori- 
ce teritoriu se vor afla ele, va fi lucru prin- 
cipal, iar fomațiunile de state lucru secun- 
dar. | , 

Asemenea e evident, că reforma Orien. 
iului poate avea două patronate: pe Rusia 
şi pe Austro-Ungaria — care aceasta repre- 
zentează imediat politica occidentală. SI 

Asupra unei, hotărâri a Romiînilor din prin- 
cipate va avea deci influență natura poli- 

„. ticei esercitate de Austria faţă cu naţiona- 
- lităţile în genere şi cu' cea romînă în parte. 

Pentru a nu da însă o întindere prea mare 
materiei, vom vorbi numai de poziția _Rorit- 
nilor din Austro-Ungaria. 

Inainte de a spune însă o vorbă asupra a-! 
cestei întrebări, anticipăm concluzia, că a- 
cea. întrebare nu este, nici a fost politică în 
puterea cuvintului, ci bisericească, scolastică 
și cel mult administrativă locală. 7 

Permită-ni-se a vedea clar lucrurile şi a 
susținea că idealul unităţii politice a Romi--- 
nilor;, restabilirea regatului lui Decebal pre- 
făcut în Dacie traiană, se ține de domeniul 
teoriilor “eftene, ca şi republica universală 
şi pacea eternă: Roimiînii din: Austro-Unga- 
ria, dar mai ales din aşa numita Ungarie, 
au trăit sute ide ani împreună cu alte naţio- 
nalităţi şi au jucat rol politic numai în vre- 
mea autonomiei Transilvaniei. Această au- 
tonomie însăși, care le dedese preponderanţa 
În această ţară, avea şi răul ei. Rominii din 
Ungaria proprie ar fi rămas de-o parte, me- 
niți —nu de a fi absorbiți, căci e de-a drep- 
tul absurd de a crede în puterea asimilăr . 
toare a neamului fino-tartaric din mijlocul 
Europei — dar meniţi de a fi vexați singuri 
de solgăbiraele fraţilor maghiari, de a sta 
izolaţi supt presiunea administrativă şi fi- 

VINAIL EMINESCU . 

nandiară a închinărilor sfintului Gil-Ba- 
ba; pe cînd împreunaţi supt greutatea ace- 
lorași suferințe, ei li vor putea rezista. In- 
trebarea este dacă .și cînd va veni vremea, 
în care softalele din Buda-Pesta să fie silite 
de a secunoaşte, că sistemul lor de guvernă- 
mint în finanțe foarte asemănător cu cel 
turcesc —- şi-a trăii veacul şi nu nai este cu 
putinţă. Căci numai atunci, pe baza autono- . 
miei comunale și județene sau coinitaten- 

„se, Rominii ar începe alăturea cu Ungurii 
„0 viaţă liniştită şi proprie, cu deosebire că 

. 

„dar vorba, dacă Ungurii sînt destul 

tru, 

de aceste s'ar bucura nu numai Tramsilva: 
nii, ci în imod egal “Bănăţenii,. simpaticii 
Crişeni şi străvechiu! Maramureş. Așa dar 
idealul Romînilor din toate părțile .Daciei 
lui Traian este menţinerea, unităţii reale a 
limbei strămoşeşti şi 'a bisericii naţionale. 
Este o Dacie ideală aceasta, dar ea se reali- 
zează pe zi ce merge, şi cine ştie, dacă nui 
de preferat celei politice. Rominul de baș- 
tină e dotat cu o doză mare de răceală, el 
nu admiră, ca și Romanul vechiu, aproape. 
nimic, de aceea nici credem că invidiază 
din inimă posiţia de stat a Ungariei, căci, 
la dreptul vorbind, nici n'ar prea avea ce 
să, invidieze. El e supărat ps obrăznicia 
conlocuitorului său, nici de cum pe puterea 
lui. Pa 

In vremea din urmă ziarele ungurești au 
făcut multă vorbă despre o alianță magiiia- 
ro-iomînă.. Rămiîne acum să stabilim, în ce 
condiții s'ar putea spera această alianță, 
bin€ înţelegîndu-se că nu este: vorba aici 
de acele carteluri trecătoare dintre guvern 
şi guvern, pe care le rupe ziua de miine, 
ci.de un modus vivendi și o conlucrare per- 
petuă, solidară pe acest pămînt al dușmă- 
niei şi răutăţii, în care popor pe popor caută 
să'] inghiţă și om pe om să nimicească. Este 

de 
creștinați (căci pînă acum se părea că nu- 
mai pielea li-i botezată, nu ca să ne iubească, 
ci să ne dee bună pace. Sarcina iubirii o: 
luăm toată asupra noastră şi fie ei încre- 
dințaţi că. am fi fost atit de zeloşi apără. 
tori ai existenţei lor, ca şi ai neamului nos- 

" Cit despre Austriaci, cu ei treaba stă alt-. 
fel. Nu credem să putem vr'o dată mistui: 
acea mestecătură de Evreu, German și Slav, 
care ni se prezentează subt mutra beam- 
terului și jurnalistului austriecesc și care în 
vremea din urmă a început să facă politică 
pan-germanistică și să jure în numele sa- 
hastrului de la Varzin, care nici cu spatele 
nu vrea să ştie ide ei. Urmașii lui Arpad 
nu ne pot face un rău esențial, ei vexează, - 

„dar bastardul evreo-germano;slovac e duş- 
manul dibaciu al ori-cărei naţionalităţi. Un- 
gurii ştiu proverbul nostru: „„Romînul nu 
uită nici odată“ și ni-aducem aminte ca prin 
vis, că un ziar unguresc se găsise să co- 
menteze acest proverb în ton melancolic,
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pe Rominii din Turcia. E 

„sură, acea a interesului material, 

tea oamenii chiar cei mai materialişti, 

scop 
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ştiind că socotelile, ce le are de răfuit cu 
noi, nu sînt tocmai curate. Dar să nu se spe. 
rie. Rominul uită şi nu uită, după cum o isi, 
Rominul nu urăște de cii pe cei ce i-s'au 
băgat în sufiet şi ca dovadă putem aduce 

sigur că ei trăesc 
supt acelaș regim ca și Bulgarii, Sîrbii și 
Grecii; cu toate acestea ci trăesc bine cu: 
Turcii și le ţin partea. Nici aicea „nu-i urîm 
pe Turci, de şi de sigur că ei numai dovezi 
de iubire nu ne-au dat nici-odată. 
n'au de cit să se întrebe pe cine-i urăsc ei, 
ca să, știe pe cine urîm și uoi. Credemi că 
asta-i destul de clar, de și în emoţiunea 
noastră n'am-ajuns încă să facem hagialic la 
mormîntul lui Gil-Baba, 

Aşa dar biserica și „coala, atita cer Ro- 
minii din Austro-Ungaria pe ssama lor şi 

“prin aceasta şi-au cerut păstrarea naționali: 
tății şi nimic maj mult. În fejudecarea lucru 
rilor acestei lumi și mai ales în secolul nos- 
tru, ne-am deprins a aplica o singură măb 

a stâpi- 
nirii asupra puterii fizice; şi cu toate aces- 

lu- 
crează fără să vree, ba fără să știe, pentru 

mai înalt. Această conștiință o „arc. 
paporul, n'o are cite odată omul cult. In za- 
dar am căuta în lume poporul, care să tră» 
iască numai pentru cistig material ca atare, 
la toate vom găsi că. acest ciștia este numai 
mijloc, nici odată scop;. chiar la rusa evre- 
cască a cărei lege nu admite nemurirea su- 
fletului și este deci inferioară celorialte legi 
ale piznintului, chiar la Evrei, zic, unde 
se pare că ochii Sînt ațintiți la ciștig ma 
terial, vedem răsărind o ideie mai innaltă, 
Din acest punct de vedere privită, cestiu. 

„ pentru un popor ca cel rominesc, la: 
vine e simplă. Nu veleităţile unei vieți de stat 
mai mult: sau mai puțin ipretare, ni deşăr- 
tăciunea sgomotului în istorie este lucrul pe 
care-l voim. Oamenii, de cari se vorbeşte 
mai puţin și popoarele item, sint cele snai 
fericite. Dar ccea-ce voese Rominii să aibă, 
e libertatea spiritului şi cohștiinții lor în 
deplinul înțăles al cuvîntului Și fiind că 
spirit şi limbă sînt aproape identice! iar lim- 
ba şi naționalitatea asemenea, se “vede uşor 
că Rominul se vrea po Sine, își vrea naţio- 
nalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin. 

Și nu "sînt așa de inulte condiţiile pentru: 
păstra area naţionalităţi. Cei mai mulţi oa- 
meni nu sint meniţi de a-și apropia rezul- 
tatele supreme aie știinţii, nu de a reprezenta. 
ceva, dar fie-care. are nevoe de un tesaur 
sufletesc, de un razăm moral întro lume 
a mizeriei și durerei, şi acest tesaur il păs+ 
trează limba sa piuprie în cărţile bisericești 
și mirene. În limba -sa numai i se lipesc de 
suflet „perceptele bătrînești, istoria părinţi- 
lor săi, bucuriile şi durerile semenilor săi. 
Şi chiar dacă o limbă mar avea desvoltarea 
necesară pentru abstracţiunile supreme ale 

Ungurii 
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„minţii omenești, nici una însă nu e lipsită. 
de espresia concretă a simţirii şi numai în 
limba. sa onul își pricepe inima pe deplin. 
Și într'adevăr, dacă în limbă nu s'ar re- 
flecta chiar caracterul unui popor, dacă el 
n'ar zice oare-cun prin ea: „şa voesc să, 
fiu cu și nu alfel“, ioarc s'ar fi născut atitea 
limbi pe pămint? Prin urmare simplu! fapt, 
că noi Românii, Cîţi ne aflăm pe pămtnt, vOT- 
bim o singură limbă, „una sigură“ ca ne: 
alte popoare, şi aceasta în oceane de po- 
poare străine, ce ne încungiură, e e dovadă, 
destulă că așa voim să fim noi, nu altfel. 

Vedem dar că cestiunea noastră se sim- 
plifică din ce în ce. Romînii voesc a li se ga- 
ranta usul public al limbii lor pe pimintu- . 
rile în care locuesc și vom vedea că toate 
mişcările, pe care le-au făcut, în acest sens 
le-au făcut. 

Faţă cu această cerere înttinim însă în a- 
mîndouă părţile împeriuiui austro-ungar o 
rezistență necalificabilă prin. obrăzmicia ei. 

Constatăm mai înainte de toate, că Ro- 
mînii nu sînt: nicăeri coloniști, venituri, oa- 

menii ninărui, ci pretutindenea unde locuesc 
sînt autohtoni, populație nepomenit de ve- 
che, mai veche de cît toți conlocuitorii lor. 
Căci dacă astăzi se mai iveşte cîte un Neamţ 
singular, care caută, să ne aducă de peste 
Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemi- 
nea. om, ci ce voeşte cl. Nici mai este ast 
tăzi cestiunea originii noastre, abstrăgind: 

-de la imprejur arca că o asemenea intere- 

santă cestiune nu este ds mici o importanţă, 
Daci sau Romani, Romani sau Daci: e indi- 
ferent, sîntem Romini și punctum. Nimeni 
n'are să ne 'nveţe ce-am fost sau ce-am tre- 
bui să fim; voim să fim ceea ce sîntem-— 
Romini. A mai discuta asupra acestui punct 
sau a crede că frica de Ruși ne-ar ademeni 
-să ne facem Nemţi, Sau vice-versa, sau cum 
cred Ungurii, că de frica acestor doi ns-ain 
putea găsi flataţi să ne contopim ca naţia 
anaghiară toate acestea sînt ilusii sle-școală; 
limba și naționalitatea rominească vor peri 
de odată cu Romiînul material, cu stingerea 
prin moarte şi fără urmași a. noastră, nu 

“prin desnaţionalizare şi rencgaţiune; A per. 
secuta naționalitatea noastră nu însemnează 

însă a o stinge, ci numai a ne vexa şi a ne 
învenina impotriva persecutorilor, Ş'apoi ni 
se pare, că nici un neani de pe fața pămiu- 
tului nu arc mai mult flrept să ceară respec: 
tarea sa de cit tocmai Rominul, pentru că 
nimeni nu. este .mai tolerant de cît dînsul, 
Singure ţările romîneşti sînt acelea, în care 
din vremi străvechi fie-care a avut voe să 
se închine la orice Dumnezeu a voit şi săi 
vorbească ce limbă i-a plăcut. Nu se va 
mai găsi o ţară în: care să nu sc fi încercat 
de a se face proseliți din conlocuitorii de 
altă lege ori de altă limbă; Hughenoţii în 

„Franţa, -Maurii în Spania, Polonii faţă cu 
Rutenii, Ungurii cu Rominii —toţi au în-
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cercat a cîştiga pentru cercul lor de idei po- 
pulațiile conlocuitoare şi aceasta prin pre- 
siune, cu de-a sila; Rominul privește c'un 
stoicism: neschimbat biserica catolică, atit - 
de veche în: Moldova, şi mu i-a venit în minte 
să silească pe catolici de a deveni orientali; 
Lipovenii fug din Rusia şi trăesc nesupă- 
raţi în cultul lor pe pămîntul romînesc, a- 
poi Armenii, Calvinii, Protestanţii. Evreii 
toți sînt faţă şi pot spune dacă guvernele 
romîneşti au oprit vro biserică sau vr'o 
școală armenească, protestantă sau evreias- 
că. Nici una. 

Ni se pare deci că pe pămînturile noastre - 
strămoşeşti, pe care nimeni nu le stăpineşte . 
jure belli, am avea dreptul să cerem să ni 
se respecte 'limba și biserica, precura le-am 
respectat-o noi tuturor. ” 

- Ce se va zice însă cînd vom arăta că pe 
pămînt romînesc, în Bucovina, supt sceptrul 

austro-ungar, sinagoga evreească are mai 
multă autonomie de cît biserica Romiînului? 
Căci dacă Evreul are rabin, și-l alege sin-. 
gur, dacă are şcoală jidovească, îşi caută: 
singur de dinsa. Dar dacă îi trebueşte Ro- 
minului preot, îl numește (mediat) guver- 
nul de la Viena; dacă biserica lui are avere, 
o administrează tot guvernul de la Viena; 
dacă are școală, profesorii sînt numiţi tot 
de guvernul de la Viena. Şi cu toate aceste 
Bucovina n'a fost luată cu sabia, ci din con- 
tră prin bună învoială şi cu condiţia ca sta- 
rea de lucruri în trebile bisericeşti și po- 
litice să rămină întactă. | _ 

Ce se va zice dacă în Ungaria vom vedea 
pe Romîni, mai cu seamă pe Romini, trataţi 
în mod .cu totul escepţional. Lasă că Tran- 
silvania e de atita amar de ani într'o ade- 
vărată stare de asediu, lasă că în lăuntrul 
ci se aplică o altă lege electorală și e peste 
tot lăsată .la discrețiunea înțelepciunii mi- 
nistefiale din Pesta; dar poporul rominesc 
în parte, în mod, casuistic e vexat de guver- - 
nanţii săi. Procese urbariale îndreptate con- 
tra averii lor private, legi electorale în- 
dreptate contra voinţii lor legitime, voturi 
virile în municipii pentru a înncca voturile 
locuitorilor, c'un cuvint un painjiniș întreg 
de măsuri arbitrare, adaos prin călcarea 
zilnică a tuturor dispoziţiilor din lege, care 
au mai rămas în favoarea naționalităților. 

Prin urmare întorcindu-ne de unde am 
plecat și considerind atitudinea cu care presa | 
austriacă cere de la: Romiîni ca în caz dat 

„să se sacrifice pentru „civilizaţie“, ni se va 
da voce să întrebăm dacă civilizația austro- 
maghiară, în forma în care ni se arată, me- 
rită “Să ni ridicăm braţul pentru ca, dacă se 
poate, cerc, de la Romiîni, ca- ci să meargă 
alături cu o putere care, stăpînind ca însăși 
peste trei milioanc de Romini, îi tratează 
într'adins și într'una cu disprețul celui mai 
elementar simţ de justiţie; — căci. Romînii — 
să fie bine stabilit —nu cer privilegii, pre- 

- “lin 30 Oct. 1860, i 

MIHAIL EMINESCU a 

rogative, ci cer în Ungaria cel puţin apli- 

carea conștiincioasă a legei positive a na- 

ționalităţilor, în Bucovina nu cer decit eser- 

ciţiul liber al confesiei lor, autonomia bise- 
ricii lor: o autonomie pe care-o au Evreii, 

Lipovenii, Calvinii, n? mai. vorbind de loc 

de puternica posiţie a bisericii catolice; — 

“ Klacă c'un cuvînt se poate cere să ne vărsăm 

sîngele pentru a asigura “contra mișcării sla- 

ve supremația simulacrului de civilisaţie e- 
vreească din” Austro-Ungaria. | 

După tonul cu care vorbim, sar: putea 

presupune că în .dreapta indignare cxage- 

răm lucrurile.. De aceea vom vorki asuprit 
materiei în mod cu totul special. 

După cite se vorbesc prin jurnale, Aus- 

tria pare a avea o constituţie. Pare a ave. 
zicem, pentru că în faptă nu există de cit 
pentru a fi batjocorită de o mină de Evrei 
și de beamteri, cari cîrmuesc acest complex 
ile ţări, în care nimeni nu-i mulţămit. Afară 

de aceea, libertatea religioasă este, dragă 
Doamne, garantată prin o mulțime de terfe- 
loage de origină supremă, care se vor fi 

respectînd faţă cu alţii, numai faţă cu Romi-! 
nii nu. Astfel Constituţia din 4 Martie 1840 
$ 1, Patenta din 31 Dec. 1852, „„Diploma” | 

în fine constituţia (Reich- 
sgrundgesctz) din 21 Dec. 1867 art. 15 în 
care se zice: o - u 

Fie-care biserică, recunoscută de stat, are 
"dreptul de a-și exercita cultul după credinţa 

ei, a-și conduce şcolile sale, a.stipini şi în 
frebuința fondurile "şi averile sale biscri- 
cești şi școlare după trebuința și dorința ei. 

' 3 

Și întradevăr, acâst articol se şi aplică — 
pentru Lipoveni și Evrei, pentru Romini nu, 

De două-zeci şi şease de uni Rominii bu . 
covineni se primblă de a Ana la Caiafaj 
pe la naltele scaune, cum sic ci, pentru a pu- 
tea esercita un drept garantat de constituție 
și de două-zeci şi şase de ani îmblă în zadar. _ 

Pentru a înţelege anomalia atirnării bi- 
sericești din Bucovina—-atirnare cretică, con» 
trarie canoanelor: ritului răsăritean şi cea: 
mai nedreaptă înriurire asupra credințelor 
poporului, vom trebui să caracterizăm în . 
două cuvinte aşa numitul partid liberal-con- 
tituțional din Austria. Intr'un mozaic de po- 
poare cu un singur guvern a trebuit să se 
ivească oameni, cari nu se ţin de nici o nație 
în special, oamenii interesului personal, cari 
cu aceiași ușurință. pot fi Maghiari, Poloni, 
'Gerpmani, c'un cuvint ce li s'ar cere să fic. 
Aceşti indivizi fără nici o comunitate dea 
principii, una fiind numai întru exploatarea! 
naţionahtăţilor, cari nu “imi sfint în 
lume, nu ţin la nimic ce a sine, —-sint 
„liberalii“ din Austria. [o -: cea nu ne vom, 
mira dacă vom găsi pc si::mmi ca Giskra, 
miniştri atotputernici, uniţi la escamotări 
ordinare cu Evrei parveniţi, întreprinzători 
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„de drumuri de fer; nu ne vom mira zic, dacă 
] vom găsi că într'un rînd cel mai liberal 

„| se în consiliu de întreprinzători. Mai toţi 
| foştii miniştri liberali sînt. astăzi milionari -- 
"|. din advocaţi fără pricini ce au fost. De un- 

de? De odată cu fotoliul de ministru mai 
| ocupau și fotolii de membri în consiliile 
| de administraţie ale tuturor bancelor (sic) 

şi întreprinderilor. posibile si- imposibile, care 
în vremea marelui „„Krach“ au prezentat a 

| pectul zilei de apoi, în tumultoasele strigăte 
| ale particulari! or: înşelaşi, a micilor capita- 

liști ruinaţi — un adevărat Pompeji, surprins 
de lava. Vesuvului, —- Austria, creziud a pu- 
tea abstrage de la serviciul oamenilor cu pă- 
rinți cerţi, cari să fi vorbit o limbă certă, 
să fi ţinut la am cămin, să fi avut în suflet 
„simţ istoric“ singurul care întăreşte îm- 
părățiile, s'a folosit din contra de oameni, 
cari nu ţineau la nimica, nici la Austria ca 
abstracție, de oameni, pe cari în jurnalele 

Presse), la imperiul german, la Ruși, cun 

nal, corupt, lipsit de caracter, 
noiu al catilinarismului. 
vernați guvernează. Contingentul cel 
mare pentru formarea acestui „c 
părăţici“, cum îl iurnesc ci, îl dau Evreii. 
„Ce mi-i "Hecuba ?* zice Ev zeul, ce-i pasă lui 
de. seriosul German, de energicul Ceh din 
Boemia, de cavalerescul Polon, de melanco- 

licul Rus, a sa ţintă, una este: succesul, stră 
"lucirea, banul. Cuin că acești oameni sc nu- 
mesc astăzi „Germani“, e curat întîmplător 
şi trebuie atribuit puternicei ridicări a veci- 
nului înperiu germanic; tot acești oameni 
se riumesc în Ungaria Na ghiari „mouite, Ei 
nu au naţionalitate, pentru că n'au trecut, 

|- mau istorie. De aceea guvernul austriecesc, 
înnaintea venirei contelui Hohenwart la mi- 
nister, era.un guvern de parveniţi, stăpi- 
niți ci, la rindul lor, de hetere. După căde- 
derea contelui, regimul „bursei“ a reînceput, 
neutralizat întru citva de blestemele pODU- 
laţiilor ruinate de la un capăt al imperiului, 

i pină la cellalt. Astfel dar era fivesc, Ca 
d predecesorii lui IHohenwart, cari în viaţa 

lor n'au simţit instinctul respectării pro- 
prictăţii, să răspundă într'un rînd Bucovinc- 

: “ilor că „fondul religios greco-oriental nu 
ar fi al bisericii, ci al guvernului”, 

adevărat gu- 

mai 
cleiu al îm- 

    
„Noi. nu ne putem nici închipui măcar o 

asemenea lipsă de orice simț de pudoare. 
Intr'adevăr, la noi. moşiile mănăstirești s'au 
prefăcut în avere a Statului, dar numai mo: 

2. şiile bisericii statului român, care a luat a- 
supră- Şi întreţinerea 
ror școlilor, spitalelor, mănăstirilor mai în- 
ser;.nate, puindu-se capăt «sploatării prin că- 

“lugâri străini, cari se imbogăţeau aici în 
țară şi ridicau cu i banii noștri institute gre- 
cești, 
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consiliu de miniştri din Austria se conştitui-. 

lor îi ode vinduți la Turci (ca Neue frcic | 

cuvint Austria s'a servit de un element ve- - 

Acești oameni gu- 

fără deosebire a tutu-. 

„moştenitori, 

519” 

Dar guvernul romîn nici a gindit vr'o: 
dată să ieo in administrarea sa averea bi- 
sericilor catolice, protestante,  lipovi incşti, 
ctc., care nu sînt "biserici ale statului romin 

Și nici în Austria n'ar fi cutezat nimeni . 
pină la aceşti parveniţi să ridice pretenţii 
asupra averii unei biserici, neatirnate, ne- 
confundabile cu statul austriac. : 

In fine cabinetul Hohenwart, care din ne- 
norocire pentru naționalități -avu o durată; 
atit de scurtă, dacă nu li-a dat Rominilor si- 
guranța averii lor strămoșești, cel puţin a 
neutralizat rapacitatea predecesorilor săi, 
căci în vremea lui s'au.pus în faţa lumii în. 
tz'o adunare de proprietari, preoţi şi ţerani 
În număr de 4000: inşi din toate unghiurile 
pămintului clasic al Bucovinei, drepturile, 
necontestate, neatacabile ale bisericii. răsă- 
ritenc asupra fondului religionar. 

Iată dar cura stau lucrurile. 

Trecîhd Bucovina supt Austria, Divanul 
Moldovei şi Vodă se vede că s'au îngrijit 
ca prin tractatul de cesiune Austria să fio 
obligată de a menținea în aceste ţinuturi 
statu-quo. Guvemul austriecesc a găsit în 
Bucovina stări de lucruri cu totul fericite în 
privirea îndeştulării materiale a locuitorilor. 

A găsit mănăstirile pline de averi, o nu- 
meroasă- clasă de țărani cu totul liberi, ma- 
zilii, ruptaşii şi răzeșii, bresle de meşteşiu-- 
gași, stărostii de negustori, c'un cuvint o 
feudalitate cam tirzietică în viața ci, dar li- 
niștită și liberă, Ceea ce era vechiu în ve- 
chea Moldovă ă, cra legătura. pe cate clase 

-* întregi o aveau cu statul. Mazilii şi rupta: 
şii, boerii cu scutelnicii lor erau obligaţi 
de a servi gratis în orice ocazie statului, 
era sc vede o rămășiță a organizaţțiai mili-: 
tare de supt Domniile vechi. Aceste legă- 
turi dintre Domnie și populație, preroga- 
tivele acestei din urmă crau neînţelesc pen- 
tru noii guvernanţi, obligați a ţine statu-: 
quo; afară de aceea ei sperau a deduce din 
dreptarile Domniei moldoveneşti, drepturi 
ale împărăției Austriei. Cu acest scop gu- 
vernul austriccesc face la a. 1782 întrebare 
Divanului Moldovei ca să-l lumineze în ma- 
teriile juridice, dar mai ales în materie de. 
succesiune. Din toate acele întrebări (26 de 
toate! -se vede, cum noii. guvernanţi um 
blau cu miţa pe lingă păsat, doar s'ar putea 
deduce cumva treptul de proprietate a „Stă-: 
pinirii! asupra păminturilor mănăstirești, ră- 
zăseşti şi. a locurilor din ,tirguri. 

Iată cîteva din aceste curioase întrebări: 
+ Veniturile podurilor şi alte venituri ce au 

fost Domnești, le-au stăpinit: Domnii însuși 
sau cu scrisori le-au dat altora? 

Un stăpin de moşie, ce nu art copii sau 
are putere a face cu moșiile 

sale ce-i va fi vosa? Poate să facă pe un 
străin moştenitor fără voea Domnului [ă- 
rii? 
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Poate fiește-cure stăpin de moșii să facă. 
diată sau.arc osebire. unul de altal? 

Un stăpin poate să vinză moșia de istov? 
Din răspunsurile Divanului se vede, că 

de şi tot pămîntul Moldovei a fost innainte 
de vremi nepomcnite „domnesc“, prin da- 
niile luminaților Domni, prin descălecare de 
orașe și sate au devenit proprietăţi par- 
ticulare, la care „,stăpinitorul țării“ nu are 
nici un amestec, şi că fie-care om „,slobod'* 

- din Moldova este volhic 'să dispue de ave- 
rea sa cum îi place, fără să întrebe pe „stă- 
pinitorul țării“, 

C'un cuvînt toate întrebările scoposesc, ke : 
a afla drepturi domnești asupra drumurilor, 
morilor, crișmelor, podurilor, pădurilor și. 
proprietăţii mari și mici. E păcat că n'a- 
vem de pe aceste întrebări și respunsuri de 
cit o copie defectă; caracteristic este însă 
că în acest an al întrebărilor (1782) Doso- 
teiu Episcopul: de. Rădăuţi, cedează guver,, 
nului administraţia bunurilor episcopeşti. 

Asupra propunerilor consiliului suprem, 
losif al Il-lea pune rezoluţia: 

„„Se ia spre ştiinţă şi la vreme se va lua, 
sama, ca aceste venituri mănăstirești să se 
întrebuințeze cu folos: însă numai spre folo- 
sul confesionarilor şi numai în provinția în 
care s'au desființat mănăstirile“. 

Se vede din rezoluţie că consiliul propuse 
confiscarea, iar împăratul a refuzat-o, fă» 
cînd deosebire între al meu ș'al. tău. 
„In urma măsurilor guvernului, se lăţise 

îngrijiri asupra „dreptului de proprietate“ 
a moșiilor. Deci consiliul suprem se vede 
silit de-a declara prin rescriptul din 19 
Mart. 1783: 

„Luindu-se moșiile episcopiei şi poate şi 
cele mănăstireşti sau ale altor institute, na 
se înstrăineaziă nici de cum de la mcnirea 
Iui darul făcut episcopiei mănăstirei sau in- 
stitutului, ci din contra, veniturile nesigure 
de mai nainte, ce nu se pot evita la proprie- 
tăți imobile, se asigurează“. 

Tot în privinţa întrebuințării fondului, 
$pune rescriptul consiliului suprem din 4 
Iulie 1783: îi 

„Llmpuţinarea şi micșurarea mănăstirilor 
are să continue și pămînturile și fondurile 
ior au să se iee spre administrare, averea 
preuțimii care nu locuește în țară, prin ur- 
mare străine, are să se ia asemenea și din 
toț fondul cesc va creia astfel, are să se sus- 
ție: intiiu clerul greco-răsăritean, apoi are. 
să se înființeze cel puţin.o şcoală, fie la Cer- 
năuţi sau în Suceava, și ce va mai rămînea 
are să se păstreze spre alte întrebuinţări fo-* 
lositoare'”. 

EMINESCU po ”- 

In privința administrării fondului religio- 
nar, rescriptul consiliului suprem din 10 Ia- 
nuarie 1784, cătră generalul Enzenberg, spu- 
ne următoarele: 

„Spre a da pretutindene, iar mai ales po- 
porului din Bucovina, dovadă vederată că 
economia cea nouă întroduşă la moşiile e- 
piscopeşti şi preuţeşti, nu are alt scop de, 
cît numai binele religiunii şi al indigenilor, 
şi că banii ce .vor incurge nu se vor între- 
buinţa spre alte cheltueli decît pentru acelea, 
ce ţin de susfinerea episcopului şi a preuți- 
lor, de cerințele cultului şi ate păstoriei, a- 
poi de finerea mănăstirilor şi a zidirilor: 
preuțești, precum şi de creşterea preuțiior 
învățați şi cucernici, apoi ile înțiințarea şcoa- 
telor şi a altor institute pioase ce lipsesc încă 
acuma: toate veniturile episcopeşti şi preu- 
țeşti, ce au incurs și vor incurge încă mai 
departe, trebue să se păstreze aşa dar în 

„deosebită evidență și într'o casă separată, 
„care va purta numele de „casa fondului re- 

ligionar“, şi toate dispoziţiile în privinţa a- 
„ceasta, de s'ar ţine ele de ori-care rubri- 
„că numită mai sus, trebue să se facă supt 
privigherea și respective cu ştirea Episco- 
pului şi a Consistoriului, aşa încit toate în- 
drumările de felul acesta să ajungă la ca 
noștinfa poporului“. - 

Tot în privința administrării, întrebuin- 
ţării şi a însăşi proprietăţii fondului, s'au 
garantat prin scriptul consiliului suprem din 
3 Martie 1784 către generalul Enzenberg 

* următoarele: A 

„Pentru că după.prea înnalta intenţiune a 
Maejstăţii Sale, veniturile moșiilor preuţeşti 
și mănăstirești sînt în deobește menite pen- 
tru susţinerea episcopului și a xeleilalte preu- 
țimi ce se va sistemiza, pentru înființarea 
școalelor şi a altor institute pioase, apoi 
pentru ținerea zidirilor. preuţești, prin ur: 
mare pentru că aceste moşii 7 sînt q se 
conjisca după cum spune întimațiunea cea 
foarte scandaloasă trimisă de Domnia sa 
către Consistoriu, ci au să ge ice numai spre 
mdministrare; în. finc, pentru ce veniturile 
ce se vor mări prin îmbunătăţirile= scopo- 
site n'au să se adune în visteria jiscului, ci 
în casa separată a fondului religionar: da 
aceeu toală manipulațiunea aceasta trebue 
să se petreacă supt privigherea și condu- 
cerea Fpiscopului și a Consistoriului, prin 
irmare şi tot personalul economic ce este 
de trebuință pe moșiile episcopești și mi- 
năstireşti, trebue să fie ules şi ușezut în înfe- 
legere cu Episcopul și cu Consistoriut:“. 

Tot-odată citim în decretul consiliului su- 
prem către generalul Enzenberg: 

„Nu odată, ci de mai multe ori s'au dat 
de înțeles administraţiunii, că - intenţia Ma-
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jestăţii Sale nu este nici decît de a furbura 
proprietatea privată sau şi numai de a în- 

“ gădui să se purceadă cu puterea și cu sila' 
la vre-una din economiile de n pe moșiile preu- 
țești“. + , 

În fine citim în decretul consiliului su- 
“prem de Curte din. 8 Mai 1784 următoa- 

Î 
rele: - 

„După instrucțiunea de mai. nainte tre- 
buie să se ia seama ca primirea şi cheltuie: 
lile tuturor banilor scolastici, măntistir: “şti şi 
preuțești Să se poată purta separati de ui ca- 
sei districtuale administrative, şi foale man- 
datele trebuincioase din casa fondului reli- 
gionar să se facă prin: Consistoriu“. 

Mai clar nu s'a putut garanta. proprieta- 
tea, intrebuinţarea, administraţia averilor c- 
parchii Rădăuţilor. Amploiaţii se numesc, 
şcolile se înfiinţează, plățile se fac numai 
cu espres mandat al Consistoriului şi al E- 
piscopului, guvernul e un notar oficial al a- 
facerilor, nimic mai mult. 

Pentru a arăta însă cum se întrebuințea- 
ză aceste averi, von lăsa să vorbească pe un 
țăran din Bucovina, pe primarul din satul 
Crasna, Grigorie liuţ: 

„Numai: despre un lucru am auzit vorbin- 
du:se mai puțin, adică despre şcoalele noas- 
tre din țară, despre școalele noastre biseri- 
cești, pentru creşterea și luminarea poporu- 
lui nostru drept credincios. Dară şi despre 
acest lucru să nu așteptați o cuvintare iscu» 
sită, căci noi țăranii n'avem atita învăţă- 
tură ca să putem vorbi cu iscusinţă. Cuvîn- 
tul meu va fi” scurt dară adevărat din inimă. 
„„Noi stim cu toţii, că din banii fondului 

nostru bisericesc s'au înființat in Suceava 
un gimnaziu, în Siret o şcoală -normală şi 
in Cernăuţi o școală reală şi o școală nor- 
mală cu o preparandie. Știm cu toţii e a- 
ceasta că prin parochii s'au înființat, 
cheltuiala comunelor bisericești, peste o în 
tă de şcoale! primare, dintre carile mai mult 
de jumătate sînt sprijinite şi din fondul nos- 
tru_ religios. 

„i Aceste şcoale sînt confesionale, adică 
bisericești, și pînă acum se purtau toate tre- 
bile lor de preuţi şi de învățătorii drept cre» 
dincioşi supt privigherea prea  onoratului 
Consistoriu. In urma legilor împărăteşti mai 

3 Miaiu 1868 şi din 14 Maiu 1869, 
atit biserica cît Şi fie-care parochie are toti 
dreptul de a înfiinţa şcoale proprii biseri- 
cești şi a le derege după legile generale. 
Cu toate acestea şcoalele noastre sătești 

susținute parte de parohieni, parte din fon- 
dul nostru religionar, semtină a ni se înstrăi- 
“na cu toiul. In multe ținuturi din țară sînt, 
puşi privighetori de şcoale şi de altă lege 
şi de altă limbă, Aceştia dispun acum. și de 

, 

şcoalele noastre bisericeşti fără a mai între- 
ba de cet ce reprezintă comunele parochiale. 
şi biserica noastră din țară. Pe cît văd şi 
pricep, lucrul merge într'acolo, ca şcoalele 
noastre bisericeşti să treacă în "rîndul şi nu- 
mărul celor nebisericeşti, şi ce vrea să zică 
aceasta? Nici mai mult nici mai puţin, de 
cit că pe: lingă -privighetorii scolastici de 
altă lege şi de altă limbă, încetul cu încetul; 
să”ni dee și învățători de altă lege şi: dei 
altă limbă, şi de va merge lucrul ca pină. 
acum, În curînd ne von pomeni. şi cu învă- 
țători jidani. Eu ştiu că nu voiţi şi nu doriţi 
una ca aceasta, “Însă după legile mai nousi 
pot fi în şcoalele nebisericeşti jidani învă- 
țători. 

„Dar să vă mai spun încă una. In Viena 
a fost mai dăunăzi o adunare mare de învă“ 
țători. Și din Bucovina au fost cîţi-va. In a- 
cea adunare s'a hotărit ca în şcoalele biseri- 
cești să nu se mai învețe religiunca. Şi dacă 
acca hotărire se va primi, atunci preuţii nici 
vor mai intra în școală ca să învețe pe co- 
piii noștri religiunea. Și cu vă întreb, oare 
ni-ar fi de jolos astfel de şcoale? Ce star a- 
lege din copiii noștri cu învăţători de altă 
lege şi de altă limbă? Eu nu mă pot înțelege 
cu aceea ca să lăsăm pruncii noştri fără, de 
învățătură, ci vă întreb, oâre-să ne lăsăni 
noi de şcoalele noastre. bisericeşti? Nimene 
nu poate aștepta de Ja noi una ca aceasta, ci, 
din potrivă, trebue să dorim și să cerem, ca 
în fiecare parohie să aveni cite o şcoală bună 
bisericească. 

„Una, numai una, ne mîntncă pre, noi ţa 
ranii, Ştiţi ce? Sărăcia. In cele mai multe. 
sate “sînt oamenii noştri săraci, și n'au de 

unde face scoalele şi susţinea pe învăţători. 
Dară bun e Dumnezeu, și fondul nostru bi- 
sericesc este avut. EI este menit și pentru 
școale. Aşa dară de vom răminea. pe lingă 
ast-fel de şcoale, ce ni convin. mai bine în 
imprejurările i in care ne aflăm, fondul nostru - 
va sta într'ajutor cu bani pentru susţinerea 
lor, de care vom putea zice cu drept cuvînt 
că sînt ale noastre și ru străine“, 

„Văd, că vă înțelegeţi cu,toţii, ca să a- 
vem şcoalele confesionale sau bisericeşti, Văd 
că cunoaşteţi că numai ele ne sînt de folos. 
Acuma nu nc rămine alta de cit să poftinr 
pe comitetul ce se va alege, ca în adresa co 
sc va face cătră Minister să se scrie şi a 
ceastă dorinţă a noastră, adică că poporul 
nostru drept credincios doreşte şi voeşte a 
avea ca pină acum școale confesionale sau 
școale bisericești“, - 

O asemenea adresă s'a tăcut la minister şi 
sc vor face încă multe cu aceiaşi menire de 
a putrezi la acte. 

Deci -starea Rominilor. din Bucovina o 
rezumăm în acest fel: 

1) De şi libertatea oricărui cult e garan- 
tată prin constituția austriacă, deşi credin-
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cioşii fiecărei biserici sînt îndreptăţiți de 
a-şi administra averile școlare. şi eclesiastice, 
numai Românii în tot imperiul sînt supuși 
unui regim escepţional, N , 

2) Deși gimnaziul din Suceava, şcoală 
reală din Rădăuţi, școala normală din Cer- 
năuți și altele sînt plătite din fondul reli- 
gionar, nunirile profesorilor se. fac de-a 
dreptul de cătră Ministerul. din Viena, pre: 
cum. nu se'ntimplă la nici un popor, la nici 
o şcoală confesional. Numai Roimiînii sînt 
supuşi în privirea școalelor lor unui reginy 
excepţional, şi_aceasta pentru ca în ele să. 
se păstreze . limba de propunere germană. | 

3) Arhiereii, după scriptură și canoanele 
bisericii răsăritene, se aleg; în Bucovina 
arhipăstorul e numit de-a dreptul, pe cînd 
în aceeași țară Lipovenii își aleg pe Viădica.. 
lor de la Fintina Albă, şi Evreii își aleg 
rabini. Numai Rominii, şi'n această privire, 
sînt trataţi în mod escepţional. N 

E de prisos să mai vorbim despre înfiin- 
țarea cu scopuri politice a așa numitei uni- 
versităţi, în care s'adună toți profesorii su- 
pernumerari de Jicec de prin Kolomeia şi Ke- 
cikemet (Kecskemet) pentru a figura ca 
profesori de universitate, nici de liceul de la 
Cernăuţi, care în vremea din urmă geine 
de suplinitori rusnaci, nici de neaplicarea o- 
bligativităţii învățămîntului la școalele rurale 
romiîneşti și aplicarea strictă la cele ru- 

„seşti. Vom. atinge mumnam treacăt învrăj- 
birea artificială, întrodusă de 
tre Romini şi Ruteni, 

Sint în Bucovina două soiuri de Slavi; 
“uțulii, cum se vede un trib vechiu de mun- 
te, care cuprinde şirul de Nord al Carpaţilor 
şi Rutenii, fugiţi din Galiţia, aşezaţi între 
Nistru şi Prut. Cei dintiiu sint 
tohtonă-şi duc un fel de viaţă care cu greu 
se poate descric, „viaţă de pasere pribeagă, 

guvernanţi în- 

“originală şi liberă, și nici autoritatea sta- 
tului austriac nu prea pătrunde printre din. 
şii, căci perceptori, subprefecţi şi 'a. cari 
i-ar prea supăra, dispar cîtc-odată fără urm. 

Dar nu aceştia li-s duşmani Rominilor. 
Din contra, Romiînii li pricep limba lor 

fără. s'o poată vorbi şi ei pricep pe cea ro- 
mînă. E cel mai ciudat fenomen de a vedea 
pe ţăranul romîn de baștină cui ascultă cu 
atenție la ceea ce-i spune oaspetele său, cind 
se scoboară la cîmpie.. Şi acest oaspete vine 
poate” din munţii Tatrei, de cine știe unde, 
și pricepe romineşte, fără să fi vorbit vr'o- - 
dată un cuvînt. Din această simpatie abia ex- 
plicabilă s'ar- putea deduce că aceşti Hu- 
tuli sînt „„Daci slavizaţi“, pe cind Romiînii 
cari-i, pricep fără să li vorbească limba, 
sînt „Daci romanizați“. Acest trib este puțin 
numeros, măruat la stat și vioiu.. , 

Dar aceia cari-ițduşmănesc pe Romini 
nu sînt acești Daci slavisaţi, ci Rutenii din 
Galiţia, cari scăpind pe pămint moldove- 
nesc de apăsarea polonă, de miliția austriacă 

populaţie au-- 
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şi de alte rele, pretind că a lor e Bucovina, 
că ei sint adevărații stăpini ai ţării. Cuver. 
nul se foloseşte de ei pentru a-i paraliza pe 
Romini și râde în taină de ei, ştiind prea bine 
din analele sale statistice că sînt bdjănari, 
aduşi de boerii moldoveni pentru a li cultiva 
moșiile, lucru care se obicinuia în Moldova 
pînă pe la 1845, pe cînd în rolurile de con- 
tribuţie- era o rubrică deosebită pentru „be- 
jănarii ruteni". Aceşti oameni din vechiu 
se pusese într'ailevir de bună voe supt auto- 
ritatea mitropolitului Sucevei, căci popii lor 
vencau din fundul Poloniei să se sfințească 
la Suceava, servind tot-odată şi de spioni 
Domnilor Aioldovei, în 'cît regii Poloniei s'au 
zăsit siliţi să oprească pe „,popones Ruthe- 
norum' de a mai merge la Moldova să se 
sfințască. Dar credem că din aceste servi- 
cii oculte aduse Domnilor Moldovei de că- 
iră popones nu se poate deduce un drept es- 
clusiv al bejănarilor ruși asupra fondului 
religionar, ba asupra Bucovinei întregi. 

Afară de aceea Rominii nici nu le refuză - 
ajutoarele necesare pentru întreținerea şcoa- 
lelor rurale, numai egalitatea nu vor s'o 
admită — și cu drept cuvînt. Pe de altă par- 
te Rusia își are agenţii săi printre aceşti 
oameni, iar guvernul, în loc de a vedea cum: 
stau lucrurile, îi încurajează în aspiraţiile 
lor şi voeşte să facă din Bucovina un focar 
de. agitaţie rusască în contra Polonilor şi a: 
Rominilor. ! 

Mai sint peste Prut şi mulţi Romini sla- 
visaţi, cari de pe. fisionomie, port şi obi- 
ceiuri se cunosc a fi Romini, apoi numele 
lor de familie, numirile satelor (d. e. Cuciu- 
rul mic), cărţile vechi, cîte se află în bise- 
rică, inscripţiile acestora, scrisorile, în jo- 
sul textului, toate arată. că înnainte de o 
de ani locuitorii acestei părţi erau încă Ro- 
„mîni. Astăzi vorbesc ruseşte-și ni se pare 
că Ruşi vor şi rămîne(a). Deşi se numesc 
ei înșii(şi) Romini (Woloch), dar vor a- 
junge ca cei din Moravia, cari şi aceia se 
numesc Romini,, fără de a-și mai ști limba. 

Și. dacă va întreba cetitorul, ce biserică 
este aceca pe care guvernul din Viena o 
supune administraţiei sale, vom răspunde 
că este cea mai neatimată a întregei creşti- 
nătăți, căci atit Mitropolitul transdanubian 
și al ţărilor iartatrice klin Proilabum (Brăila, 
cit și cel al tingro-Vlachiei (din Tirgoviş- 
te) erau supuşi Patriarchului..de Constanti- 
nopole, iar cel de.al doilea era cesarcul a; 
celui patriarchat, continua puterea centru. 
lui Constantinopoiitan .pii'n munţii Aura- 
riei, sfinția “pe Mitropolitul de Alba-lulia, 

“stătea în legătură întinsă a organismului e- 
clesiastic .greco-bulgar. Singură Mitropolia 
Moldovei şi a Sucevdă cab antiquo suverană , 
neatimată de, nici o patriarchie, acestei Mi- 
tropolii a Moldovei şi a Sucevei se diitoreşte 
introducerea limbei romine în biserică şi 
stat, ea este iînama neamului romînesc.
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De aceea estragem din „Iadireptarea le: 
gei“ lui Matei Basarab (tipărit la Tirgovişte 
1632): 

-„Află-se scris în pravila lui Matei Vlas- 
tari, cum şi AMoldo-Vlachia au fost supusă 
Ochrideanilor; cari acum nice Ochrideani- 
lor se pleacă, nici Țarigrădeanului, şi nu 
stim de-unde au luat această putere, 

Între Mitropoliţii, cari țin supt mina lor 
Episcopii, se zice: 

„„Moldoveanul ţine aceasta: Rădăuţul şi 
a Romnaului și Huşii”. 

Intre esarchi se citează „„Moldoveanul“, al 
„„Sucevei şi a toată Moldo-Vlăchia“ — „iară 
ceilalţi Mitropoliții numai pre-cinstiţi să 
scriu, iară nu și Exarchi“, - 

Va să zică Iipiscopia Rădăuţilor, supusă 
celui mai neatirnat - mitropolit, esarch sau 
sponte, și în rang egal cu un patriarch, a- 
ceastă episcopie este azi. administrată de 
bcâmteri: și de Evrei. 
piscopii sc propun obiectele .. limba %er- 
mană, cu profesori nernți şi elovi evrei. A- 
bia sc mai găseşte cite un egumen de mă- 
năstire, cite un preot și în creerii munţilor 
cite un dascăl de școală urbană sau rurală, 
şi alte-ori cite un protopop care, întemei iat 

„ne trecutul istoric de zoo ani al acestei. sfiu- 
te cpitropii a Rădăuților, să zică: „stăpîn 
peste această bucată de pămint e strălucita 
roadă de Mușatin și coboritorii ei, nu E 
vreli saliţiani şi Șvabii din Bavaria“. 
ce s'ar zice despre alte popoară, nu se poate 
contesta în ele un fel de respect faţă cu 
trecutul şi aceasta e un semn că o nație are 
în sufletul său „religia umanităţii“. Și re- 
ligia umanității consistă tocmai în recunoaş- 
terea existenţi. unui principiu moral în is 
torie. Și n'a reprezentat Mitropolia Sucevei 
un principiu moral? N'a fost ea accea, care 
a, dat razimul evanghelic populațiilor aser- 
vite din Polonia, n'a tost ea, care a apărat 
intactă creștinătatea față cu agresiunea ma: 
hometană, n'a fost ca aceea, care'n persoana 
lui Varlaan: Mitropolitul a făcut ca duhul 
sfint să vorbească în limba neamului romt- 
nesc,-Să rudee în graiul de miere al cobori- 
torilor -armiilor romane sfinta scriptură şi 
preceptele. blinduiui Nazarinean? N-a fost 
ea, carc s'a ridicati cu putere contra naţio- 
nalizării, judaisării, bisericii creştine prin 
“Luther şi Calvin? Patriaschi și Alitropoliți 
"au tăcut față cu propășirea repede a refor- 
_maţiei și desbinării; Mitropolia Moldovei 

. 

In. şcoaleie acestei e- 

Ori 

şi Sucevei a ridicat glasul contra lui -I.uther - 
. și a arătat totodaţă că reforma era în sine 

de prisos. Nu reformă —- reîntoarcere la ve- 
chea. și toleranta comunitate bisericească, 
precum o Încearcă astăzi unii catolici din 
Germania, era mintuirea omenirei din mre- 

“acea adunare de. care 
„ă pronunțat memorabilile cuvinte, că Ro: 

jele materialismului, și din sofismele lui An. 
i Crist, 

Dar Ey reul austriecesc e. departe de a 
pricepe, de ce Românul. ţine la biserica lui, 

„căci... această Mitropolie, cea mai însem!: 
Şi nu mai arde candela! vecinică la capul 

nată în Orient prin spiritul ci, a ajuns azi de 
batjocură evreo-germană Slov acilor din Aus- 
tria, Această Mitropolie are astăzi în fapt 

„mai puţină autonomie de cit rabinul jido- 
vesc din Sadagura, ea, supt un împărat 
creştin, a ajuns o unealtă de politică,. de 
coterie în miînile d-lui Stremeyer. 
bine-credinciosului și de Hristos jubitorului 

“Ştefan-Yoevod. Biserica Ii Alexandru cel 
Bun în Suceava stă de 80 de ani în ruină; 
iar slitropolia Sucevei cu moaştele sft. loan 
cine se'ngrijeşte de ea? Mihail Grigorie 
Sturza i-a dat o existenţă de umbră, iar Titu 
Maiorescu, fostul ministru al Măriei Sale 
Carol-Voevod trimisese un architect ca să-i 
ridice planul, să propue întrumsețările cu- 
venite şi să clădească un local de şcoală pri- 
mară romînească în curtea acelei biserici. 
Atita” ştim. despre acea Mitropolie, în care 
stă locțiitorul Aitropolitului Moldovei; iar 
cit despre lEpiscopia Rădăuţilor — ea a de: 
venit Mitropolie austriacă-internaţională a 
Bochezilor din Dahnaţia şi se vede că tot 
supt d, Stremeyer mai are perspectiva de 
a deveni Mitropolia Indianilor Țulu sau a” 
creştinilor din Maroc. 

De aceca nu; e nimic mai serios de cît cu- 
vintul boerului imoșnean Hurmuzachi, care în 

am ' vorbit. mai sus 

minii din Bucovina au ajuns să apere de „li- 
beralii“! dlin Austria ceea. ce m'au fost în stare 
să răpească Turcii şi Tătarii — autonomia 
bisericii, limbii, scolii. 
 Hotăritu-s'au. în tăinuitul sfat al pronici 

cerești, ca 1877 să devină reversul lui 1777? 
II. Nu există stări de lucruri mai 

nătoare de cît acelea ale Ungariei și Romi- 
niei, o dovadă că amiîndouă ţerile acestea, 
sint jertfele unei esploatări comune, Dar 
pe cind Rominia prin justă frică de elemen- 
tele străine și prin recunoaşterea ranclor 
sale are posibilitatea de a 'ajunge la între- 
mare, îndată ce'va înlătura scamatoriile care 
mistuesc puterile ci cele mai bune, Ungaria 
a supt veninul în nobilile sale vine, Şi-a TO-. 
bit economiceşte popoarele supt dibaciul ti- 
tirez austro-evreesc, caren Buda-Pesta îşi . 
pune pană de cocoș în pălărie, precum. bea 
în Viena bere în sănătatea principelui Bis- 
marck: 

Deschisă industriei jidoveşti din Austria 
și înmulțindu-și trebuinţele: prin .formele 
goale ale civilizaţiei occidentale , pe care I-a 
introdus cu aceiaşi pripă ca și noi, Ungaria 
îşi istoveşte pămintul prin cultura” estensivă 
şi barbară, scoate prin acest tratament pă- 
turi din ce în ce mai adinci ale țarinei la su- 
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prafaţă, aşa în cît brazda sa devine din cc, 
în ce mai săracă. Neputind, se'nţelege, con- 
cura cu vecinul său, cu cară e legată prin in- 
teresul apăsării naționalităților, tot ce nu lu- 
crează pămînt în Ungaria e silit a-şi oferi 
puterile sale statului sau a trăi din advocat- 
lic. Ungaria este, după Rominia, patria func- 
ționarismaului, cîrciocarilor și negrei specu-. 
laţiuni evreești. Pustiirea pădurilor a schiinu- 
bat mediul climatic Şi a născut se vede o: 

iar cu cît legătura eco-. 
nomică cu Austria se va prelungi, cu atita: 
popoarele de supt coroana Sf. Ştefan vor fi 
reduse la proletariat şi Ungaria condamnată 
de a răminea țară curată agricolă, cu o exis- 
tență mai mult de cît îndoelnică. Iexpor- 
tind lină pentru Europa întreagă, locuitorul 
acestei țări poartă postavul fabricelor din 
Boemia și Moravia; exportind porcii săi, 
consumă” cîrnaţi fabricaţi în Viena. Dar ur- 
urmările acestui sistem economic vor fi ace- 
leași ca și la noi: mortalitatea și sărăcirea; 
populaţiei producătoare, a ţăranului, și în- 
tr'adevăr, în cei din urmă cinci ani, popuă 
laţia autohtonă a Ungariei a scăzut “cu 144 
de mii suflete. Cu aceasta însă se îmipuţi- 
nează puterile, ce exploatează pimintul, prin 
urmare începe regresul agriculturii, și o ex- 
ploatare a brazdei din ce în ce mai cstensivă 

şi mai istovitoare. Mai adaogă apoi înmulți- 
vea clasei neproductive a advocaţilor şi scri- 
bilor şi burlăcia ei, apăsarea din ce în ce 
mai mare a ţăranului şi proletarisarea lui, 
încit nu va mai produce decît copii nesănă: 
toşi sau, producindu-i, nu va avea cu ce-i: 
ţinea. ŞI. ce e mai trist de cit ca țănle du- 
nărene cele mai binccuvintate de Dumnezeu 
să vadă perinid de mizerie copii, lor pe-un pă 
mint bogat, in grinarul Europei? 

Și toate acestea se ntîmpiă deja în Unga- 
ria. Mortalitatea și sărăcirea ţăranului, cul- 
tura prădătoare și estensivă a pămîntului, în- 
mulţirea peste măsură a funcţienarilor, ad- 
vocaților şi politicilor de meserie, burlăcia 
claselor superioare, căsătoria neprecugetată 
şi stirpitoare a claselor de jos, în fine, prin 
stirpirea pădurilor, insalubritatea climei, căci 
temperatura şi-a perdut transiția gradată de 
la cald ]a frig și vice-versa, şi trecerea e ne- 
mijiocită, fără grade intermediare, astfel în 
cit numai plămânii de cal o pat suporta. 

Acest preţ pentru autonoinia Ungariei e 
prea mare. Și dacă ne întrebăm de ce-şi sa- 
crifică Maghiarii patria lor și cele 5 naţiona- 
lităţi conlocuitoare molochuiui jidovesc, de 
ce persistă ei în alianță cu elementul evreo- 
german, răspunsul va fi simplu. Din deșăr- 
“tciunea de a stăpini naționalitățile. In loc 
de a s . împăca cu ele, de a asigura lor şi 
şie-şi un traiu indeminatic pe pămîntul stră- 
moşesc, Maghiarul preferă, în nemărginitul 
său șovinism, de-a fi. neputinciosul mediu, 
prin eare fabricatele occidentale ii omoară 

" graful Romanu” 

EMINESCU . 

meseriaş după mescriuș, clasă positivă după 
clasă positivă, pină ce regatul SE. Ştefan va 
răminea o adunătură de țărani proletari și 
de scribi și mai proletari, puşi la discreţia, 
ba la îndurarea crişinarilor evrei, deveniți 
pin atunci bancheri vienezi. 

Și ceiace cmai ciudat, e că tocmai popu- 
laţiunea curat maghiară scade la număr, în 
cit Rusul Danilewski ar putea face Unguri. 

„lor o diagnosă asemănătoare cu cea care o 
face Turcilor că trăesc pentru a scăpa de 
curentul pangermanic populaţiile slave. 

„ Dacă cu Maghiarii ar fi de vorbit, atunci 
ar vedea ei însuşi că noi Rominii fără ei sîn- 
tem slabi și ei fără noi asemenea; dar vă- 
zând că tocmai pe Romini îi tratează mai 
escepţional de cit pe toţi, îi von lăsa cu du-. 
rerc în plata lui Dumnezeu şi în orbirea cu 
care i-a băţut demonul mindriei şi al deşăr- 

„tăciunii, căci fără a fi ei înși(şi) un pericol 
esenţial 4 pentru naționalități, prin complicita- 
tea cu elementul austriecesc se perd pe ci şi 
pe toţi impreună. 

Sau cred Maghiarii că unor populaţii pro 
letariste nu li-ar conveni umbra „„protecţio- 
nistă“ a sfintei Rusii, care să-i mintue şi ro- 
bia occidentală? Sau cred că regimentele de 
scribi, vinători de funcţii și avocaţi șinecheri 
vor resista unor puteri de o cumplită reuli- 

„tate? 
îDar oare trebue o caracterizare mai buni 

a simulacrului de stat maghiar, de cit că, 
in caz de 'nerodire a pămintului, populaţiile 
mor de-a dreptul de foame? 

Dar la ce să mai prelungin expunerea 
aceasta generală? Noi nu putem sili pe Ma- 
ghiari să vadă clar; precum vedem noi, nu-i 
putem sili să vadă cîtă analogie cste între 
starea noastră și starea lor și cum ei sint 
jertfa apropiată, iar noi cea probabilă a ncs 
grei speculațiuni dinspre Apus, a. veciniciei - 
nopţi naţionale dinspre Răsărit. 

Dacă Maghiarii, prin spirit de dreptate în 
lăuntru, prin sistemul protecţionist în atară, 
nu vor asigura lor şi.naționalităţilor un traiu 
vrednic ide fiinţe omeneşti, atunci o vor face 
aceasta alţii, numai atunci — adio dulce lum- 
bă ungurească! Atunci cuvintele lui Szc- 
chenyi: „Ungaria n'a fost, ea va îi abia“, 
vor fi adevărate tocmai în sens invers: „Un- 
garia a fost abia şi nu va mai fi“. 

O foaie din Transilw ania, organ oficial al 
P. $. S. Mitropolitului din Sibiu, cea Imai 
modernă de peste Carpaţi, care urmăreşte 
cu stăruință politica modestă şi sigură a ne: * 
uitatului Șaguna, expune într'o serie de ar- 
ticole tratamentul de care se bucură Romi: 
nii din partea fraţilor maghiari 1). De aceca 
vedăm tot ce atinge materia d-a dreptul. 

1) Sint reproduse apoi pe de-antregul din , sa Tele- 
intermaţiilo amintite caro se pot găsi 

şi în volumul editat de d. I. Beurtu. 
1
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„Romînii din a dreapta Dunării, 

Un cuvînt la_vreme ni se pare, că pentru 
țara noastră împreună cu guvernul ei a sosit 
vremea de a se. ocupa în mod radical de 

soarta Rominilor din a dreapta Dunării - 

Deja „Vulturul“, foaea intzreselor bulgare, 
tipărită la Ploești, începe a-i numi numai Cu 
porecla de „găgăuţi“1) şi aceasta o face în 
inima țării romineşti,. deja aviditatea terito- 
rială grecească, sîrbească şi bulgărească în- 
cepe a-i privi ca neexistind pe faţa pămîn- 

tului, încît s'ar putea prezice că lăsîndu:i 
pe mîna fraților creştini, tocmai Rominii vor 

fi aceia, care vor eşi cu înîna goală din toată 
- afacerea și vor sta bisericește mai rău, de 

cum au stat în vremea lui Mircea-cel-Bătrin. 

Am mai spus și altă dată că pentru un teri- 

toriu poligot, ca cel turcesc, egala îndreptă- 

țire a limbilor şi confesiunilor vor fi lucru “ 

de căpetenie, formațiunile teritoriale lucru 
secundar. Da | 

Nu ştim, se înțelege, pînă unde ajunge: 

priceperea cestiunii în cercurile noastre con- 
ducătoare; dar credem că 'sînt oameni în 

țară care să cunoască stările de lucruri și 

să-i poată da ţării toată lumina necesară. Li- 

bertatea bisericească și şcolastică pentru Ro: 

minii cin a dreapta Dunării frebue însă a- 

sigurată, ca să fie odată pentru totdauna 
scăpaţi de supt presiunea spirituală, în pre- 

zent a Grecilor, îti viitor a altor „fraţi“ creş- 

tini. Forma cea mai cuviincioasă ni Be pare 
reînființarea vechii Mitropolii a Proilabului, - 

care prin organizarea ei bisericească pe ba- 

ză democratică, cu sinod tompus diri preoți . 

1) C. d. 1, nr, 134 din 10 Dec., la „Revista ex- 
fernăi* aduce o rectificare în neeastă privință : „Gă- 
găazi se numeşte o foarte mică parte din poporul Bul- 

” gariei, rităcită de tot do limba. maternă şi azi vorbind 
tareoşte. Causa schimbării limbii a fost porsecutărilo 
“Purcilor la venirea lor asupra Bulgarilor, Toţi Bul- 
garii locuitori părţilor apropiate de Varna, Burgas. 
Adrianopole gi Constantinopole au fost expuși acestor 
persocutări și limba fie-cărui Bulgar co nu vorbea tur- 
ceşte a fost tăiată, din care”eauză ei, ca să scap? do 
aceste persecuții, au fost siliți să adopte limba fur- 
ceascii, Ei sînt creştini și astăzi, însă vorbesc tureeţte, 
Grecii în cele din urină, după ce au nimicit 'patriâr- 
chia bulgară şi au gonit limba bulgară din toate gco- 
Hle și bisericile, s'au silit ca în toate locurile să gre- 
cizeze şi pe aceşti nenorociţi, introducîndu-le în bise- 
riei și şcoli limba greacă, Din cauza aceasta unii din 
acești găgăuzi s'an grecizat şi s'au făcut mai mari ina- 
mici fraţilor lvr bulgari de cit chiar Grecii proprii. 
Pentru aceşti găgăuzi (și nu gdgăuți) s'a vorbit în 
Vulturul, iar nu pentru Romînii din Macedonia.—hRe- 
producem cu plăcere această rectificare a ziarului .,Vul- 
"turul““ și adaugem vumai că ervarea noastră a prove- 
nit' din motirul simplu că ziarul amintit, vorbind des- 
pre populația Macedoniei, a împărțit-o în Greei, Bul- . 
gari şi Găgăuzi, iar despre homîni n'a spus un sin- 

r cuvint. Fiind-că ştiam că Macedo-romînii se mai 
acură de cîteva porecliri nepotrivite şi nevăzîndu-i 

de loc amintiţi în -perapectivele de împărțeală a Ma: 
cedonisi, am crezut că şi redacţia numitei foi ue gra- 
tifica tot pe noi, căci tot noi sîntem şi acolo cu o po- 

- reclă și mai pnțin politicoasă.“ 

şi tnireni să îngrijească de bisericile şi şco- 
lile romînești în tot cuprinsul Turciei curo- 
pene. Această Mitropolie â fost şi în trecut 
mai. cu.seamă pentru Rominii din a dreapta 
Dunării, iar reședința Mitropolitului nu tre: 
buc să fie neapărat în Brăila, cum era înna- 
inte, deşi ar în bine să fie pe pămîntul nos- 
tru, In faţa cererilor tuturor. naționalităților 
din Turcia, credem că cele ale Rominilor. 
sînt cele inai modeste din toate și că nimeni 
nu va -Îndrăzni a tăgădui Rominului un 
drept, de care se bucură deja şi Grecii şi 
Bulgarii şi Sirbii, și de care Rominii s'au 
bucurat antiquo. Căzut în desvetudine in 
vremea domniei fanarioţilor, reînvierea lui 
din cenușă va fi un titlu de recunoștință pen- 
tru generaţia actuală, dacă va ști să fie la 
înnălțimea cbemării sale istorice. Pin'în pre- 
zent Romînii de peste Dunăre au avut de a- 
părători pe Turci, e drept: apărători de oca- 
zie şi coruptibili, dar totuși, încetind pute- 
rea absolută a Kalifatului, ei n'ar mai avea 
nici un sprijin și nu pot spera de cît în noi, 
Să ne arătăm dar demni de încrederea lor. 

Politica slavă şi Europa. 

Protocolul final al ponferenţii 1) s'a înche- 
„iat şi s'a iscălit, membrii-ei au plecat fiecare 
încotro îl chema casa. Intrebarea este, cum 
trebue privit acest fiasco al conferenţii, a- 
“ceastă solidaritate aparentă, care avea tot- 
deauna drept corelat o nesolidaritate în e- 
sență? - 

O parte a opiniei publice, susține că suc- 
cesul este al Rusiei. Acuzată de Europa în- 
treagă că voește cuceriri şi că interesul pen 
tru creştini e în realitate de un extrem plato- 
nism Şi o mască numai pântru a ascunde in- 
tenţiile ci adevărate, Rusia a voit să dove-. 
dească Europei că rasa imahometană promi- 
te tot și nu dă nimic, că le va lua ochii pu- 
terilor cu reforme -pe hirtie, iar cînd i s'ar 
cere garanţii pentru punerea lor în lucrare, 
ea va refuza pîn' în sfîrşit, Rusia a început 
dovada, cauza Slavilor de sud a devenit o 
cauză europeană, îndărătnicia Turcilor no- 
torie, în cît Rușii declarind războiu, îşi vor 
putea spăla mîinile ca Pilat din Pont, căci 
au dovedit, că Turcul e de vină, că el trebue 
esterminat. N 'avem nevoe a adăogi că Salis- 
bury era pe cale de a semna un ultimatuny 
egal cu acela al Rusiei cătră Poartă și că 
'n momentul din urmă Earl of 'Beaconsfield 

"a găsit de cuviinţă, cu sau fără cererea mar- 
chizului, de a-i da instrucţii contrare şi de a 
mântui libertatea de acțiune a Angliei. . 

Dar această din unnă împrejurare! for- 

1) A go înțelege conferința din Constantinopol a pu- 
terilor europene, pentru constrîngerea Tureici la ro- 
formele politice caro se impuneau, pe urma turburări- 
lor grare ale creştinilor din imperiul otoman. (Ed. |. 
Scurtu), _ 
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mează sămința celeilalte opinii atit de răs- 
pîndite, că toată conferinţa n'a avut de scop 
de cît de a ciștiga vreme, de-a amina furia 

„ momentană: a poporului rusesc, sle-a'] face să 
simtă în vreme de pace încă anev oinţile răs- 
boiului, sperind că, deodată cu agitaţiunca 
primitivă, se va stinge încet-încet şi iubirea 
peste măsură pentru “fraţii dm Sud. Aşa dar 
Europa, și-a întins binişor cinstita faţă ca'să 
primească o palmă de la Turc, știind « că în- 
fond î'o primește ea, ci fiul ei cel cun picior 
în Asia şi cu'cellalt în Europa. De aceea ni- 
meni nu poate zice Rusiei că trebue să-i fie - 
ruşine, căci fiecăruia-i poate răspuide: Taci 
să” tac. Astfel dar pacea ar fi salvată, cam 
prostuță nu-i vorbă şi foarte gingaşă la să- 
nătate, dar în sfirşit—-e pacea. 
şi fie pentru moment. - 

"Dar un om ceva "mai atent la cîte se pe-- 
trec, va observa că niciodată vorbele nu îm- 
piedecă mersul istoric al unor puteri, pre- 
parate sute de ani pentru direcţia cutare ori 
cutare. 

Fie zece conferenţe lupă olaltă „ele nu vor 
schimba proporţiile etnologice din “Turcia. 
Slavii vor rămine (a) în numărul în care sînt, 

„ba vor creşte, Turcii vor descreşte şi va ră: 
mine (a) anomalia vie a predominării a două . 
milioane de Otomani asupra celorlalți creş- 
tini. Neapărat că înlăuntrul statului lor vor 
căuta; vor găsi chiar aliați, dar aliaţi de in- 
terese zilnice; vor găsi o clasă, care nici în- 
tr'o țară nu poartă greutăţile ca să zicem fi- 
zice ale statului, vor găsi aliaţi pe stirpitu- 
ra de cămătar grec, pe evreu, pe străinii, 
din orice ţară, cari au interes ca 0 Stare co- 
ruptă de lucruri să dureze; dar toţi aceşti 
aliaţi îl vor renega şi părăsi în „dies irae“. 

Tot astfel scamator iile diplomatice inter- . 
ne nu mîntue pîn' în sfîrşit pici pe elemen- 
tele evreo-german şi fino-tartaric din Aus- 
tro-Ungaria. Ele întirzie, nu înjăturează creș- 
tezea puterilor vii într'o direcţie bine hotă- 
rîtă de propria lor natură, direcţie opusă 
ideii de stat a Austro-Ungariei. Dacă într'o 
țară sint de nevoe regimente pentru a scoate 
dintr'un oraş pe jumătate german pe un ge- 
neral slav de o însemnătate foarte îndoelni- 
că 1), atunci e o dovadă că tăcerea elemen: 
telor pozitive dintr'un stat nu însemnează: 
moartea lor. 

Slavofobia Europei întregi e o dovadă că 
în mijlocul și în Sudul ei “Slavii formează: 
mase compacte și conștic de sine și contra 
acestora se aliază tot ce nu e slav. Fie o 
ginte cit de mărginită la minte, cum sînt 
Maghiarii, fie cit de timidă, cum. sînt E 

„vrei, fie cît de înapoiată, ca "Turcii, ei sînt: 

* 1) Aluzie la generalul Cernajeii, care comandaso în. 
armata sîrbească, la 1876, și care, venind în Praga 
primi ordinul dea părăsi în grabă acest oraș; a tost 
nevov de chemarea armatei spre împrăştiarea manifes- 
țanţilor. (Ea. I, Seurtu.) 

Cia. 

alimenta 

Poate să. 

EMINESCU 

 bineveniţi În taină diplomaţiei europene, ca- 
re cu mănușa ei fină miîngiie fața „bunului. 
Rus", dar în taină se teme, de tremură, de 
el. | 

Departe de noi a crede în spontaneitatea 
comediei de la Bosior. Toată constituția tur- 
cească nu-i decit: pactul de alianță, așezat 
de “Turci, între ci şi tot ce nu e slav în Tur- 

Se inaugurează acolo un fel de consti- 
tuţionalism: austriecesc, iar popoarele ile baş- 
tină ale peninsulei balcanice sint chemate a 

pseudo-pariamentarismul turco-e- 
vreesc pină ce vor ajunge în stare de a-și 
scutura cojocul în foc de toţi paraziţii. 

Aceasta-i fila întiia a-mișcării Slavilor de 
Sud. Foliantul însuşi va cuprinde” nu numai 
peninsula balcanică, dar aproape întreg cen- 
trul Europei. 

Am vorbi şi despre poziţi a Rominilor în 
acest învălmășag, căci ni se pare că bizanti- 
_nismul nostru diplomatic este bun în felul 
lui, precum e:totdeauna bine, cînd un om o- 
nest se bălăbănește cu cuvinte într'o socie: 
tate de... onorabili, scăpindu-și pielea intac- 
tă, dar va veni vremea. -— şi poate nu e toc- 
mai departe, în care vom frebui să luăm 
parte, vom trebui să ne arătăm văpseauu. 
Vom spune însă: drept că hotărirea noastră 
nu atirnă de la noi ci de la un vecin al nos- 
tru, pe care l-am privit totdeauna cu pază. 
Acest vecin este Austro-Ungaria. Da i-se-va : 
un loc la soare însemnatei fracțiuni a popo- 

"rului nostru de peste munte, încit sfărărnaţi 
chiar de mişcarea puterii răsăritene să gă- 
sim un adăpost pentru bunurile noastre su- 
fleteşti... bine: De nu... atunci de sigur că; 
vom căuta printr'o încercare -desnădăjduită 
sau de-a creia o poziţiune sigură şi neclintită 
neamului nostru, sau de-a renunța cu totul 
la un rol în istoria lumii. 

Turcia şi Europa. 

"Se pare că pesimiștii, care nu prevesteau 
vr'un mare succes protocolului iscălit Ja L-on- . 
dra 1), vor avea cuvint pin' în sfirşit, Is- 
toria lumii ce-i dreptul nici nu se face pe 
hirtie, ci prin modificarea de voințe și de 
intenții intime, și Anglia va putea să iscă- 
lească încă zece protocoale, fără ca aceasta 
să schimbe atitudinea ei, pe cită vreme .vo- 
ința ci nu va fi schimbată prin motive pu- 
ternice de interese. Dar fiind că nu e nimic 
nou supt; soare și fiimdcă portiuncula Sa. 
pientiae cu care se fericesc popoarele rămi- 

1) Este vorba de protocolul asupra conferințelor din 
Constantinopole ale inarilor puteri în cestiuuea orien- 
tală, Englitera îl iscăli, în Londra, abia la ?*/,, Martie, 
după repețitele inzistenţe ale trimisulni. ras, generalul 
Ignatiev. Vezi Aus dem eben HKonig haris ton Ru- 
mânien, vol. JI; Stuttgart, Verlag der Cotta'sehen 
Puchandluag, 1 897, pp. 10 şi 109. Din acelaş izvor s'au 
luat intormațiil asupra conferințelor din Constantino- 
pol. (Ed. 1. Scurtu). 
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ne tam în toate vremile aceeași, vum aduce 
un exemplu mai vechiu de tratări ânaloage 
și aceasta din al treilea răsboiu cu Cartago. 

Cum. că între Slavi și Turci există o an- 

Cartago,: e sigur. După ce Cartago fusese 
obligată la plata -unei mari despăgubiri de 
războiu, a trebuit să ardă flota sa, şi par- 
duse ilreptul de-a declara răsboiu decit doar 

„cu învoirea Romei; după ce această puter- 
nică metropolă a lumii antice ajunsese, supt 
administraţia prevăzătoare a nenorocitului 
Hannibal, să plătească milioanele impuse 
de. Roma; după ce ajunsese să trăiască supt 
puterea igarantă a Romei cam în atîrnarea în 
care se află astăzi (Turcia în privința politică, 
— totuși censorul Cato n'avea altă de făcut 
de cît să predice cu și fără ocazie vecinica 
“frază că orașul Cartago trebue şters de pe 
faţa pămîntului. Diplomaţia romană nu era - 
întru nimic inferioară celei moderne, ace- 

“laș joc dublu, aceleași cuvinte lunecoase, a- 
celeaşi trăgăniri se făceau pe atunci ca. şi 
astăzi. Dacă prinţul Muntenegrului s'ar pu- 
tea asemăna cu Masinisa, regele Numidiei, 
atunci tabloul devine complect. 

Acest Masinisa avea numai rolul de a 'pro- 
voca vecinic pe Cartaginezi, iar aceştia n'a- 
veau voic să se miște, pentru a nu se po» 
meni c'o declaraţie de războiu din partea 
Romei. In fine totuşi a trebuit să se opue 
cu armele regelui Numidiei și apoi s'a în- 
ceput un șir de tratări diplomatice, în care 
Romanii au făcut diferite presiuni asupra, 
Cartaginesilor, care n'aveau te scop de cit 
a-i face incapabili de a rezista. Cartaginesii 
au îndeplinit toate condiţiile ' Romei — pînă şi 
desarmarea generală și cstradarea tuturor 
armelor în mîni romane, cînd iată că se i- 
vește ultima, ncînlăturabila condiţie a Ro- 
mei: „că orașul Cartago trebue risipit din 
fundament şi că orășenii să se strămute în: 
tr'o mare depărtare de la port“. Atunci s'a 

- început frăzboiul al treilea în care Romanii a: 
veau toate avantajele, iar Cartaginesii nu- 
mai: desperarea lor. Sfirşitul e cunoscut de 
toți, _ | 2 

Şi astăzi e cam acelaș lucru. Regele Ma- 
'sinisa se află în peninsula balcanică în mai 
multe exemplare. 

Turcia Siinte că-i este păstrată soarta Car- 
taginei și că ultima „condiţie de pace“ va fi. 
ca Turcii să părăsească Europa. De aceea 
nici nu sint dispuși să iscălească sentința lor 
supt forma unui protocol, care hotărăşte 
că ei vor trebui să realizeze în mod „sincer“ 
reformele. Căci cine judecă dacă e sinceră 
sau nu realizarea? Cabinetul din St. Peters- 
burg, Roma. Cartaginesii erau foarte sin- 
ceri in. îndeplinirea condiţiilor tractatului 
după al doilea războiu. Aceasta nu i-a oprit 

„pe Romani ide a zice că ei nu sînt sinceri şi 
de a desfiinţa înfloritorul stat african. 

o
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Neutratitaiea Romînia:. 

„Agence russe” capătă din Constantino- 
„Gun intre ture pole următoarea ştire: „Poarta a primit din 

titesă tot atit de pronunţată ca între Roma şi - partea mai multor puteri asigurarea că neu- 
tralitatea Romîniei nu e stipulată prin nici 
un tratat; în urma acestora ea a, declarat că 
în momentul, în care Rușii vor trece Prutul, 
ea va ocupa mai .multe puncte strategice 
din a stînga Dunării“, | E 

Faţă cu această telegramă, care redă o- 
„pinia Angliei, exprimată, de subsecretarul de. 
stat Bourke,. şi care este în linie generală 
şi opinia presei liberale din Austro-Unga- 
ria, sîntem dispuși a ne aduce aminte cu oa- 
re-care ironie de renumitele broșure, care 
au apărut la noi şi care stipulau cu aerul cel 
mai serios, din lume neutralitatea reală a Ro- 
miînici, garantată în mod colectiv de pute- 

. rile mari ale Europei. Afară de aceea ni mai 
vin în minte practicii financiari, cari nu ve- 
deau un mijloc mai bun în contra deficitului 
decît desfiinfarea armatei noastre, i 

Luînd la Serios reprezentaţia de marionete 
de la Constantinopole, în care marchizul! 
Salisbury,. c'o contractăre foarte solemnă 

"a fizionomiei şi c'un ton aproape bisericesc, 
predica. intenţiile unanime ale Europei, 
mulți Romini credeau că lucrurile în lume 
se petrec ast-fel cum se reprezintă în tea- 
tru. Pentru ori ce inteligență mai pătrunză- 
toare era însă aproape dovedit că mijlocul 
cel mai puternic, dacă acesta nu era dorit, 
ar fi fost ncutralizarea Romîniei supt ga- 
ranţia colectivă a Europei ş'atunci de sigur 
că Rusia nu se ispitea de-a începe o luptă 
contra lunii întregi. Motivele secrete şi în- 
țălegerile intime între puteri se sustrag ve- 

„derii publicului mare și abia istoricul viitor 
va putea să descoase din arhive icoana a: 
devărată a lucrurilor, în care comedia ofi- . 
cială nu-i va părea decît ceca ce este în- 
tr'adevăr: o piesă cu roluri învăţate pe de 
rost, în care actorii înşii(și) nu cred în ele, 
deși în momentul jocului ei se identifică cu - 
rolurile şi. produc în public. uimitoarea ilu- 
sie că ci sint convinși de ceea ce zic. 

Cu cit inai mult datori vor fi Romiînii să 
recunoască acel just instinct istoric al Prea 
Înălţatului .nostru Domn, care a creat în 
țară această oştire, disciplinată, şi echipată, 
pe atita pe cit la ertat starea noastră îna- 
poiată -în cultură şi calamitățile economice. 
In- acea” înțălepciune a. faptelor și fără a-și 
aşeza convingerile în teorii, M. S. Domnul 
a fost acela, care-a sințit că nici un drept 
nud. nu are putere în lumea noastră, unde 
puterea domneşte şi unde se desfăşură cu 
extremă asprime lupta pentru existență. Căci 
dacă existența Romîniei părea a nu avea um 
moment trebuință de tunuri. şi de baionete, 
această ilusie -optică s'a născut din faptul 
că marile sume de puteri opuse se echilibra. 

, A
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seră ca două greutăți egale în cumpăna eu- 
” ropeană, a cării limbă neutrală părea a fi 
Rominia. Dar în momentul ce acest echi- 
libru se strică, Romiînia încetă numai decit 
de-a juca acest rol și drepturile ei, înscrise 
în tractatul de la Paris, erau la moment su- 
puse impercetibilei dialectice a diplomaţiei, 
deprinsă a tăia un fir de păr în patru figuri 
silogistice. 

Cu deosebire frivolă este discutarea ncu- 
tralității romîne din partea presei austro- 
ungare. Cunoscînil prea bine că Romînia a: 
cerut neutralizarea pentru a, da în mîna tutu- 
ror iubitorilor de pace mijlocul cel mai sigur 
de a face răsboiul imposibil, totuși ei nu 
încetează, după ce Europa toată ne-a lăsat 
în voia propriei noastre sorţi, să ne acuze de 
rusofili, de reprezentanţi ai politicer slave. 
Dar de unde ştiu reporterii ce se petrec 
în capetele noastre, cu cită pază facem orice 
pas și cu cite sacrificii amare alegem din 
toate relele pe cel mai mic? Toată presa ro- 
mînă recunoaşte că nimic nu e mai puţin de 
dorit pentru noi decît răsboiul, și că ori 
cine ne-ar scăpa de „ultima ratio regum”, 
am fi primit bucuros, Și totuși ni se face o 
acuzare că apărăm cu şanţuri orașele şi căi- 
le noastre de comunicaţie, dar binevoind a 

„uita că numai drumurile de fer, pe care Tur- 
cii ar voi să le vadă, distruse, ne costă pa 
noi a treia parte dintr'un miliard de lei şi că 
de dragul lor și pentru a da întregei Europe 

- mijlocul da a-și finea cumpăna pe- malurile 
Dunării, noi ne-am ruinat economiceşte. 

Ori care ar fi cauzele, ce-au făcut pe pu- 
tesi a nu garanta pin'acuma în.mod precis 
neutralitatea teritoriului romîn, fie slăbiciu- 
ne, fie rea voință, fie în fine rezervaţiile 
mentale ale diteritelor cabinete, nouă ni se 
pare că ele nu inai prezintă nici un interes 
pentru noi. Căci dacă se va face ceva în fa- 
vorul nostru, dle sigur că nu ochii noştri fru- 
moși vor fi cauza unui asemenea eveniment; 
iar dacă se va face ceva in defavorul nos- 
tru, vom apăra cum vom putea ceea ce a- 
vem. - 
 Locuind pe un teritoriu strategicește ne- 
favorabil şi incunjuraţi' de seminții străine 
nouă prin limbă şi origine, avind înlăuntrul 
nostru chiar “discondia civilă, acest patri- 
moniu al statelor slabe și turburate de prea 
mari înrîuri străine, trăind supt invactivele 
presei europene, -pentru că nu dăm drepturi 
politice Evreilor, cari nici nu ne ştiu limba, 
toate mișcările noastre au fost tratate de 
vecini .C'o .rară lipsă de generositate şi c'o 
nedreptate nemai pomenită faţă cu alte po- 
poare. Nu e mult de-atunci, de cînd un di- 
plomat maghiar a pronunţat cu linişte ma- 
rele cuvint că numai c'o companie de hon- 
vezi e în stare să pue pe fugă întreaga (ar- 
mată a) Romîniei. - 

„In vremea războiului între Sirbi și Turci, | 
regimentele romîne, se "'nţelege, erau ace- 

„decoraţiile, 

FMINESEU . 

lea ce-au cauzat perderile vitejilor Sirbi; 
iar astăzi „N. Fr. Presse“ sfătueşte pe 
Turci de a pune pe fugă armata noastră 
cu citeva sute de bașibuzuci. O 

Și cînd ne bucurăm de așa vădite sim- 
patii şi de bunăvoința fenomenală a veci- 
nilor, mijlocul cel mai bun de-a răminea în 
favoarea lor, era să ne legăm noi înșine 
minile şi să așteptăm ce va hotări despre 
noi gremiul jurnaliștilor din Viena și din Bu- 
da-Pesta. Acesta 'este poate sihgurul To], ce 
ni l-ar concede din toată inima. 

Dualismul şi federalismul în Austro- 
Ungaria. - 

i IRI pa 

Contrar simpatiilor majorităţii popoare: 
lor din Austro-Ungaria, interesele esclusive 
și esclusiviste ale Maghiarilor și Evreilor 
vor ajunge poate să amestece monarhia în- 
vecinată într'un războiu, în care condiţiile ei 
de luptă vor fi poate mai nefavorabile de cît 
acelea ale Turciei. De cite ori cine-va încear- - 
că a arăta posibilitatea desfacerii Austriei 
în bucăţile ei constitutive, de atitea ori ni se 
răspunde că fidelitatea cătră tron, alipirea 
cătră dinastie sînt o garanţie sigură contra - 
une! asemenea eventualități. Fie-ne iertat a. 
constata că riragostea popoarelor nu este ne- 
secată, şi îndelunga răbdare nu este fără 
sfîrșit, Legătura cea puternică dintre dinas- 
tie şi popor-e biserica, ori şi cine ar zice alt- 
fel; iar clasele care sînt mai influențate de 
biserică sînt cele; agricole, cele ţărăneşti, 
Alipirea cătră tron și iubirea pentru Impă- 
rat se va găsi dar mai cu samă în ţăranii a- 
ceia, a căror biserică a ştiut să le repre- 
zinte familia domnitoare încunjurată .de-o 
aureolă aproape cerească. 

Să nu se uite însă că astăzi curentul spiri- 
tual din Austro-Ungaria e'ndreptat în con- 

„tra bisericii. Preoţimea însăși, întru cît este 
un factor politic, este pentru așa numitul 
federalism, pe care-l numeşte drept istoric. 
Numai în caz dacă politica întermă a monar- 
hiei ar lua calea federalistă, dind fiecării 
naţionalităţi ceea. ce este al ei, s'ar putea 
susținea cu siguranță că alipirea cătră di- 
nastie va întrece puterea germenilor de diso- 
luţiune. Susţinen și am putea proba ori-cînd 

„Că simţimintul dinastic în: popoarele Austro- 
"Ungariei e restrins la cercurile, care aparţin 
unei confesii :creştine oarâ-care, și că poli- 
tica raselor va fi aceea a bisericilor lor. Res- 
tul face politică de interes, nu de simţi- 
mint; jocul de bursă, păsuirea, înnaintarea 
în funcțiuni înnalte, concesiile, ordinele şi 

interesele personale — acestea 
sînt adevăratele ţinte ale acelor clase de ad- 
vocaţi, care conduc destinele monarhiei: De 
aceea se va vedea cu cîtă uşurinţă se for- 
mează şi se disolvă grupurile politice de 
deputaţi din parlamentul vienez, încît alături 
cu acest joc caleidoscopic de opinii intime, 
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numai-partidul dreptului istoric şi naţiona: 
lităţile se prezintă compacte şi neabătute, 
din calea lor. 

„De aceea am spus la înecput că împreju- 
rările în care Austro-Ungaria ar intra în 
luptă, “ar fi poate mai rele ca ale Turciei, 
Căci într'adevăr, cine ar și intra în luptă 
pentru monarhie, în forma ei de astăzi? Spă- 
riosul norod al lui Israil de la bursa, din 
Viena şi — Maghiarii, par nobile fratrum, 
dualismul în sens propriu, singurele cl 
mente turcofile şi slavofage din “Austro-Un- 
garia. Dacă pm mai adiogi cu o0are-care. 

restricțiune Polonii din Galiţia, locuitori a- 
proape esclusivi de orașc, am mintuit cle- 
mentele susţinerii morale a luptei. 
“Maghiarii. lată “întradevăr singurul e- 

lement istoric, care are gură, căci celor- 
lalte bursa. le-a închis-o de mult; bursa și 
acea politică cterogenă, care nu are în ve- 
dere binele popoarelor, ci esploatarea lor. 
Dar dacă Maghiarii au bunul de-a fi o na- 
ționalitate bine definită, ci pe de altă par- 
te repetează supt coroana Sf. Ştefan acelaş 
joc pe care parlamentul austriecesc îl exer- 
citează. dincoace de Leita. Maghiarii sînt 
întru atita o putere alături cu parlamentul 
din Viena, întru cît în urma lor au un popor 
„al lor propriu, pe cînd parlamentul din Vie- 
na n'are pe nimenea “în alaiul său, căci e 
greu de a crede că deputatul Kuranda, pro-. 
totipul zoologic dărwinian al parlamentu- 
lui vienez actual, e în stare să inspire po- 
poarelor simţimintul viu de-a. apăra o pa- 
trie, în care ele n'au nimica şi d. Kuranda 

s 
tot. 

Așa dar, dacă trupe inamice ar intra în 
Austria, ar avea o armată înnaintea lor, o 
armată bună nu contestăm, dar nu popoare 
inamice, Comitetele slave ar răsări preste 
noapte în provinţiile ocupate şi cunoscutul 
d. Aksakoff1) ar deveni repede autocratul'. 
celor mai întinse teritorii și rase din Austria 
şi Ungaria. Spre a formula într'o antitesă 
opinia noastră zicem: Monarhia habsbur- 
gică federalistă este singura ce, poate îm-, 
păca toate popoarele, federalismul singura 

“cale trainică, care să le lipească unul de al- 
tul. Monarhia federalistă ar avea. puterea 
necesităţii, ar fi deslegarca definitivă a ces- 
tiunii naționalităților şi ar cuprinde în sine 
o desvoltare atît de multilaterală, încît pros- 
peritatea gencrală abia sc poate calcula de 
prevederile omeneşti. Monarhia dualisiă es- 
te tiranisarca popoarelor supt piciorul a 
două elemente numeric-neînsenmate şi u- 

„rite de toţi, din cauza insuficienţii și aro- 
gânţii lor. 

Aceste desv oltări ni s'au părut necesare 

1) Pe atunci președintele societăţii de binefacere 
slave (panslave) din Rusia. (Ed. 1. Scurtu) 

pentiu a ilustra pericolul, la care monarhia 
S'ar expune intrind în luptă cu nemulțămi- 
rea generală a popoarelor. Arhiducele Al- 
brecht a auzit deja, la Agra, cîntindu-i -i-s0 
imnul rusesc. Unde? Intr'o țară, care are 
o autonomie oare-care, va să zică c întrix 
citva mulțămită. Nu va fi mirare dacă tru- 
pele rusești -intrind în Austiia ar fi întin- 
pinate de acelaş imn, care a jignit urechea! 
unuia din cei mai simpatici Habsburgi. Un 
senin că simpatiile cele:mai tari se istovesc, 
călcate fiind în picioare de cătră gustul de 
supremație al Maghiarilor şi al amicilor 
Nouei Presc Libere. Ă 

- Acest inemento ne-a trebuit spre a trece 
la interpelaţia făcută de d. Heify în.şedinţa 
de la 4/16 Mai în camera deputaţilor din 
Pesta. 

- 

(Se resumează interpelaţia şi răspunsul 
ministrului prezident Tisza, cu privire la 
politica esterioară și la atitudinea Romi- 
nici, subliindu-se pasajul în care 'Lisza zice 
că „n'avem cauză ca să ne pară rău că 
teritoriul Rominiei nu-i neutralizat“). 

Din aceasta vedem că d. Tisza a cerut un 
vot de încredere pentru politica sa esteri- 
oară şi a obţinut acest vot. Politica su estu- 
rioară însă este: să nu sufere a se întări suu 
a se forma state la marginea Dunării, care 
ar: avea simpatii pentru Slavii sau pentru 
Rominii din Ungaria, iar această politică 
d-sa va realiza-o cu mijloace potrivite cu 
împrejurările, va să zică cu arina. Sapienti 
sat. 

Actualitatea. | 

Sociologia nu este pînă acum o ştiinţă, 
dar ea se întemeiază pe un axiom, care-e 
comun tuturor cunoștințelor omenești, că 

adică întimplările concrete din viaţa unui 
popor sînt supuse unor legi fixe, care lu- 
crează în mod hotărit și “inevitabil. Serii: 
tori cari în privirea ide ilor lor politice siny 
foarte înaintați, au renunțat totuşi de a.mai 
crede că statul şi societatea sînt lucruri con: . 
venţionale, răsărite din libera invoială re- 
ciprocă dintre cetățeni; nimeni, afară de 
potaia de gazetari ignoranţi, nu mai pot 
susținea că libertatea votului, întrunirile și 
parlamentele sînt temelia unui Stat. De sîut 
acestea sau de nu sînt; Statul trebuie si'c- 
xiste şi e supus unor legi ale: naturii, fixe,” 
îndărătnice, neabătute în cruda lor conse- . 
cință. Deosebirea este că în viața consti- 
tuţională lupta. pentru. existență a grupu-, 
rilor societăţii care ştiu puţină carte, 
sește răsunet; pe cînd în statul: absolutisti 
acea luptă e regulată .prin o putere mult 
mai înnaltă, a monarhului adică, al cărui 

- 
. 34” 

gă-
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interes este ca toate clasele să steie bine 
și ca lupta dintre ele să nu fie nimicitoare 
pentru vre-una. ” 

Nimic nu arată mai mult că spiritul pu- 
blic nu e copt, de cît discuţii asupra teorii- 
lor constituţionale. Această copilărie a spi- 
ritului nostru public se arată de la începutul 
desvoltării noastre moderne, din. zilele în 
care cei dintăiu tineri rău sau de loe pre- 
parați s'au întors din Paris, unde, uimiţi 
de cfectele strălucite a. unei vieţi. istorice 
de o mie şi mai bine de ani, şi uitind că pă- 
durea cea urieșească de averi, știință și in- 
dustrie are un trecut foarte lung în urmă-i, 
au socotit a introduce aceiași stare la noi, 
introducîndl formulele scrise ale vieții pu- 
biice kle acolo. E o zicală veche că, de ai sta 

„să numeri foile din plăcintă, nu mai ajungi 
„s'o ininînci. Drept că e așa, dar, cu toate a- 
ceste, acele foi există. Și, dacă n'ar exista, 
n'ar fi piiicintă. Asămănarea e can vulgară, 
dar are meritul de a fi potrivită. Condiţiile 
plăcintei noastre constituționale a libartă- 
ților publice, de care radicalii se bucură a- 
tita, Sînt economice; temelia liberalismului 
adevărat. este o clasă de mijloc, care pto- 
duce ceva, care, puind mîna pe o bucatăi 
“de piatră, îi dă o valoare înzeciti şi însutită 
de cum o avea, care face din marmură sta- 
tuă, din în pînzătură fină, din fier maşine, 
din lină postavuri. Este clasa noastră de 
inijloc în aceste condiţii? Poate ca vorbi de 
interesele ci? IE 

Clasa noastră de mijloc consistă din das- 
căli și din ceva mai rău, — din advocați, 
D. X. bunăoară e plătit de Stat ca să în- 

veţe pe studenţii de la Universitate limba 
vomină din punct de vedere filologie şi [s- 
toria Rominilor, două obiecte pe care nu 
le cunoaşte de loc. 

ca profesorii noştri să fie genii. Departe 
griva de iepure. Dar, în împrejurări nor- 
male, acest domn, ajuns din întîmplare pro-: 
fesor, s'ar fi pus pe învăţat carte și, fiindcă 
nu este cu totul lui tot mărgenit, încît să 
aibă nevoie de a fi instalat întrun spital de 
nevolnici, ar fi ajuns să poată împărtăși 
studenților ceia ce au aflat alţii, de ex. 
învățații streini, despre limba romînă, li-ar 
fi arătat calea bună și bătută de oameni mai 
cuminţi, încît s'ar fi împlinit teoria unui pe- 
dagog frances, că un școlar poate învăţa 
de la profesorul său mai mult de cit știe 
acestă însuși. Atunci nu l-am fi auzit susți- 

“nind pe d. X, autenticitatea cronicei lui Hu- 
rul, autenticitatea unei scrieri, care, pentru 
iilologii ciementari chiar, c o galimaţic de- 
plină și un falșificat grcoiu, pe care-l .cu- 
noști ca atare la cea d'intăiu vedere..- 

Dar, împrejurările nefiind normale, d. X, 
nu învaţă nimic, ci face politică. Drepturile 
imprescriptibile, libertatea alegerilor, res- 

ne înțălegem. Nu avem pretenţiunea, 

“pe acești domni din clasa de mijloc, a căror 

N 

ponsabilitatea ministerială, suveranitatea po- 
porului Sînt cuvinte care se învață pe de rost 
într'un sfert de ceas și care-l ridică pe om 
la noi în ţară, făcînd de prisos orice muncă 
intelectuală. Căci natura comună nu mun: 
ceşte de cit de silă, Silit de îmicejurări nor- 
male, d. X, ar fi devenit un brofesor me- 
diocru; nesilit de nimenea, se simte în sat 
fără cîni şi umblă cu mînile în șolduri,. lasă 
şcoala pustie și vine la București ca să-şi 
facă mendrele şi să-și deie o importanţă, 
pe care natura n'a voit să i-o deiet). 
* Tot astiel ce d. Y: și bună parte din cu: 
mularzii Univeisităților. Am luat profesori 
de Universitate, pentru “că un institut în- 
nalt de cultură poate ilustra mai clar starea 
noastră de decadenţă. Și cine plătește oare 

mini și inteligență nu produc valori de un 
ban roșu măcar? In linia din urmă munca. 
ţeranului, care ca dorobanţ moare pe cîmpul 
de războiu, ca muncitor se. speteşte plătind 
dări, pentru a ţinea pe umeri! lui o clasă de 
trîntori nctrebnici. - 

Ce să mai zicem de advocaţi? 
Intorși din străinătate, ci nu și-au dat 

silința să înveţe legile și datinele pămîntului, 
“să coditice obiceiurile .naţiei romiîneşti, ci 
au introdus pur.și simplu codicele pe care 
le învățaseră la Paris, ca: și cînd poporul. 
romînesc a fost în trecut un popor de vite, 
fără legi, fără obiceiuri, fără nimic, şi tro- 
buia să i 5e aducă toate celea de-a gata din 
cea mai renumită fabrică. Dar, în genere, 
advocaţii sînt. inteligenţele cele mai stricate 
din lume, Căci, întradevăr, ce credințe 
poate avea un om, care azi susține, mine, 
combate unul și acelaşi lucru, un om a cărui 
meserie este să dovedească că negru-i alb 

- ŞI albu-i negru? Oricît de bună morișcă 

N 

intelectuală ar avea, ea se strică .cu vremea, 
și devine incapabilă de a afla adevărul. De 
aceia cele mai multe din discuţiile adună: 
rilor au caracterul de cîrciocuri şi apucături: 
advocăţești, de căutare de noduri în 
de vorbe înşirate și fire încurcate. 

Acestea sint elementele, cărora legile 
noastre franțuzeşti li dau în stăpînire ţara. 
Plebea de sus face politică, poporul de jos 

papură, 

sărăceşte și se stinge din zi în zi de mulți. 
mea greutăților ce arc de purtat pe umerii 
lui, de greul acesiui apărat reprezentativ Şi 
administrativ, -care nu se potriveşte de loc 
cu: trebuinţele lui simple, şi care formează 
numai mii de pretexte pentru înfiinţare de 
posturi și paraposturi, de primari, notari şi 
paranotari, toţi aceştia plătiţi cu bani peşin 
din munca lui, pe care trebuie să şi-o .vinză 
pe zeci de ani înnainte, pentru a susţinea ne- 
trebnicia Statului romiîn, _ . 

Ce caută aceste elemente -nesinătoase în 
2 . : 

    

1) A. Vizanti, 
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viața publică a Statului? Ce caută âceşti oa- 
meni, cari pe calea Statului voiesc să cişti- 
ge avere şi onoruri, pe cînd Statul nu este. 
nicăiri altceva decit organizarea cea mai 
simplă posibilă a nevoilor omenești? Ce sint 
aceste păpuşi, care doresc a trăi fără mun- 
că, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumu- 
lind cite trei, patru insărcinări publice, din- 
tre care n'ar putea să împlinească nici pe 
una în deplină: conștiință? Ce caută d.-X, 
profesor de Universitate, care nu ştie a 
scrie un şir de limbă rominească, care n'are 
atitea. cunoștințe positive, pa câte are un în- 
văţător de clase primare din ţerile vecine, 
şi care cu tonte acestea pretinde a fi mare: 
politic și om-de Stat? 

Ce caută? Vom spune noi ce caută. 
Legile noastre sînt străine; ele sînt făcute 

pentru un stadiu de evoluţie socială, care în 
“Franţa a fost, la noi n'a fost încă. Am făcut 
strane în biserica naţionalităţii noastre, nea- 
vînd destui notabili pentru ele, am duraţ 
scaune care trebuiau umplute. Nefiind oa- 
meni vrednici, cari să constituie clasa de 
mijloc, le-au umplut caraghioşii și haima- 
nalele, oamenii a căror muncă și inteligență, 
nu plăteşte un ban roșu, stirpiturile, plebea 
intelectuală şi morală, Arionii de tot soiul, 
oamenii cari riscă tot pentru că n'au ce pier- 
de: tot ce-i mai de rind şi mai înjosit în, 

„oraşele poporului rominesc, căci, din nete- 
„Ticire, poporul nostru stă pe muchea ce des- 
parte trei civilizaţii deosebite: cea slavă, cea 
occidentală şi cea asiatică, şi toate lepădă- 
turile Orientului și Occidentului, greceşti, 
jidoveşti, bulgărești, se grămădesc în ora- 
șele noastre, iar copiii acestor lepădături 
sînt liberalii noștri. Și, cînd loveșşti în ci, 
zic că loveşti în tot ce-i romînesc şi că eşti, 
rău Romin, - 

Intr'adevăr d. Serurie, care a scris un 
volum de poezii „greceşti“, d. Andrunopulos, 
care batjocureşte armata noastră puind-o 
să joace la circ, d-nii C. A. Rosetti, Cara- 
da, Candiano, tot nume vechi de care foieș- 
te textul cronicelor Romîniei, sînt singurii 
Romini adevăraţi; iar noi ţeranii, mici şi! 
mari, căci, la urma urmelor, tot ţerani sîn- 
tem, "noi băştinașii din ţerile acestea, sîn- 
tem străini, cari vindem ţara cui ni dă mai 
mult ipe ea. _ 

Liberalii sînt smîntina și temeiul Romi- 
niei, noi sîntem nişte rămăşiţe din vechile 
populaţiuni autohtone; care nu merită să 
fie băgate în samă. Del iertaţi-ne, boieri, 
Arioneşti şi Cărădeşti, că ni s'a părut şii 
nouă, biet, că trăim în ţara noastră*și avem 
de zis o vorbă. Iertaţi-ne pentru că nu bă- 
gasem de seamă că sîntem în Bulgaria, ier- 
taţi-ne apoi că n'am voit să ne batem pen- 
tru Dieţii. Greci şi Bulgari. 

*, Nu vedeţi că ne-am supus ștăpinilor? Nu 
vedeți că ni-am trimis copii la junghiere; 
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pentru ca .d. Anghelescu să poată culege 
lauri pe pielea lor? Ba au ajuns ca pînă 
şi ciord-horă, rumiînaş de laic, alb ca pana 
corbului, să scoată gazetă, în care să ne bat- 
jocurească în toate zilele 1). Nu vă ce destul 
milostivi stăpint? E 

Dar acum, de ne veţi fi iertat sau nu, să 
stăm la vorbă gospodărească și să vă între- 
băm, ce poftiți d-voastră? Şi, ca să știm că 
aveţi dreptul de a pretinde, să întrebăm! 
ce produceţi? Arătaţi-ne în adunările d-voas- 
tră pe represintanţii capitalurilor şi fabri- 
cilor mari, pe represintanţii clasei de mij- 
loc, care să se deosebească de fabrica de, 
mofturi a ',,lelegratului“, și a ,„Romînu- 
lui“, şi de fabrica d-voastră de palavre din 
Dealul Mitropoliei? Căci nu credem să pu- 
teți cere ca noi să confundăm mătăsăriile 
de Lyon cu blagomaniile d-lui N. Ionescu, 

"nici ipostavurile de Manchester cu isteţiile d- 
lui Popovici-Ureche. -. 

Ciudată ţară într'adevări Pe cei mai 
mulți din aceşti domni Statul i-a crescuț, 
adecă i-a hrănit prin internate, ca după a- 
ceia să-şi cîştige, printr'un meșteșug cin- 
stit, pînca de toate zilele. | 
“Dar Statui a ajuns la un rezultat cu to- 

tul contrar. După ce aceşti domni și-au 
miîntuit aşa-numitele studii, vin iar la Stat şi 
cer să-i căpătuiască, adică să-i hrănească 
pînă la sfîrșitul: vieţii, Dar nu-i numai a- 
tita, o - ÎN 

Dumnealor vor să facă pe boerii. 3, 4, 
şco dc franci pe lună nu-i liniştesc şi. nu-i 
fac să se puie pe muncă pentru a deveni 
folositori naţiei, de. pe spinarea căreia tră- 
jesc. Sint născuți pentru lucruri mai în- 
nalic, pentru deputăţii, minister, ambasade, 
catedre de Universitate, scaune în Acade- 
mie, tot lucruri mari la care cinstiţii lor 
părinţi, cari vindeau bragă sau rahat cu a- 
pă rece, sau umblau cu patrafirul și sfişe 
tocul din casă în casă, nici nu visaseră —: 
şi nici n'aveau dreptul să viseze, căci nu 
dedese naștere unor feţi-frumoși cu' stele în 

"frunte, ci unor băieţi groși la ceafă și tîr- 
zii la minte, de rind, adesca foarte de rînd. 

Căci din două una. Sau aceşti oameni sînt 
toţi geniâli şi prin „calitatea“ muncii lor 
intelectuală merită locul pe care-l ocupă, 
sau, neproducind nici o valoare, nerepre - 
zintind nici un interes general decît pe al 
stomahului lor propriu, trebuie  reîmpinși 
în întunericul ce li se cuvine. | 

Țerani? Nu sînt. Proprietari nu, învăţaţi 
nici cît negrul supt unghie, fabricanți — 
numai de palavre, meseriași nu, breaslă cin- 
stită n'au, ce sînt dar? 'Usurpatori, dema- 
gogi, capete deșerte, leneşi, cari trăiesc din 
sudoarea. poporului fără a o compensa prin 
nimic, ciecoi boieroşi și fuduli, mult mai 

- 7 
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înfumuraţi- decît coboritorii din neamurile 
cele mai vechi ale ţerii. 

De acolo pizma cumplită, pe care o nu- ! 
tresc aceste nulități pentru orice scînteie 
de merit adevărat, și goana învierşunată 
asupra elementelor intelectuale sănătoase a- 
le ţării, pentru că, în momentul în care s'ar 
desmeteci din beţia lor de cuvinte, s'ar miîn- 
tui cu domnia demagogilor. 

Intr'adevăr cum li s'ar deschide oame- 
nilor ochii cînd unul li-ar zice: „la staţi 
„oameni buni! Voi plătiţi profesori, cari 
„nici vă învaţă copiii, nici carte știu; plă- 
„stiţi judecători nedrepţi şi administratori 
„scari vă fură, căci nici unuia dintr'înşii 
„nu-i ajunge leafa. Și. aceştia vă ameţesce 
„„cu vorbe şi- vă îmbată cu apă rece. Apoi 
„ei toți. poruncesc, şi nimeni n'ascultă. Ne- 
„fiind stăpini cari să-i ţie în frîu, ci îşi fac 
„„mendrele şi vă“ sărăcesc, creîndu-și locuri 

"Și locuşoare, deputăţii, primării, comisii 
„şi multe altele, pe care voi'le plătiţi pe 

_„Șin, pe cînd ei nu vă dau nimic, absolut | 
„nimic în schimb, ci, din contră, vă mai şi 
„desbracă, după ce voi i-ați înţolit. - N'ar 
„fi îmai bine ca să stăpînească cei ce n'au.. 
„smevoie de averile voastre, avînd pe ale lor 
proprii? Sau cel puţin oameni cari, prin 
„mintea lor așezată, vă plătesc ce voi chel- 
„tuiţi cu dinși? 

„De aceea alungaţi turma acestor ne- 
„trebnici, cari nu muncesc nimic și n'au ni- 
„Mic şi vor să trăiască ca oamenii cei mai 
„bogaţi, nu ştiu nimic și vreau să vă înveţe 
„„copiii, şi n'au destulă minte pentru a se e- 
„„conomisi pe sine și voiesc să vi economi- 
„„sească pe voi toți“. 

Paralele cconomice. 

Trebuic să admitem că între anii 183v 
și 40 vor fi existat abusuri și neajunsuri 
îndestule în. țerile noastre, pentru că nca- 
junsurile se ţin de narura lumii acesteia, 
încît oricînd ne. putem ruga, ca bătrinii, ca 
să nu dea Dumnezeu atita necaz cît poate 

„duce. In epoca aceia în care s'a născut Re- 
gulamentul, și-au ivit .capul şi cele d'intiiu 
idei liberale și, ca totdeauna, relele de a- 
tunci au fost atribuite claselor stăpînitoare. 
Dacă mergea lumea rău, boierii erau de 
vină, Căci lipsiau garanţiile, lipsia suvera- 
nițatea poporului, lipsia controlul, abusu- 
rile erau îa culme, toți furau, şi liberalii zi. 
ceau: Daţi-ni nouă ţara pe mînă, şi veţi ve- 
dea ce-om face dintr'însa: cerul pe pămînt, 
nu alt-ceval Ca și acur*, ei făgăduiau ma- 
rea cu sarea, ca şi acum causa tuturor re- 
lelor era: că clasele privilegiate domniau, 
că dispuneau fără control de avuţiile ţerii, 
că jupuiau lumea şi-și făceau de cap. 

Bun. S'au dus privilegiile. Astăzi naţiu- 
nea controlează tot ce se face; nu mai există 
abusuri, nici hoţii; sîntem stăpîniţi de legi 

absolut drepte, care ni garantează toate li- 
bertăţile ce sint cu putință. 

Să facem deci izvodul averilor noastre. 
Avem în avere: Camere, Consilii comu: 

male şi: judeţene, primari, notari, avocaţi, 
profesori de Universitate, Academii, ctc., 
toate plătite cu bani în numărătoare. 

Avem la datorii: o jumătate de miliarr 
de franci datorie publică, o scădere regu- 
lată, atît a muncitorilor. agricoli, cît și a 
breslaşilor, o despoiare mai ncîndurată a 
ţeranului, ba. sărăcirea claselor de sus, pro- 
„dusă prin sărăcirea generală, iar negoţ și 
„meserii în mini străine, 

Am admis legiuiri străine? Ei bine nu 
le-am admis pentru Romin, cu trebuințele 
căruia nu se potriveau, ci pentru elemente 
economice cu care se potriviau, şi care ştiu 
a se folosi de diînsele. Am creat o atinos- 
feră publică pentru plante exotice, de care 
planta autohtonă moare. 

Căci” azi avem cele mai înnaintate insti- 
tuții liberale. Control, suveranitatea popo- 
rului, codice franţuzeşti, Consilii judeţene 
şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? 
Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile 
nouă nu se potriviau cu starea noastră de cul- 
tură, cu suma puterilor muncitoare de care 
dispunem, cu calitatea muncii noastre, .. în 
cît trebuie să le sleim pe acestea, pentru a 
întreținea aparatul costisitor și netrebnic al 
Statului modern.; 

Sîntem ţerani, curată socoteală, şi ţeră- 
-heşte ar fi trebuit să gospodărim. "Țeranul, 
ori cît său la rărunchi ar avea, bani n'are, 
și Statul modern are nevoie de bani. Un pas 
pe care-l ace deputatul în Cameră, o prostie 
pe care o zice, costă pe ţară bani, şi banul 
e inuncă. Un șir, scris de un ajutor de ajutor 
de primar la sat, costă bani, şi banul e. 
muncă. O prelegere rea, ţinută la Univer- 
sitate, costă bani, şi banul e muncă. In sfir- 
șit banul este pretutindenea represintantul 
și tălmăcirea citeață a muncii, într'insul e 
sudoare și putere musculară, și, precum a- 
rătătorul pe ceasornic spune la numărul 
cutare cite ceasuri au trecut, asemenea su- 
ma din buzunarul mieu arată cît s'a mun- 
cit pentru mine în societatea omenească. 

Dar va zice cineva: Ei şi? Cu munca Ro-. 
nului nu pot face Stat constituţional cu li- 
bertate, egalitate, fraternitate şi suverani- 
tate? Franţujii sîut farmazoni, de.au putu- 
t-o face, — şi noi:să nu putem? Nu sîntem 
noi oameni, şi nu putem să ne luăm după 
dinşii? Adică ci să fie mai cu cap de cit | 
noi? | | 

Adevărat. Franţuzul nu-i mai cu cap de 
cît noi..., dar mai este un cusur la mijloc, 
care ne impiedică sau ar fi trebuit să ne 
îimpiedece. A 

Frantuzul iea o bucată de metal în preţ 
de 3o de parale, şi-ţi face din ea un cea-.    
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sornic, pe care ţi-l vinde cu doi napoleoni; 
d-ta îi vinzi ocaua cu lină cu un franc, şi 
el ţi-o trimite înnapoi supt formă de .postav: 
şi-ţi ea pe aceiaşi oca 20 de franci; Fran- 
țuzul ea paie de orez, care nu-l ţin nimica, 
și-ți împletește din ele o pălărie, pe care 
nevasta d-tale dă trei sau patru napolconi. 

Nu-i mai cu cap, pentru că mintea nu se 
minîncă cu lingura, ci o imoșşteneşte omul 
dela tată şi de la mamă, în.cît un mocan, 
poate fi tot. atit de isteţ și deschis la cap ca 
şi un ceasornicar din Paris; numai vorba 
e că mocanul n'a deprins meșteșugul, şi, 
de aceia ciştigă într'un an cit ciştigă mtş- 
terul din străinătate într'o zi. 

De aceia însă meşterul din Paris are de 
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unde plăti Camere, Universităţi, teatre, bi: - 
blioteci, ba chiar brinză de iepure, de-ar 
avea poftă de dinsa, poate s?o aibă. Dar noi, 
popor de ţerani, nu le putem toate acestea 
decit cu. încetul, şi, unde Franţuzul e cw 
dare de mină, noi trebuie să legăm paraua; 
cu trei noduri, 
agricol nu are niciodată, sînt banii. 

Căci ce se mtîmplă într'adevăr? 
Ai vîndut ocaua “elină cu un franc, pe ca- 

„re-l ai în mînă şi-l poți da iar, dar ca, cînd 
ţi-a venit înnapoi, te ţine nu unul; ci două- 
zeci de ci. Cu ce împlineşti. cusurul de la; 
unul pină la două-zeci, de unde mai iei încă 
nouă- sprezece?. ” 

Neapărat, că din alte producte, şi nu din 
lină, deci din griu. Dar griul se produce 
cu osteneală multă și: spor puţin. Spre a pPro- 
duce un fir dle griu, își trebuie o vară întrea- 
gă, şi-atunci încă atirnă de la ploaie şi de. 
la vint, de se va face sau nu, pe cînd mește- 
rul străin a lucrat ocaua de lină și i-a dat o 

De acolo 
vine că ţeranul trebuic să muncească o vară, 
pentru a plăti un obiect de lux, comandat 
din străinătate. 

Caiitatea imuncii industriale e alta. Un zu- 
grav face o icoană bună, o vinde şi trăiește 
cu îndestulare zece ani de pe dinsa; un tăie- 
tor de lemne munceşte zi cu zi, şi abia-și ţine 
zileie de azi pe mine. Și apoi ce deosebire 

„între muncă și muncă! Unul munceşte uşor 
şi cu plăcere sufletească și cîștigă mult, cel- 
lalt muncește din greu şi cîștigă puţin. Ii s- 
ic vre-o asăimănare între unul și celalt? .Poa- 
te tăictorul de lemne, a cărui muncă prin 
calitatea ei: preţuieşte aşa de puțin, să se 
măsoare vre-odată cu zugravul? “ 

pentru că ceia ce un popor: 

"cît ne ţinea pe noi, 

“la 1840. 

Dar așa“i și nația. O nație care produce 
grîu, poate trăi foarte bine, nu zicem ba, 
dar nici odată nu va putea să-şi îngăduie 
Juxul naţiilor industriale înnaintate. 

Neapărat că nu trebuie să văminein po: 
por agricol, ci trebuie să devenim şi noi 
nație industrială, măcar pentru trebuinţele 

„moastre; dar vezi că vrebue omul să înveţe 
mai întăi carte şi apoi să calce a popă, tre- 
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bue mai întăi să fii nație industrială și după; 
aceia abia să ai legile și instituţiile naţiilor 
industriale. 
„Să zicem, bună. oară, că cmeva are ui. 

palat: cât al lui Vodă, şi venituri numai de 
pe un petec de cinzeci de pogoane, —va pu- 
tea cl să ducă traiu d Don, că ţie slugi 
multe de pe petecul lui de moșie? 

Și ce-i într'adevăr o nație agricolă pe 
lingă una industrială? Ciît.un 'răzăș, ori 
cît de vrednic fie, pe lîngă un boier cu 100 
de. mii de pogoane: într'un hotar. 

Poate să fie răzăşul cit de isteţ, cit de 
bun de gură și cît de harnic, să ducă traiul 
boierului, tot nu-l ţin curelele, pentru că de 
unde nu-i nici Dumnezeu nu poate lua. A- 
cum poate înţelege ori-care om cu minte, 
ce fel am putut introduce la noi instituţiile 
străinătăţii. 

Păpușării, care ca. păpuşării, chiar” sînt 
cumplit de scumpe pentru noi, căci de-a pu- 
tere-a fi tot n'am putut face nimic. 

Acuma, după ce am văzut că suverani: 
tatea, libertatea, egalitatea şi fraternitatea, 
ne ţin o jumătate de miliard datoric şi opt- 
zeci de milioane de franci pe an 1), să vedem 

popor sărac, ocîrmuirea 
jăfuitoare a boierilor. 

Două-zeci şi vre-o două de milioane pen- 
tru amîndouă ţerile cu două Scaune dom- 
nești. Dar aceşti bani poate erau cheltuiţi 
în zădar. Populația săracă ȘI rău adminis 
trată poate că se stingea mai rău decit astăzi 
şi, la o vreme de foamete, doamne păzește, 
muriau oamenii pe uliţi?- 

Ia să vedem.-Deschidem „Curierul romi- 
nesc“ ide la 1840, nl. de la 3 August, ŞI ce- 
tim următoarele: 

„In anii 1837, 38 : „39 s'au născut 
139. 263, au murit 9o.207“—va să zică în 
trei ani au fost 48.993 de, oameni spor în po: 
pulațic, sau, cifră rătundă, 50.000 numai 
în Muntenia ; să punem pentru Moldova 40 
de mii, căci populaţia se înmulţia acolo în 
acelaşi. mod regulat ca și dincoace. 

Dar populația se înmulțește în pătrat, nu 
în progresiune aritinetică. Dacă ţinca tot 
Guvernul jăfuitor al boierilor, astăzi aveam. 
8.000.000..de locuitori, pe cînd n'avem nici 
patru bune, — din contra populația romi- 
nească a țerii noastre e azi mai mică de cât 

Ră 

Dar ce mai cetim încă în „Curierul ro- 

minesc“? 
„In magaziile de. rezervă se află depuse | 

în "-remea “de trei ani din urmă 4.441.106; 
chile, de porumb şi 299.700 de chile de 
meiu“ 

Ce avem astăzi în magaziile noastre de 
rezervă? Tot pe atitea chile de palavre Ii- 
berale. 

Dar ce mai cetim încă? 

-1) Gitrele acestea sînt din anul 1877. N. E.
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, italul „cutiilor .satelor“ din Princi: 
pate s'a văzut în catagrafia din urmă la 
2.357.483 de lei“. . 

Cîţi lei avem noi în cutiile satelor? Da- 
torii, cîtă frunză şi iarbă, căci astăzi şi co- 
munele rurulc sînt datoare cu cite 10—20 
de mii de franci, precum Statul e dator cu 
cinci: sute de milioane. 

Dar boierii prădau și erau răi, zic libe- 
ralii. Haide să li facem pe plac și să'zi- 

Ca 
s 
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cem și noi că erau para focului şi varga lui: 
Dumnezeu; zicind-o, pe noi nu ne ţine pa- 
rale, iar liberalilor li facem o plăcere. 

Nu rămîne însă mai puţin sigur că po- 
pulația se înmulţia, că ca, întîmplindu-se - 
ani răi, nu era expusă să moară de foame, 
că erau nunţi și cumetrii multe și prohoade 
puţine, încît şi popa era mai cîştigat, pen- 
tru” că la nunţi şi cumetrii mai mult chef" 
se face decit la prohoade, şi toate crau cu 
spor, pînă și cărările, pentru că părintele, 
cînd :se întorcea de la vre-un botez, în loc 
de-a umbla pe una, umbla pe cinci. 

Dar poate avem azi mai multe garanţii de 
dreptate? Ia să vedem. __ 

Stan găseşte azi o pungă înnainte de a 
fi pierdut-o Bran. Care-i urmarea judecăto- 
rească ? n - 

Se descopere lucrul, şi Stan mînîncă mai 
întiiu bătaie de la primar și de la subpre- 
fect, apoi e închis preventiv, pierde zece 
zile de lucru, cîte un franc, fac zece franci, 
Judecătorul de instrucţie își pierde ziua cu 
dinsul, în loc de a se ocupa cu un delict mai 
complicat; deci punem lcafa lui zece franci, 
fac 20. Judecata tribunalului corecţional ţine 
10, fac 3o. Stan e închis pe două luni de 
vară, cîte un franc ziua, fac 60; la un loc, 
9o. Stan se întoarce acasă, şi-şi găseşte o- 
gorul pirloagă și via păragină, pierzind 
«munca unei veri; fac, zicem, 100, la un loc, 
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190. Stan găseşte dările neplătite și-și an- 
gajează munca pe un an, ca să le plătească, 
$, a. m. d. Cu un cuvînt: Stan e ruinat pe 
cîțiva. ani pentru că a găsit o pungă înna- 
inte de a o fi pierdut Bran, bez bătaia pri- 
marului şi “subprefectului pe deasupra: 

Cum era înnainte? 
Bran pira pe Stan la bojer și-și primia 

punga îndărăt, iar Stan căpăta în schimbul 
pungii cinci bețe sănătoase, pe care le ţinea 
minte, și apoi se ducea să-și vadă de trebi. 
Scurt, drept şi—gratis. Azi mînîncă două-trei 
bătăi şi-şi pierde şi tot rostul. | 

Dar apoi în de obște legi franţuzeşti ni-au 
trebuit nouă? Pentru împrejurarea ce păti- 
mește un Joc despre megicși, pentru pes- 
cuirea unui .iaz, pentru: neîngăduirea la po- 
sesie, pentru a li se alâge părţile, pentru un 
vad de moară ș. a. trebuiau legi franţuzeşti, 
în care să se vorbească despre „lăpini“? 
Trebuiau miile de advocaţi, miile de primari 
și ajutori de primari, notari, consilii şi para- 
consilii | 

sica șoarecelui, 

GC 
MIHAIL EMINESCU 

Asta e curată socoteală de mofluz. 
Şi. ce avem în schimb? Poate o cultură 

mai marc? 
„De loc. Dacă cultura se judecă după scrii- 

tori, atunci vom trebui să constatăm, cu pă- 
rere de rău, că Eliad și Asachi ştiau de zece 
ori imai multă carte decît d-nii C. A. Rosctti, 
Costinescu, Carada și Fundescu, că Anton 
Pann era un scriitor cu mai mult talent şi 
mai de spirit decit o sută dintre ofticoşii 
cari fac astăzi „esprit“ prin gazete, că sin- 
gura comedie „Duna educaţie“ a lui C. Bă- 
lăcescu e mai originală decit toate scrierile 
d-lui V. A. Ureche, la un loc; apoi să nu 
uităm că de generaţia aceia a urgisiţilor 
boeri se -ține pleiada scriitorilor noştri 'ce- 
lor mai buni: Alexandri, G. Negruzzi, Bo- 
lintineanu, Donici, Bălcescu, și a., că oamenii 
știau o limbă frumoasă, vrednică şi înţă- 
leasă de opincă ca şi de Vodă. 

Apoi exista autoritate și ascultare. De zi- 
cea Vodă un cuvînt, era bun zis; iar azi...? 

Azi poruncește cinelui, cînele pisicii, pi- 
iar șoarecele de coadă își 

atîrnă porunca. Sa ” 
Azi găseşti prin sate oidine ministeriale, 

cărora nu li se dă nici o urmare,-deşi d; 
Primar a scris pe dinsele: „se va urma în 
conformitate cu ordinele d-lui Ministru“. Azi 
se îinplinesc ordinele numai cînd d. prefect 
sau subprefect voiesc să se răzbune asupra 
unui conservator. 

Statul e azi maşina, prin mijlocul căreia 
cei lași se răzbună asupra proiivnicilor po- 
litici, 

lată la ce hal am ajuns cu suveranitatea 
poporului, libertatea, egalitatea şi fraterni- 
tatea. : 

Apoi bune sînt? — Bune, numai au un cu- 
sur. Nu se potrivesc. 

Bătrînii şi tinerii, 

Cu greu pricepe o minte de rind.că nu 
este în lumea aceasta nici o stare de lucruri 
şi nici un adevăr social veşnic. Precum viaţa, 
consistă din mişcare, așa şi adevărul so- 
cial, oglinda realităţii, este de-apururea în 
mișcare. Ceia ce azi e adevărat, mine e 
îndoelnic,. și pe roata acestei lumi nu suie 
și coboară numai sorţile omeneşti, ci şi! 
ideile. In această curgere obştească a împre- 
jurărilor și a; oamenilor stă locului numai 
asta, — adecă ciudat lucru, nu ceia ce em 
folosul oamenilor, ci ceia ce este spre petre- 
cerea lor. ! 

Cetim azi cu plăcere versurile bătrinului: 
Homer, cu care petreceau odată neamurile 
de ciobani din Grecia; şi imnele din Rig- 
Veda, pe care păstorii Indiei le îndreptau 
luminii și puterilor naturii, pentru a le lăuda 
şi a cere de la dinsele iarbă și turme de 
vite. Tot așa privim cu plăcere plăsmuirile 
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celui mai mare poet pe care .l-a purtat pă- 
mintul nostru. plăsmuirile lui Shakespeare, 
şi ne bucurăm de frumusețea lor atita, ba 
poate mai/ mult încă de cît contemporanii 
lui, şi tot astfel privim statuile lui hidias 
și ale lui Praxiteles, icoanele lui Rafael, 
ascultăm musica lui Palestrina. Tot astfel ne 
bucură, portretul pe care-l [ace Grigore Y- 
reche Vornicul lui Ștefan Voevod cel Mar 
în cât simţim şi azi plăcere cetind ce vredaie 
şi cu virtute Romiîn a fost Măria Sa. 

Dar nu tot astfel sînt gindirile care a ating 
„ folosul oamenilor, bunul” lor traiu și pcire: 
„cerea lor unul lîngă altui fără a se prigoni și 
fără a-şi amări viaţa ci în de ci. 

Introducînd legile cele mai perfecte şi 
mai. frumoase într'o ţară, cu care nu se po- 
trivesc, duci socictatea de rîpă, oricît de cu- 
cat ți- ar Fi cugetul şi de bună inima. Și de 

e aceasta? Pentru că — întorcîndu-ne la că- 
rarea noastră bătută, — orice nu-i icoană, ci 

"viu, e organic, Şi trebui să te porţi cu el ca 
„și cu orice organism. lar orice e organic se. 
naște, crește, se poate îmbolnăvi, se însă- 
nătoşează, moare chiar. Și, precuni sîut dco- 
sebite soiuri de constituţii, tot .așa. lecuirca 
se face într'altfel, și, pe cînd Stan sc însă- 
hătoşcază de o: buruiană, Bran se imbol- 
nivește de dinsa și mai rău, 

Cum numim însă Pe aceia cari zic c'au 
desc saperit o singură doftoi ie pentru toate, 
boalele din lume, un leac fără greș, cae, 
de cești nebun, te face cuminte, de-ai as urzit, 
te face s "atzi, în stirşit, orice- ai ave , po 
cingene, che lic, ciupituri ce vărsat, de ogcer: Xe 
tură, perde a la ochi, durere de im: isele, tot 

rominesc, cari la. toate 
tot cun praf ne indoapă, 

_ acru sufletul de ele. şi tot ri iu. 

c'o alifie to uig 
doapi? 

Pe un asemenea doftor. Il. am. numi; 

și tot. cun prai te în- 

  

sa r 
'latan. 

Ce să. ziceru. acuni de doftorii poporului 
„neaju insurile noastre 

„Care „cine ştie de 
ce. o fi „bun? a RE 

Dari. :șoscaiua. rea, ” încit se frângă” caru n 
drum? Libertate. egalit o şi frătornitate, 
şi „toate vor merge bine. Dar se înrulţeşc 
datoriile publice? Libertate, egalitate. Și fra- 
ternitate. dă oamenilor, | ŞI. soţ plăti. Da-i 
școală rea, “da”; nu știu profesorii. carte, da” 
ţeranul sărăceşte, dar. breslele” dau. înnapoi; 
dar nu se; face! griu. “da-i, boală "de vite 2... 
Libertate, egalitate. și. fraternitate, şi toate: -oi 
merge Bine” ca, „Prin. minune, E 
Ami arătat,; intrun rînd," că, aceste, pra- 

furi şi:alifii ale liberalilor! 1 am lat de ni i 

  

mei i 

Or, fi bune. ele buruicniele. acestea pent u 
ceva, „dar 'se, vede că nu; „pentru; ceia. ce .ni 
lipsește; tocmai nouă, PU aa 
Să, vedem, „acuma; CU, au 

la rețeta lor, bună pentru toate boalele şi 
pentru Diciuna. In veacul trecut a fost în 

  

ri aa 

cele mai mari. 

"urgia 

“ajuns, liber ali 

Je se. 
o) 

țara franțuzească tărăboiu mare, pentru că 
Statul încăpuse prin risipa Curţii Crăieşti, 
într'atitea datorii, încit se introdusese Mo-, 
nopol pină și pentru vînzarea griului. Ajun: 
sese caţitul la os prin mulţimea dărilor și 
prin tot soiul de greutăţi pe capul oameni- 
lor. încît nu mai era chip decit să dai cu pa- 
Tul, Și, Sau să scăpi, sau să mori, decit să 
duci așa viață. 

La noi; Vodă-Știrbei pleacă din Domnie 
„lăsînd 16 milioane î în Visteria ţerii şi trei mi- 
lioane în cutiile satelor. Nu se potriveşte! 

In Fr ranţa toate dările erau date în antre- 
prisă, şi antreprenorii storceau toate clasele 
societăţii, pentru a hrăni Curtea cu trînto- 
rii ci. La noi, dările se stringcau mare par- 
te de-a dreptul, iar Vodă cra boier cu stare, 
care trăia de pe moșiile lui, și nici nu făcea. 
vre-un lux de-acătărea. Iar nu se potrivește! 

In Franţa locurile de judecători și din 
armată sc cumpărau cu bani, şi dreptatea 
asemenea, la noi ficcinc, după cîtă carte în- 
vățase și minte avea, butea să ajungă alături 
cu coboritorii din neamurile cele mai vechi 
ale ţerii. Iar nu se potriveşte! 

In Tranţa nemulţămirea economică cra. 
la culme; căci.fiecăruia îi trebuia mai mult 
decit avea. Luxul și modele istoviau: averile 

La noi, boierul moştenia o 
blană de samur de la “străbunustiu, un şal 
turcesc de la bunu-său, un antercu "de cita- 
„rc de la tată-său, avînd de gind să le lase, 
și nepotu-său, ca să se fuduiească şi el 'cu 

_ dinsele. Și fiecare avea strînsură pentru iar-: 
nă, și parale. albe: pentru: zile. negre; Cu 
cuirint: fiecare avea nai. mult decit îi trebuia. 
căci, : pe - “atunci, toată! ţarai era „conserva- 
toare“. Iar nu se potriveşte! .:.. i 

Oare ce. făcuseră, „moșnegii, ca să merite 
„liberalilor?. Ce să facă ? Ia pe. cit. îi a- 

junsesc.și pe.ei capul! Biserici, mănăstiri, 
şcoli, spitale, fîntîni, poduri, să. "li-se. pome- 
nCașcă . și, lor; numele; cînd: a . creşte iarba, 
de- -asupra lor...Și.. încă una, pe: care. mai' ci 
cra ș'0; uităm, : Aulţi., din. ci. .au':scos punga, 
din. buzunăr și-au. trimes":pe. băieţii” ce li. s'au 
părut. mai..isteţi,. înlăuntru „Ca :să.. Înveţg 
carte, să şe „ precopsească ; isprei fericirea -nea- 
mului.,; Şi-au crescut, serpi | n sin. cu: alte: cu: 
vinte.. , ei : 

Căci. acest tineret s'a fost dus. într'o tară 
bolnavă î în privirea vieţii sociale. :Clasele. su- 
perioare, putred de bogate, au ajuns acolo 
la o xafinare. de plăceri, neinai; pomenite în 
alte. colţuri, ale. păminitului;, producerile: „să 
nătoase în literatură şi artă, făcuse. loc pi- 
canteriilor. de tot soiul, în sfîrșit orișice cra 
mai. căutat: decit: apa. limpede şi răcoritoare 
de izvor. Apa cu:parfum, apă 'cu- zahăr, apă 
cu migdale, apă: cu..otravă,-tot: ce. pofteşti, 
= numai apă,de i VOT DU: 

Acolo, în loc să 'nveţe lucruri folositoare, 
adecă cum se ară şi se seamănă mai cu spor, 

2 iii 
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cum faci pe copii să priceapă mai bine car-” noastră, cu ideile cele mai ciudate, scoase 
tea, cum se Jecuiește o durere de stomah, din cafenelele franţuzeşti sau din scrierile 
cum sc țese pinza şi se toarce inul, cum se lui Saint-Simon şi ale altor scriitori, ce nu 
fac talpe trainice la cisme și alte lucruri  crau în toate minţile, iar formele vieţii noas- 
folositoare de acest soiu, s'au pus aproape. tre de astăzi au ieșit din aceste capete su- 
toţi pe politică, să afle adecă și să descopere cite, care cred că în lume poate exista ade- 
„cum se fericesc neamurile și cum se pun la văr absolut şi că ce se potriveşte în Franţa 
cale ţerile. Adecă au adunat multă învăţă- se potrivește și la noi. 
tură din „Figaro“, „Petite republiquc fran- Cînd au sosit la graniţă, bătrinii îi aștep- 
caise”, şi, cu capul gol şi cu punga ideny, tau cu masa întinsă şi cu luminări aprinse; 
s'au întors rînduri, rînduri în ţară, ca să habar m'aveau de ce-i așteaptă și de ce belca 
ne puie la cale. Această tinerime' veselă şi și-au adus pe cap. Bucuria 'lor_că venise a- 

“ușoară trăieşte în Rominia şi se trezește în tiția băieţi tobă de carte, scoşi ca din cutie . 
Franţa, trăieşte într'o țară săracă, şi-a de- şi frumoşi nevoie mare! - 
prins - cu tonte acestea obiceiurile bogatei Dar ce să vezi? În loc să li sărute minele | 
clase de mijloc din Franţa; are trebuinţe de şi să li mulțămească, ei se fac de către pă-: 
milionar și bani mai puţini decit cinstita durc, și încep cu libertatea, egalitatea, fra- 
breaslă a ciobotarilor din alte feri. Acest:  ternitatea și suveranitatea, încît bătrinii își 
tineret, ce se. caracterizează prin 0 rară pierd cu totul călindarul. Parcă se pornise 
lipsă de pietate: faţă cu nestrămutata vred- morile de pe apa Siretiului. Și li povestiau 
nicie a lucrurilor strămoșești, vorbind o pă- cite în lună şi în soare, ciţi cai verzi pe pă- 
sărească conruptă în locul frumoasei limbi. „reţi toţi; c'un cuvint, cîte prăpăstii toate. 
a strămoșilor, -măsurînd oamenii și împre- Cum să nu-i ameţească? Cap de creștin era 
Jurările cu capul lor strimt, și desaprobînd - acela? Unde se mai pomcnise atitea asupra . 
tot ce nu încape în. cele 75 dramuri de cre- lui? Apoi s'au pus pe iscodit porecle bătri- 
icr, cu care i-a înzestrat răutăcioasa na-  nilor. Ba strigoi, ba baccele, ba ciocoi,- ba 
tură, acest tineret, zic, a deprins ariile tea- retrograzi, ba cîte altele toate, pînă au ajuns 
trelor de mahala din Paris şi, înnarmat cu să li zică, că nu sînt nici Romini, —că nu- 
această vastă știință, vine la noi cu pretenția mai d-lor, cari stiu pe Saint-Simon pe de 
de a trece de-a doua zi între deputaţi, miniș- rost, sînt Romini, iar bătrînii sînt altă mîn- 
tri, profesori de „Universitate, membrii la care. Vorba ceia: nu crede ceia ce vezi cu o- 
Socictatea Academică, și cum se mai chiamă chii, crede ceia ce-ţi zic cu. Şi, cu toate a- 
acele mii de forme goale, cu care se'mbracă cestea, ci nu fusese decît tocmai numai Ro- 
bulgărimea de la margenile Dunării! mini. . | : 

Căci cei ma! mulți din acești lăudaţi ti- De-aceia, la dreptul vorbind, nici nu pri- neri sînt feciori de Greci și Bulgari, așezați cepeau bine acusarea ce li se făcea. Ncani 
n aceasti țară, şi-au urmat întru romanisa- - de ncamul lor trăit în țară, nepricepînd altă 
rea lor următorul recept: iea un' băiat de Jimbă decit cea romînească, închinîndu-sc în . 
Bulgar, trimite-l] la Paris, și resultatul chi. această limbă, vorbind cum se vorbește cu: mic e un june ,,Romin“. temeiu şi sănătos, ci, auzind iunile şi țio- 

Pe la 1840, Eliad bătrînul, pe cînd încă nile, imperatorele, redaptorele, admisibilcle 
nu sc numea „Heliade- Rădulesco“, adecă -şi propriamentele, au gindit în gindul lor: 

- pe cînd nu-l ameţise atmosfera Parisului, „De, frate, noi on! fi fost proşti. Noi soco- 
«scria Marelui Ban M. Ghica următoarele: „tiam că, dacă știm ceaslovul şi psaltirea, 
»„Sînt tată de familie, n'am unde să-mi cresc „„cum sc ară gospodărește un ogor, cum se 
copiii decit în aceste așezăminte (ale ţerii),  „cresc'vite şi cum: se string banii, apoi știm 
pentru că, şi de aș avea mijloace a-i creste - "multe. Da! ia auzi-i, că nu ştim nici măcar 
aiurea, gîndul micu nu este să-i cresc străi- romîneşte“. Şi, în loc să ica biciul cun 
nește şi ci apoi să trăiască romineşte; voiu  cuiu să li arate care li-i popa lor, au zis: să fac din ci Romini, şi trebuie să ştie cele „De, dragii moșului, așa o fi. N'om fi şti- 
romineşti, şi legi și obiceiuri. Ticăloși au Vind nici romăneşte... Dar de acum mult a 
fost părinţii și ticăloși fiii, cari orbeşte s'au „fost, puţin au rămas, şi în locul nostru voi 
crescut pentru „alt veac“ și pentru „altă, „veţi stăpiîni! lumea, şi veţi orîndui-o cum 
fară ȘI au trăit apoi înalt veac“ şi în: „vă va plăcea vouă“. Și, luîndu-și ziua bună 
„altă țară“, E de la lume ca de la cel codru verde, s'au 
„În mod mai precis abia se poate arăta ce strecurat pe rind acelo —-unde nu li mai 
lipseşte acelor indivizi, pe cari sgcograficește, zice nimenea că au fost răi Romini, —- mai 
ȘI pentru că ei o spun, îi numim Romîni. Li fericiți decit noi, cari am fost meniţi să a- 
lipseşte simțul istoric“: ci se ţin de naţia. jungem zilele acestea de ticăloşie, în care 
rominească prin împrejurarea că s'au năs- țara sc înstrăinează pe zi ce merge în gin- cut pe cutare bucată de pămînt, nu prin lim-  dire și 'n avutul ci, şi cînd toţi-se fălesc de bă, obicciuri sau manicră de a vedea. . a fi Romini, fără a mai fi. Uimitoarea pu- 

Astiel vm pătură după pătură în ţara tere a fraselor, împrejurarea că mulți dintre 
x 
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liberali erau. chiar copii de-ai lor, cari aș- 

teptau numai ca ei să închidă ochii, pentru 

ca să bată la tălpi averea moştenită, cre- 

dința că cei ce venise tobă de carte ar fi 

mai folositori ţerii decit dînşii, 'patriotis- 

mul lor, totdeauna încercat și dovedit prin 

cinci veacuri, de cînd au stătut stilpi aces- 

tor eri, i-au-făcut să tacă molcum şi să se 

retragă din viaţa publică fără zgomot, fără 

oposiţic, fără minic. 
I-au tras liberalii pe sfoară, cum îi tră- 

sese c'un veac şi jumătate înnainte fanario- 

tul Mavrocordat. Acest Domn şiret nu putea 

pune biruri.grele pe ţărani, pentru că erau 

vecini, și peste cisla, care-i ajungea pentru 

plata dării către Poartă, prea puţin mai ie- 

şia. Ce va fi fost vecinătatea aceia, nu știm 

bine nici astăzi, dar, tocmai pentru că n'o 

știm, ni se pare că trebuie să fi fost o mă-" 

sură luată de Domni, după vremi de mare 

turburare şi de invasii, ca să statornicească 

oamenii, să nu umble din loc în loc cu be- 

jănia. De-ar fi fost vre-un rău pe capul oa: 

menilor, ni-o -spuncau cronicarii, cari tot- 

deauna revarsă cuvinte de minie asupra o- 

rinduiclelor ce asupriau norodul. Precum! 

liberalii li ziceau boierilor „strigoi“ şi alte 
celea, asemenea li-a zis și Domnul fanariot 
că sînt vinzători de sclâvi,. tirani, ctc., şi 
li-a luat ochii, încît ci s'au adunat și, cu 

Mitropolitul în frunte, au ridicat vecinătatea, 

şi s'au legat cu jurămînt că neam de neamul 

lor n'a mai înfiinţa-o. .Atit a şi așteptați 
Domnul. ” . 

Ne mai fiind oameni boierești, erau-ai ni- 
măruia, și de a doua zi li-a pus biruri, ce 

nu le mai avuse niciodată, biruri pe cari a- 
poi le-au încincit şi înzecit peste cîțiva ani. 

Şi, ca $i la începutul veacului trecut, ur- 
mărite bunei lor credințe au fost cumplite., 
Bătrinii aveau gură de lup şi inimă de micl; 
au venit liberalii cu gura de mici, plină de 
cuvinte amăgitoare, dar cu inima de lup. 
Ce-au făcut, vom vedea mai pe urmă. ! 

+ 

+ 

Ilustrații administrative. 

Dacă i-au apucat liberalii pe boicri în- 
- nainte, sc înțelege că opinia publică. din țară 

s'a pornit asemenea asupra lor. . 
“Nu înțălegea nimenea atunci. la noi —și 
abia acum au început să înţeleagă pe ici pe,. 
colea — că temeiul unui Stat e munca, şi nu 
legile, Nu înţelegea, asemenca, aproape ni- 
meni că bogăţia unui popor stă, ici în bani, 
ci iarăși în muncă. 

Banul „represintează“ numai munca, nu 
este ea însăşi, și, aducînd bani mulţi cu ciu- 

„_bărul într'o ţară, în care munca lipseşte, 
vei ajunge să plăteşti o zi de lucru c'un na- 
poleon, o păreche de cisme cu cinci, și în- 
colo tot povestea veche, adecă tot sărac; 

„primare, la numirea personalului 

531 

dovadă ţerile cu mine de aur din America. 

Căci, dintre cel ce ciștigă 10 şi cheltuieşte 

11 şi cel ce cîștigă 2 şi cheltuieşte 1, acest 

din urmă e cel bogat, iar cel d'intăiu e să- 

rac. Apoi se mai răspindise încă o părere 

greşită, care era, ba mai este încă aproape 

generală, că ţara noastră e cumplit de bo- 

gată şi că poţi cheltui din greu, ca tot o să 

aibă de unde plăti. Nu "nţelegea nimeni că 

bogăţia nu este în aur sau în pământ, ci în 

braţe şi că, unde lipsesc braţele sau calita- 

tea producției e proastă, nu poate fi nici 

vorbă măcar de ţară bogată. 

-Deci, în ţară săracă am voit să introdu- 

cem! de-a gata toate formele civilisaţiei a- 

“ pusene. 
Trebuiau şcoli. Prin ce le puteai înființa? 

După cum am spus, buruiana noastră de 

leac — prin muncă. Trebuia ca şcolile pu- 

ine, cite erau, să se ridice la cel mai înnalt 

grad de desvoltare cu putinţă, precum sc 

şi începuse treaba, în vremea în care d-nii 

Laurian, M. Kogălniceanu ș. a. nu crau de 

cît simpli profesori de liceu. Pentru: atita. . 

treabă erau şi buni. Generaţia ce: c-ar fi 

urmat, ar fi făcut altele mai bune şi mai 

multe şi, în treizeci de ani, câţi sînt de atun- 

cea, aveam astăzi școli destul de multe Și. 

bune și o generaţie sănătoasă, care ar şti 

să gindcască limpede și cu temeiu şi să în- 

şire .două cuvinte potrivite pe hirtic. 

Aceasta ar fi fost calea de dezvoltare prin 

muncă. Am luat calea contrară. Pe vechii 

profesori de liceu i-am prefăcut in profesori 

de Universitate, deşi nu se potriviau de loc, 

căci nu:se ocupase toată viața cun singur: 

obiect; apoi am făcut o malţime de şcoli, 

secundare, pe care le-am umplut cu care 

cum ni-au ieşit înnainte, apoi mii de şcoli. 
cărora. 

chiar de cap ni-am făcut. Afirmam că sînt 

sute de. învăţători. cari nu ştiu să despartă; 

cuvintele unul de altul, nici să puie punct 

şi virgulă unde trebuiește. Nu mai pomenin» 

de sintaxă sau -de ortografie, căci în privi- 

rea această c Vavilonie curată, și ficcine cre- 

de că poate scrie cum îi place. 

Ni-a trebuit o administraţie mai bună. 

Boierii îşi procopsiau vechilii de moşie, fă- 

„cîndu-i zapcii. Rău şi.fără cale, n'o tăgă- 

duim, — dar ce au făcut liberalii? Au numit 

pe orișicine, numai să fi ştiut a înnoda două 

slove, adecă tot pe acei vechili, numai că Ii 

dădură dreptul de a juca pe autoritatea. Sta- 

tului faţă cu foştii lor stăpîni. Ce treabă: 

avea însă. zapciul vechiu? Să îngrijească” ca 

oamenii să-şi semene toţi, pămîntul, să „«dle- 

puie partea lor. în coșarele de rezervă şi, din 

cînd în cînd, îi imai scotea şi Ja cite un drum, 

“a cărui facere o poruncise Domnia. 

Bun, rău — atita treabă ştia să facă. 
Dar se mai potriviau ci cu noua stare de 

lucruri, cu cerinte mai mari? Citu-i lumea
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şi pămintui nu. Căci, fiind astăzi omul li- Der de a nu ţinea coşare de rescrvă și de a nu-și sămăna ogorul propriu, adecă liber 
de a muri de foame cît i-o plăcea, subpre- 
fectul, care azi nu are o ideie iai clară de ceia ce -trebuic să facă, decit predecesorul 
lui, nu mai are nici o treabă, ci e curat un 
agent de corespondenţă între Prefectură și primării; iar prefectura este un birou de corespondenţă între. Ministeriu și subpre- fecturi şi, în linia din urmă, Primăria e un birou de corespondență între autorități şi, particulari, o treabă pe care serviciul poștal 
o îndeplinește mai bine și mai răpede. Afară 
de aceasta mai sînt încă cova? agenţi electo- 
rali faţă cu cei cari-și vind votul. 

Li s'au luat atribuţiile simple, pe -care le aveau zapcii vechi, şi li s'au dat altele, pe. care nu le pricepeau de loc, căci administra- 
ţa este o ştiinţă, iar subpretectul de azi nu 
ştie mai mult decît a scrie neortografic și a 

„încurca slovele tipărite pe hirtie, fără a şti 
--ce zice într'insele. | 

A administra? Dar întrebatu-s'a vreunul 
din geniile universale ale liberalismului ce. 
va să zică a administra? Ce va să zică bună. 
starea populaţiei, ca pe un lucru încredinţat 
înţeiepciunci și vegherii tale? Să gîndeşti 
pentru cel ce nu gîndeşte, să pui în cumpănă 
dările comunale, să li deschizi oamenilor . 
ochii ca să nu puie dări peste dări, ba butu- 
cărit, ba stupărit, ba văcărit, ba cite co- 
medii toate îi trec prin cap primarului pen- 
tru a stoarce și cea din urmă picătură de 
sînge din ţeran? Ă Ă 

Ce era mai firesc, decît liberalii să se în- 
trebe ce însemnează a administra. Indată;. 
ce şi-ar fi făcut această întrebare, ar. fi) 
văzut ce lucru. gingaş e administraţia și cît 
e de necesar ca un subprefect să ştie atita, 
carte cît și un profesor de administraţie şi 
de economie politică, şi, pe lingă aceasta, 
îi trebuie și o deprindere cu locul în care 
trăiește, pentru a ști să aplice ceia ce ştie. 

Excepţie făcînd de ţara noastră, admi- 
nistratorul pretutindenea e un adevărat pă- 
rinte al populaţiei rurale. EL are să judece, 
cînd scade populaţia, de ce scade; cînd dă 
îndărăt producţia, de ce dă; cînd e un druny 
de făcut, pe uniie șă-! facă; cînd ce o şcoală 
de înființat, unde s'o așeze mai cu folos, - 
şi în sfirșit el e autoritatea care cu vorbă 
bună poate convinge pe ţăran că trebuie să 
alcagă de primar în sat pe cel mai harnic, 
mai de treabă şi mai cuminte Romin, iar nu 

e cel mai hărțăgos, mai bun de gură și may 
rău de treabă; el vede dacă notarul: şi: învă- 
țătorul știu carte şi dacă popa: își vede: de 
biserică, ș. a. m. d. Pentru 'sarcina "de: sub- 
prefect se cere atita știință, atîta desintere- 
sare, atita patriotism, pe 'citrle poate avea 
numai un or cu multă și temeinică cultură, 
Cum că vor fi între cei de azi și oameni cum 

se cade, admitem, dar, în orice caz, o cul- 
tură temeinică“ şi o experienţă lungă sînt o 
garanţie mai mare decit nici o cultură şi nici 
o experienţă, 

Dar, fiindcă la aproape toate posturile 
din ţară poate aspira oricare cenuşer, da 
aceia ficcine, care a învăţat două buchi, lasă 
plugul, cotul și calupul în ştirea lui Dumne- 
zeu și rîvneşte a se face roată la carul Sta- 
tului. Și-au făcut. ei, nu-i vorbă, mii de lo- 
curi, în care să încapă, dar nu-i încap pe 
toţi, încît acuma au de gînd să mai scoață la” 
maidan alt moft, descentralizarea și electivi- 
tatea funcţionarilor publici, ca, cel puţiu. pe 
rind, să încapă în pita lui Vodă; adecă vor 
să creeze un Guvern de zece ozi mai scump, 
cun personal de zece ori mai numeros ŞI 
mai netrebnic decit cel de azi, care să sc 
schimbe din trei în trei ani şi să se sature 
toţi, căci numai cu libertatea” egalitatea și 
lraternitatea sadea nu se cirpesc toate coa- 
tele rupte. 

Dar să nu ni uităm vorba. Oameni cari 
nu știu bine scrie și ceti în șara noastră, 
sint mulţi, şi vor fi din ce în ce mai riulți, 
Yoţi au dreptul de a fi funcţionari ai Statu- 
lui supt diferite forme, şi toţi aspiră ca mă- 
car subprefecți să li dea Dumnezeu să a- 
jungă. Si | | 

De acolo au interes ca liberalii să vie la 
Guvernul central, pentru că atunci se mă- 

«tură ţara de la un capăt pînă la altul, atunci 
e vreinea ca un advocat fără pricini să se 
facă director de şcoală secundară un altul 
primar de oraş, un al treilea revizor de şcoa- 
le, un al patruica prefect. Dar, odată în- 
traţi în pînc, ci au înteres să ție mult Guver- 
nul liberal, şi, fiindcă acesta atîrnă de Ca- 
mere, deci de alegeri, ei se fac luntre şi pun- 
te ca să-și scoată prietenii deputaţi. Dar 
prietenii în mare parte sînt, sau ci înşii aren-. 
daşi ai Statului, Sau rude cu arendașii, sau 
antreprenori de lucrări publice, sau advo- 
caţi de antreprenori, sau au procese cu Sta- 
tul; deci caută să fie aleși, ca să tremure. 
miniștrii de dînșii şi să li facă treburile, 
Băcanul, negustorul, preotul, cari nu ştiu 
istoriile astea, îşi dau votul,. pentru că, li 
bertatea“ e în primejdie, şi mai ales pentru 
că liberalii promit totdeauna..că nu se va 
mai plăti nici o. date; nici timbru p'are.să 
mai fie în;vremea: lor, nici. cavitație, nici 
monopol de tutun, nici armată, .nici dări pe 
băuturile spirtoase, ci nuinai posturi multe, 
în care si încapă toți, și Paştele Domnului, 
Paștele Libertăţii de la un capăt al ţerii la TA N ca sa e 

„ Acuma, cumu-i omul, de se gîndeşte. mai 
întăiu la sine, el nu, vede Legătura „în care 
stau; toate lucrurile, :cu. munca Și, punga lui, 
nu vede: că toţi liberalii nu speculează decit 
să trăiască de la dinsul, pentru că n'au ni- 
mic şi nu ştiu nimic, ci crede ce-i spun ga-! 

  

!
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zetele, care ies ca ciupercile asupra alege- 
rilor, în tipografii jidoveşti, tipărite pe da- 
torie, şi astfel omul, besmeticit, alege cin- 
stitele -obraze propuse şi se înjghiabă Ca: 
mera liberală. 

Acuma adunătura de gheşeftari din Dea- 
lul Mitropoliei se pune să judece lumea. Mai 
întăiu toți din Guvernul trecut, fie miniștri, 
fie funcționari, au fost cel puţin hoți, stabi- 
lesc domnialor. 

De aceia proces tuturora, — iar funcţiona- 
rilor, destituire. Dacă unuia nu-i găsești nici 
măcar cusurul pe care-l are soarele, şi dacă 
are mai multă ştiinţă de cum s'ar cere pen- 

t 

tru serviciul lui, îi desființezi deocamdată 
postul pentru că trebuie făcute economii, a- 
poi î! reînființezi, cînd țara e iar bogată! 
și-ți pui ciracul în locul. găsit vacant, — ca. . 
din întimplare. - 

In predmetul alegerilor li se face prima- 
rilor cu ochiul de a protegia la muncile a- 
gricole pe cei ce ţin cu Guvernul, pe rudele 
miniștrilor şi prefecților, iar la ceilalţi re- 
chisiţii şi perchisiţii şi ordin verbal, ca nu - 
cumva țeranul să li lucreze pe moșie. Pen- 
tru acest scop se desființează legea toc-. 
melilor, pentru ca cel ce a dat bani ţeranilor 
să n'aibă lucrători, iar cel ce n'a dat să-i 

„ angajeze cu te iniri ce şi mai nimica, cu în- 
scrisuri pline de clause penale, pe care apoi 
tot subprefectul liberal le. judecă în absenţa 
împricinatului ţeran și-l. condamnă să-i deie 
arendaşului pînă și cenușa din vatră. 

Familii ultra-liberale s'au deprins și cu 
treaba asta. Au tras la sorți să vadă, care 
dintre ci să fie „conservator“, şi apoi acela 
face treaba celorlalți cîndu-s conservatorii 

“la putere, iar restul roșu face trebile celui 
unul, cînd sint liberalii la putere. | 

Și astfel 'mii de oameni riîvnesc în ţara 
aceasta să capete avere şi onoruri pe calca 
Statului, sau cel puţin să trăiască de la! 
Kinsul. Prin ideia curat negativă a liber- 
tăţii, care nu însemncază nicăieri alia, de 
cit ca să nu fiu oprit-de a munci, adecă de 
a produce bunuri reale, liberalii din Romi- 
nia au ajuns la ideia positivă, că libortatea 
trebuie să li dea. şi demîncare și încălță e 
minte și iux și tot ce le pofteşte inima, iar 
clasele muncitoare ?... Pe apa Simbetei mear- 
gă! Apr&s nous le deluge. Cit lumea n'avem 
să trăim, nu-i așa? Cît vom trăi, să ni curgă 
laptele n păsat... După aceia bun e Dumme- 
zeu, şi va avea grijă de clasele pe care le 
sărăcini și stoarcem. > 

Acesta e liberalismul la noi în ţară. Cei 
cari nu sînt nimic, nu represintează nimic, 
nu au nimic, formează o societate pe acţii 
(un abonament la „Rominul“ sau la ,Tele- 
graf“), formează apoi comitete prin judeţe, 
un fel de filiale, cu liste exacte a domeniilor 
Statului și-a funcţiilor existente, deschid jur- 
nale, în care arată „naţiunii suverane“ că; 

So 
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libertatea e în pericol, amăgesc mulțimea, 
care totdeauna se luptă cu greutatea vieţii, . 

- făcînd-o să creadă că ei sînt mintuirea, fac 
alegerile, şi-apoi, 
bine. | 

De la un capăt al ţării pînă la altub 
se conrupe orice simţire curată, orice om 
onest. [ci unul ce aruncat pe uliți cu o familie 
grea, pe care o ținea de pe-o zi pe alta cu 
Icafa lui, pentru ca să vadă pus în locu-i pe 
un om care știe tot atit sau mai puţin decit 
diusul; dincolo un arendaș e dat afară de 
pe moşia Statului, pentru că, deși are o 
avere întreagă hbăgată în sămănături, n'a, 
plătit la termin și un deputat vrea să ia, 
moşia cu prețul: jumătate şi &ă se folosească 
şi de sămănăturile omului..., și tot aşa în 
infinitum. - 

Conservatorii au. încercat ani îndelungaţi 
de zile a cîrpi o clădire, a cării temelie chiar 
c o mare greşală. Astfel i-am văzut că, în- 
spăimîntaţi de dilapidăriie de bani publici, 
de plastografii liberale ş.. a., au botezat 
crimele delicte, ca să vie înnaintea tribuna- 
lelor, adecă înnaintea unor oameni cari a- 
veau conştiinţa greutăţii crimelor; au voit 
să reducă prefecturile, au redus primăriile 
la sate, pentru a: putea controla mai de a- 
proape pe primari, notari şi perceptori; c- 
rau pe calea de a înfiinţa școli reale şi de 
meserii, în care să între progenitura acestei 
generaţii conrupte şi-să învețe ceva, cu care 
să se poată hrăni... Aşi De-a doua zi cum au 
venit liberalii, au suflat în elc şi au dispărut, 
ca și cînd n'ar fi fost de cînd lumea. 

De cite ori li arăţi toate isprăvile, zic: 
„Apoi noi n'am' fost decît foarte puţin la, 
Guvern“. Dar un palat zidit în 'zece ani se 
strică în două zile, d-nii miei, și, dac'aţi fost | 
în stare să treceţi într'o Bună dimineaţă cu. 
buretele peste toată dezvoltarea istorică a 
țerilor, cu cit mai mult veţi izbuti aceasta, 
neavînd de risipit decit reparaturile, făcute 
cu greu de conservatori. - 

cînd ajung sus..., ţinte : 

Din - abecedarul economic. 

De cîte ori un creștin s'apucă la noi să 
scrie un rînd, ca să lumineze neamul — pre- 
sa este lumina, după cum zic domnia lor,— 
de atitea ori pune mîna raft și scoate la 
iveală o carte neimţească sau una franţu- 
zească și răsfoiește pină ce găseşte ce-i tre-. 
buie. Precum.-ni s'aduc de-a gata din străi- 
nătate şi n'avem alt chin decit: să băgăim 
miînile în .mînecile paltonului venit de la: 
Viena şi piciorul în cizina parisiană, fără! 
a ne preocupa mai departe din cîte elemente 
economice se compun lucrurile, tot astfel 
facem și cu cunoştinţele; le luăm frumos 
din cărți străine, le așternem pe hirtie în 
limbă păsărcască și facem ca negustorul 
care nu-şi dă nici el seama de uhde-i vine
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marfa, numai să se trzacă. Chiar învăţa. 
ţii noștri, cînd vor să poleimiseze, polemi-” 

„sează cu citate. Cutare minune a străinătăţii, 
d. X. sau Y a vorbit cutare lucru, deci tre- 
buie să fic neapărat adevărat și să se po- 
trivească, pentru că au ieșit dintr'o minu- 
nată morișcă de creier." 

Să fie d. X. sănătos, împreună cu toată 
casa, dar- de se potriveşte, e altă “căciulă! 

La gazctarii romini, mai ales la cei [i- 
„berali, lucrul ce şi mai simplu. Işi pune mai 
întăiu degetul în gură şi vede cite „cuvinte“ 
îi vin în minte: La chemarea aceasta se 

"deschide dicționarul. nepaginat al capului, 
conipus din prea puţine file, pe care stau 
scrise libertate, egalitate, fraternitate, le-, 

. galitate, suveranitate și alte cuvinte tot cu 
atita cuprins material, şi după aceia le în- 
șiră, mai puind pe la soroace şi cite-un. 
Ștetan sau Mihai Viteazul, din buzunările 
cărora scoatem ce ni pofteşte inima. 

Bictul Ştefan Voevod! El ştia să facă 
„fărîme pe Turci, Tatari, Ecşi și Unguri, 

știa niţică slavonească, avusese mai multa 
rinduri de neveste, bea bine la vin vechiu 
de Cotnar şi din cînd în cind tăia capul 
vreunui boier sau nasul vreunui “prinț tătă- 
resc. Apoi descăleca tirguri de-a lungul rîu- 
rilor, dăruia panţirilor şi dărăbanilor lo-: 
curi bune pentru -pășunarea hergheliilor de 
cai moldoveneşti, a turmelor de oi. Şi de 
vite albe, făcea mănăstiri şi biserici, şi a- 
poi iar Dătea Turcii, și iar descăleca tir- 

„guri, și iar se 'nsura, pînă ce şi-a închis o- 
Chii în cetate la Suceava, și l-au îngropat 
cu cinste la. mănăstirea Putnei. e-și bă- 
tea el capul cu idei, cum le au d'alde gazo- 
tari de-ai noștri, ce ştia cl 'de supțietura 
de minte din vremea de astăzi? 

Pină la fanarioți n'am avut cod, -- un: 
semn, că nici trebuia 1). Ce-i drept și ce-i 
strimb ştia fiecare din obiceiul pămintului, 
și judecată multă nu se "ncăpea. Țară să- 
racă, stăpinire puţină, biruri mai de loc, 
cară cu două oiști, să se poată înjuga boii 
și dintr'o parte şi dintr'alta, după cum l-a 
puca pe om vremea pe cale de munte, case 
de vălătuci acoperite cu paie, pentru a li 
se da foc la călcarea dușmanului, ba se da 
foc ierbii și se înveninau fintinile, pentru: 
ca să moară dușmanii de flămingiune şi 
de secetă, iar oamenii se trăgeau_la munte 
și lăsau cîmpul” limpeie în urma lor, pină 
ce venia Vodă de-i amăgia pe dușmani prin 
glas de buciume în văi Și prin codri, ș-a- 

"poi vai de capul lor! | 
li mersese vestea Voevodului rominese 

și Moldovenilor, că nu sînt deprinși a sta 
pe saltea turcește, ci sînt totdeauna gata de 
a 

, 
  

1) Pravilele lui Vasile Lupa şi ale lui Mateiu Da- sarab nn s'au întrodus niciodată, decît în purtea lor canonică, ! 
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războiu, oameni vîrtoși, cari nu știu multă 
carte, dar au multă minte sănătoasă; averi 
mari n'au, dar.nici săraci nu sînt.: 

Și tot astfel a fost pînă în vremea noas- 
tră, — pînă la Regulament, cea d'intăiu  le- 
giuire importată şi plăsmuită. Romînii au 
fost popor de ciobani, și, dacă voiește ci- 
neva o dovadă anatomică despre aceasta, 
care să sc potrivească pe deplin cu teoria 
lui Darwin, n'are decit să se uite la picioa- - 
rele și la mîinile lui. E! are mini și picioare 
mici, pe cind naţiile care muncesc mult, au 
mîni mari și picioare mari. 

De acolo multele tipuri frumoase, ce se 
găsesc în părțile unde ai noştri n'au avut 
„amestec cu nimenea; de acolo cwmninţia Ro- 
miînului, care ca cioban a avut multă vreme 
ca să sc ocupe cu sine însuși, de acolo 
limba spornică și plină de figuri, de acolo 
sințimintul adinc pentru frumuseţile natu- 
rii, prietenia lui cu codrul, cu calul frumos, 
cu turmele bogate, de acolo poveşti, cin- 
tece, legende, — c'un cuvînt de acolo un po- 
por plin de originalitate şi de-o fecioreas- 
că putere, formată prin o muncă plăcută, 
fără -trudă, de acolo însă și ncpăsarea lu! 
pentru forme de civilisaţie, care nui se 
„lipesc de suflet și n'au răsărit din inima lui. 

Au venit Grecii, şi-au domnit o sută de 
ani. Cînd au ieșit din ţară, nici urmă n'a 
mai rămas prin sate. Parc'ai fost trecut cu 
buretele peste colachiile și bizantismul a- 

  

„cestor damblagii. Poporul nostru a rămas 
nepăsător la reformele grecești, rusești, 
franţuzeşti, şi nu-și dă nici azi bucuros co- 
piii la școală, pentru că simte ce soiu de 
școli avem. 

Ci înnainte âcest sentiment de sinătoasă 
barbarie era predomnitor. 

Radu-Vodi cel Mare adusese în ţară pe 
Sfintul Nifon patriarhul, ca să, ne puie la 
cale. Se 'ntreba şi el, ce o mai fi şi civili- 
sația, şi voia s'o vadă cu ochii. Dar sfintul, 
venind, începu să dea sfătuiri pentru schim-" 
„barea legilor şi obiceiurilor, pentru introa 
ducerea „paragrafelor ş. a., încit Vodă-i zise 
într'o zi: „la slăbește-ne, popo, că ni strici 
obicciele“. Sfint, nesfint, vedea cl pe cine 
nu văzuse, de nu pleca în ţara cui l-au fost 
avut! | 

Acesta-i sentimentul.oricărui popor sănă- 
tos, căruia-! propui să-i altoiești ramuri stră- 
ine, pe cind, cl e dispus a-şi produce ramu- 
rile sale proprii şi frunzele sale proprii în- 
cet și în mod firesc. Un asemenea popor 
însă își impune felul lui de a fi și vecinilor. 
Ce ar zice liberalii de la noi dacă li-ani 
spune, că, pe cint ei introduc istorii fran- 
ţuzeşti în instituții, limbă și datine, tot pe 
atuncea în Rusia de amiazăzi se introduc pe 
zi ce merge datinele romiînești printre Ma- 
lorosieni, cari au îndrăgit felul de a fi al 
Romînului. 
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Dar aici se iveşte -totodată întrebarea: 
cui i-a putut veni în minte de a introduce 
toate formele costisitoare de cultură ale A- 
pusului într'o ţară agricolizată abia pe la 
anul 1830? Sigur că numai oameni cari. 
nu-și cunoşteau” țara. de loc, 

Oare crezut-au reformatorii că lucrurile 
acestea nu vor ţinea bani? Și, dacă știau că 
"vor ţinea, n'au știut de unde” cum și cine-i 
va plăti? Nu știa absolut nim enca, cum Stat, 
armată, biserică, cultură, c'un "cuvînt tot 
ce e comun al naţiei, 

“numai din prisosul gospodăriei private, cum 
că dim acel prisos se hrănesc toate formele 
civilisaţiei şi că, dacă istove ști pe acesta; 
atunci începi a mînca însuşi capitalul de 
muncă al oamenilor, condiţiile existenței lor 
private, şi-i ucizi economic, ' deci trupește 
și sufletește? 

Apoi de ce munceşte omul? Ca să aibă 
el din ce trăi. Dacă ascultă vioara sau pe- 
trece serbătorile, cheltuieşte prisosul tim- 
pului și banilor lui, nu însă ceia ce-i trebuie 
pentru ca să-și ţie sufletul lui ŞI- -al copii- 
lor, | 

Dar puterea fisică a unui om e restrînsă, 
„căci natura n'a făcut calculul că această 
putere va avea de hrănit din prisosul ei Ii- 
berali, advocaţi, pierde-vară şi alte soiuri: 
de parasiţi, ci i-a dat fiecăruia atita pu-- 
tere, ca să se poată ţinea bine şi să mai 
puie şi ceva la o parte, pentru ca mine să 
poată reîncepe [munca cu jmijloace inai multe. 
Va să zică prisosul, pe care muncitorul îl” 
poate pune la dispoziţia civilisaţiei și a ju-. 
nilor crescuţi la Paris, e foarte mic. Dar 
ce li pasă d-lor de aceasta! Liberi nu sînt 
de a sărăci lumea?.. 

D. C. A. Rosetti, în cuvîntul său de la 
Circ, vorbia cu dispreţ despre calitatea: cea 
mai bună care o aveau boierii. „Ţara? -— 
întreba d-lui — „patruzeci de boieri mari, 
patruzeci de boieri mici, iată ţara pe cînd, 
eram cu tînăr“.. 'Ținem seamă de aceste cu-. 
vinte. “Țara n'avea pe umerele ei decit opt- 
zeci de oameni, încît la 30.000 de sufletki 
venia un boier, și încă și acela cu trebuinţe 
foarte mici; adecă_ optzeci de oameni, cari 
umblau cu zilele în palmă și țineau neatir- 
narea ţerii prin isteție și adesea prin sacri- 
ficiul persoanei sau al averii lor, adecă com- 
pensau pe deplin munca. socială ce-i purtă. 

Astăzi avem zeci de mii de liberali, cari 
nici umblă cu zilele în palmă, pentru că nici 

„turc, nici leah, nici ungur nu caută să-i taic, 
nici de vre-un duh aşa supţire nu se bucu- 
ră, nici compensează prin ceva munca so- 
cială, pe care o istovesc din rădăcini,. mîn- 
cînd chiar condiţiile de existență a' clase- 

“lor producătoare, nu prisosul lor. 
Moțul din Ardeal e un: negustor foarte 

cuminte: lui nu-i trebuie la negoţ nici un 
fel de samsar, nici chiar banul. El face ciu- 

+ 

o doniţă de lemn, 

străinătate, 

se plăteşte numai și 

„tem face ce-om pofti“. 
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bere şi donițe, trece în Țara Ungurească, 
și nu se mai încurcă, ci le schimbă de-a 
dreptul pe griu. Atiica doniţi de grîu, pe 

atitea ciubere de griu, 
pe un ciubăr de lemn. 

Dacă am face şi noi socoteala Moţului 
din Ardeal, am zice: atitea mii de chile de 
griu ne ţine o chilă de frase liberale, a- 
titea chile ne ţin măriurile importate din 

atitea chile ne ţin tinerii ce-și 
pierd vremea prin străini, atîtea mii de 
chile ne. ţine Constituţia, atitea ne ţin le- 
gile franţuzeşti, cu un cuvînt toate libera- 
jismurile. | | 

Prisoasele econoiniilor individuale consti- 
tuiesc o sumă certă. Dacă vei hrăni cu ele 
cîteva mii de stirpituri liberale, de unde 

îţi 'mai rămîn condiţiile pentru întreţinerea 
unci culturi sănătoase și temeinice? Două 
sute de nebuni minîncă de sigur mai mult 
decit un singur înțelept. 

Deci abecedarul nostru economic - zice: 
Natura i-a dat omului putere mărgenită, 

socotită numai pentru a se ţinea pe sine şi 
familia sa. 

E! produce ceva mai mult decît consumă. 
În acest „ceva“ mai mult, în acest prisos 
sînt cuprinse:- Întăiu ceia ce-i trebuie pen- 
tru a reproduce, vă să zică condiţiile muncii 
de mine, şi încolo un prea: mic prisos, ca- 
re-l poate pune la dispoziţia societăţii, supt 
formă de dare. Din acest prea mic prisos al 
gospodăriei producătorului trăiește toată ci- 
vilisația naţională. 
„Dacă hrănim cu acest prisos străinătatea 

de idei, de “instituţii și de forme, lipsite de 
cuprins, al căror complex liberalii au a- 
pucat a-l numi „tot ce este rominesc“, a- 
tunci nu ni mai rămîne nimic pentru ceia, 
ce este într'adevăr rominesc, pentru cultura 
națională în adevăratul înţeles al cuvîntului. 

Frază şi adevăr. 

Nimic n'ar părea mai natural, decit ca 
oamenii să ica -lucrurile aşa cum sînt şi să 
nu caute în nouri ceia ce-i d'innaintea na- 
sului lor. - 

Cu toate acestea. tocmai calea contrară, 
urmează. 

Innainte de a da exemple din. țară, dăm 
unul din străinătate. | 

Socialistul Bebel, în foaia sa „Volksstaat“, 
anul 1873, spune următorul lucru: * 

„„Sau. există Dumnezeu, și-atunci sîntem 
trași pe sfoară, sau' nu există, și-atunci pu- 

F'rasa întoarsă nu 
va fi nici mai clară și mai cuprinzătoare 
de cum e. Să zicem: „Sau nu există Dum- 
nezeu și-atunci sîntem trași pe sfoară, sau 
exisță și-atunci „putem face” ce-om pofti“. 

Tot astfel sînt toate frasele radicalismu- 
lui. Oricum le-ai întoarce, cuprinsul lor nu
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s'adaogă, pentru că nu-l au; ba adesea con- 
trariul lor cuprinde mai mult adevăr decit 
ele insele. 

„Lumincază-te şi vei fi“. Poate contra- 
riul e adevărat. „Fii şi te vei lumina! Cici 
o existență lungă şi sigură va ațea drept 
fruct al ei cunoştinţa, 
așa-i și cu „voiește şi vei putea |“. „Să poţi, 

_şi-atunci vei și voi“, căci omul vrea ceia ce 
poate, iar cînd vrea ceia ce nu poate, nu-i 
în toate minţile. | 
“Dar, fie cum o fi, cu verbe nu-l încăl- 

zești pe nimenea, și vorbe rămîn toate „ab- 
stracţiunile, și, cu cît mai abstracte sînt, 
cu atit mai curată vorbă de clacă. ” 

Dar cu asemenea culțură din gazete au 
inceput reformatorii noştri. Cici nu mai este 
îndoială că n'au învăţat mai nimic de la, 
străini decit să vorbească supţire, să. se 
îmbrace supţire şi să puie lumea la cale cu 
iraze. Cultura frazelor o puteau învăţa bine 
din gazetele străine, 

Oamenii scot acolo gazete în toate zilele, 
și, neavînd ce spune, abstracțiunile li vin 
foarte bine la îndemiînă, căci prin mijlo- 
cul lor poţi scrie coale întregi fără să spui 
nimic. Să nu ne înşelăm. Beţia de cuvinte 
din gazetele romîncşti e numai întrecerea: 
beţici de cuvinte din cele străine. Mai puţin 
culţi, deci avînd mai puţine de împărtăşit” 
decit străinii, gazetarii noştri 
multă nevoie de gură decît de 
în străinătate lucrează în mare 
fără ca- creierii să ştie mult despre aceasta. 
Ci în străinătate în genere nu prea icau 
oamenii gazetele în serios, întru cît s'atinge 

au și mat 
cap, dar și 
parte guru, 

de partea lor intenţională. Se știe că sînt - 
făcute pentru a trezi patimile societăţii: și 
a crea în public atmosfera ce-i trebuieşte 
Guvemului sau adversarilor săi spre a inau- 
gura suirea unora și coborirea altora; în, 
Sfirșit presa nu-i cu mult mai mult decit 
o fabrică de fraze, care cu făţărnicie ome- 
nească îmbracă interese străine de intere- 

„Sul adevărat al poporului. 
Căci ce este Statul, şi ce scop are el? Nu 

din carte — aievea. 
lasă cineva pe uliţă sau la cîmp, şi va 

vedea îndată ce ce. Colo unul vinde, altul 
cumpără, unul croieşte, altul coase, un al treilea bate fierul 
sc samănă, se seceră, colo meliță cînepa; țes, tund oi, și numai în zi de sărbătoare: stau mîinile și lucrează creierul. Atunci: se 
foloseşte omul de: prisosul liber al unei vieți 
de» muncă, 
la horă, — 
stomahului; 
inimii 
“ Materia vieții de Stat e munca, scopul muncii bunul traiu, averea, —- deci acestea sînt. esenţiale, De aceia se și vede care e răul cel mai mare: Sărăcia. 

: 

în sfîrşit săptămîna toată e a 
serbătoarea e a creierului și a 

= 

MIHAIL, EMINESCU 

adecă lumina. “Tot. - 

pină-i cald, la cîmp se ară, 

merge la biserică, după aceia: 

N 

Sărăcia c izvorul a aproape tuturor rea iclor din lume: boala, darul beţiei, furti- 
șagul, zavistuirea bunurilor altuia, traiul rău în familie, lipsa /de credinţă, răutatea, aproape toate sînt ciștigate sau - prin să- „Tăcie proprie sau prin sărăcia strămoșilor. 
„Sărăcia trebuie luată în înțelesul ei ade- 

vărat, 
Sărac e cel ce se simte sărac, căruia îi 

tiebuie neapărat mai mult decit are. 
Că este așa, ni e dovadă suma de cuvinte 

care însemnează relele morale prin cuvinte 
„împrumutate sărăciei şi boalei. Mișel, altă 
dată însemna sărac, azi înscamnă lipsă de 
calităţi morale. Tot astfel, _„miscrable“, 
frances, şi „elend“, german. Odată Voeo- 
zii rominești dăruiau prin hrisoave DE mi- 
şei” în înţelesul lor, astăzi mişeii în înţele- 
sul nostru stăpînesc toată ţara de la un ca- 
Dăt la altul. 
„Calitățile morale ale unui popor atirnă — abstrăgind de climă şi de 'rasă -—de la 
“Starea sa economică. Blindeţa caracteristică 
“a poporului rominesc -dovedezte -că în tre- 
cut el a “trăit cconomiceşte mulțămit, c'a 
avut ce-i trebuia, 

Deci condiţia civilisaţici Statului este ci- 
vilisația economică. A introduce formele u- 
nei civilisaţii străine, fără ca Să, existe co- 

. relativul ei economic, e curat muncă ză- 
darnică. : 

Dar așa au făcut liberalii noștri. In loc 
de a-și arunca privirile la răul esențial al 
societăţii, s'au: ţinut de relele “accidentale. 
şi fără iisemnătate. 

In veacul nostru se înmulțiau trebuin- 
țele, deci trebuia înmulțită producţia şi bra- 
țele producătoare. Din contră am urmat.. 
Numărul producătorilor, cari în ţara noastră 
sînt absolut numai ţeranii, dă îndărăt, deci 
e supus la o trudă mult mai mare decit 
poate purta; și se 'nmulţesc — cine? Cei cari 
precupeţesc munca lui în ţară şi în afară 
şi clasele parasite. La ţară putrezesc grinele 
omului nevîndute, în oraș plătești pînca cu 
preţul cu care se vinde la Viena sâu la Pa- 
ris. Cici firul de griu trece prin louăzeci | de mini de la producător pînă la consu-. 
mator, și pe această cale se scumpește, pen- 
tru că cele douăzeci de mîni corespund cu 
cinzeci de guri, care, avînd a trăi de pe; 
dînsul, produc o scumpete artificială. 
„Va să zică, înmulţindu-se trebuințele, tre- 

buiau înmulţite izvoarele producţiunii, și nu 
samsarlicul, căci, la urma urmelor, tot ne- 
Soţul nu e decit un soiu de samsarlic între consuinator și producător, un fel de mani-. 
pulare, care scumpeşte articolele. In 'aceas- 
tă manipulare naţia agricolă totdeauna pier- 
de, pentru că productele ci sînt uniforme, 
în privirea valorii, şi, dacă constituesc c 
trebuinţă generală, nu e mai puţin adevărat 
că sint cel mai general articol de produc- 
Pi 

id : 4  
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ţiune, adecă, acela care se- face pretutin-. 
denea. 

Pe cînd naţia agricolă plăteşte atit trans- 
„portul, cît:şi vama şi câştigul comercian- 
tului, la cumpărătura unui articol industrial, 
tot în aceiași vreme vamă, transport şi cîş- 
tigul comerciantului se scad din preţul cu 
care naţia agricolă își vinde productele, — 

„va să zică ea piigubeşte duplu în toate tran- 
sacţiile ci, la vînzarea productelor ci, la 
cumpărătura celor străine. Apoi e cumplit 
de mare diferenţa între valori. Incărcînd 
şoo de vagoane cu griu, capeţi în schimb o 
jumătate de vagon de obiecte de lux. Cu un 
cuvint naţia agricolă e expusă de-a fi ex- 
ploatată de vecinul industrial, ba de-a pier- 
de pe zi ce merge clasele sale de manufactu- 

 Tieri, cari, neputind concura cu fabrica, de: 
vin proletare. . 

Dovada cea mai bună pe continent e chiar 
poporul nostru. Samsarlicul, care mijlocește' 
schimbul între productele noastre și cele 
străine, încape pe zi ce merge pe minile 
străinătăţii. Oameni bătrîni n'ar avea do 
cît să asămăneze fisionomia de azi a Bucu- 
'reştilor cu aceia pe care o avea înnainte de 
cincizeci de ani. Nu-i vorbă, nu erau așa. 
de străluciți Bucureştii pe atuncea, dar erau 
rominești; azi...? Ce să mai zicem de Iaşi 
şi, în genere, de orașele moldoveneşti? 

Toate împrejurările acestea nu se schim- 
bi prin (raze, ba nici măcar prin şcoli pro- 
fesionale. Căci profesiile lipsesc pentru că 
lipsesc condiţiile lor de existenţă. | 

Dar aceste împrejurări nu se schimbă 
nici prin legi civile, care regulează modul 
în care are a se face transacţiunea x, între 
indivizii A. și B., nu se schimbă prin axio- 
mul că toți oamenii sînt liberi. prin dreps, 
înnăscut şi inprescriptibil, nici prin regula 
că ei toți sînt născuţi egali, nici prin par- 
ticiparea tuturor la afacerile guvernărei. 
Eul mediu avea o formă pentru păstra- 

rea fiecării ramuri de producție, şi aceasta . 
cra autonomia breslelor şi îngrădirea lor 
față cu orice agresiune de din afară. La 
noi evul mediu a ţinut pînă mai icri-alal- 
tăieri, și mulţi bătrîni vor fi ţiind minte e- 
poca în care un străin nu putea; fi breslaș. 
Nu mai poinenim că pricinile dintre bres- 
lași se hotărau la staroste, și se întăriau 
numai de Vodă; nu mai pomenim” apoi că 

„instituția a fost atît de puternică, încît Im- 
părăţia, totdeauna foarte diplomată, a Aus- 
îriei şi-a introdus. consulatele în ţară supi 
numele şi forma de „stărostii de-breaslă“.. 

Deci „Salus reipublicae summa lex esto“. 
Puțin ni pasă pe baza căror principii meta- 
fisico-constituţionale s'ar fi putut realiza bu- 
nul traiu al claselor Romînici;“destul că a- 
vem dovadă că pe calea liberalismului mer- 
gem tocmai de 'mpotrivă. , 

Căci Statul are nevoc de clase puternice, 

'vem, 

şi liberalismul le-a adus la sapă de lemn. 
Innainte de 30—4o de ani aveam o clasă. 
puternică ide țerani, nu bogată, dar cuprinsă, 
şi . începuturile unei clase de inijloc. 

Azi ţeranul scade pe zi ce merge, pro- 
prietarul, ale cărui ințeresc sînt identice cu 
ale ţeranului, asemenea; bresle nu mai a-i 

negoțul încape pe mîni străine, în- 
cît, mîne să vrem să vindem ce avem, gă- 
sim cumpărători străini chiar: în țară, şi-am 
putea să ni “luăm lucrurile în spinare şi să 
emigrăm la America. Chiar ar fi. bine să 
ni luăm de pe acuma o bucată de loc în Me- 
XICO, în care să pornim cu toate ale noastre, 
cînd nu vom mai avea nimic în Rominia. 

Să nu ni facem ilusii. Prin atîrnarca noas- 
tră economică am ajuns ca toate Guvernele, 
spună ele ce-or pofti, să atirne mai mult ori 
mai puţin de înrîuriri străine. Nu doar c'ar 
sta în relaţie cu consulii — această acuzare * 
ar fi prea gravă, pentru ca s'o facen: cuiva: 
Ne, înnegrim' unii pe alţii, — vorbesc de na- 
turile mai nobile, fie ele în orice parte, nu 
de stirpituri, — ne înnegrim, zic, unii pe al- 
ţii, pentru că simţim că starea poporului ro- 
minesc e nesuferită şi că ne-am încurcat rău, 
Dar în această încurcătură vina istorică și 
blestemul urmașilor să ează asupra celor ce 
au făptuit tot răul, asupra liberalilor de ori- 
ce nuanţă, cari au format cadre goale, în 
care a întrat tot gunoiul socictăţii, au creat 
Guvern represintativ, peptru ca să-l umple 
oameni ce abia ştiu a îndruga două cuvinte, 
au făcut ca clasa de mijloc, în locde a căuta 
să muncească şi să înflorească, să 'se az- 
vîrle. toată asupra puterii Statului, ca să 
domnească. | 

Răul esenţial a fost că se 'nmulţiau tre- 
buinţele fără a se înmulți producția sau 
fără a se urca în mod considerabil valoa- 
rea ci; inegalitatea claselor și nelibertatea, 
apoi neparticiparea la Guvernul ţerii erau 
rele cu totul neesenţiale, . | | 

Daţi-mi Statul cel mai absolutist, în câre 
oamenii să fie sănătoși și avuţi —îl prefer 
Statului celui mai liber, în.care oamenii vor 
fi miseri și bomavi. Mai mult încă--— în. 
Statul absolutist, compus din oameni bogaţi 
şi sănătoși, aceștia vor fi mai liberi, mai c- 
gali, decît în Statul cu legile/cele mai libe- 
rale, dar cu oameni miseri. Căci omul are 
pe atita libertate şi egalitate; pe cîtă avere 
arc. lar cel sărac e totdeauna sclav şi tot- 
deauna neegal .cu cel ce stă de-asupra lui. 

Semi-Barbaria. 

Pseudo-Rominul în „semi-barbaria“. lui, 
„are se 'nţelege defectul acestei stări intelec- 

tuale; nu e în sțare a pricepe termenii tech- 
nici cu cari operează și-i întrebuinţează pe 
dos. Am arătat în unul din numerile trecute 
cauzele cari ne fac a stabili, pentru epoca 
din urmă a istoriei țărilor noastre, câte o
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stare de semi-barbarie, de o sută de ori mai 
rea de cît barbaria adevărată şi, se înţelege, 
fără proporţie de rea faţă cu Civilizaţia a- 
devărată. . 

„Pseudo-Rominul, care. nu cunoaște ter- 
metiul „Sseimi-barbar” şi nu-i ştie însemnă- 
tatea, dă următorul înțeles cuvintelor noas- * 

| civilizaţie adevărată, tre: . 

„„Poporti (spun conservatorii) a făcut up 
pas spre progres: din barbar, acum 50—60 
de ani, a devenit semi-barbar, adică pe ju- 
mătate basbar, pe jumătate civilizat. 

„Acest. pus făcut spre civilizațiune, —și 
aci vorbim în teza pretinşilor conservatori — 
în loc da îi un bine, căci luruea întreagi 
spre civilizare merge, la civilizare ținteşte 
si'şi încordă toate puterile spre a ajunge, 
e rău mare,'e nefericirea poporului romîn“. 

„Asemenea afirmări nu se discută”. 
Hotărit că nu. se -discută ceea. ce zice 

Rominul, de vreme ce nici am zis nici am 
putut afirma vre-odată platitudinea că seri- 
barbaria e un pas spre progres, spre civi- 
lizaţie, că e o jumătate de civilizație. 

Nici odată. Semi-barbarial! e o Stare de de- 
gradare, un regres, este coruperea unui po- 
por primitiv prin viciile unei civilizaţii 
străine, | 

__ Um popor barbar e bună oară religios. 
Civilizarea lui religioasă adevărată vine a- 
tunci cînd, prin progresul ient al propriei, 
sale manicri de a vedea în materii „religi- 
oase, credinţele formale, adesea supersti- 
țioasu se schimbă în convingeri morale. Dar 
cînd el admite de la alt popor numai șter- 
gerea credinței iormale, fără a o înlocui 
prin convingerea morâlă și religioasă, cl 
remiîne și fără una și fără alta; are numai 
răul civilizaţiei și răul barbariei, e semi- 
barbar. 

Un popor barbar îşi are industria lui de 
casă, meseriile lui, activitatea lui economică 
sănătoasă, de și primitivă, poate. Cînd cl, 
în loc de a da desvoltare propriei sale 
munci, cumpără obiecte gata de la străini, 
fără a învăţa cum să device el însuși în stare 
de-a le produce, e semi-barbar. 

Civilizaţia. adevărată a unui popor con- 
sistă, nu în adoptarea cu deridicata de legi, 
forme, instituţii, etichete, haine străine. ta 
consistă în desvoltarea naturală, organică 
a propriilor puteri, a propriilor facultăţi 
ale sale, Nu există o civilizaţie umană gene- 
rală, accesibilă tuturor oamenilor în acelaş 
grad. şi în același chip, şi fiecare popor 
își are civilizaţia sa proprie, deși. în ea intră 

:0 mulțime de elemente, comune și altor po: 
poare. 

Există deci o civilizație franceză, una en- 
gleză, una germană, una italiană. Nu e- 
xistii însă o civilizaţie romînă, și dacă sunt 
începuturi, elc sunt cu totul individuale şi 
n'au aface nimic cu desv oltarea generală, 
a lucrurilor. 

„oameni!“ 

EMINESCU , 

Trecerea adevărată nu e de la barbarie. 
la semi-barburie, căci asta e o trecere spre 
rău, ci de la barbarie la civilizaţia ade- 
vărată. Semi-barbaria nu este o stare or- 
ganică sau necesară; ci e o boală, un re- 
gres, o stare de slăbiciune și de mizerie 
Dacă pe acest pămint va exista vr'odată o 

va fi aceca ce va ră- 
sări din elementele civilizatorii vechi. 

„Nu de greco bulgara subțire şi nasali- 
zată a secolului fanarioţilor se va lega pro- 
gresul limbei noastre, ci de începuturile să- 
nătoase ale unui Urechie sau Miron Costin; 
nu de traducerea de legi străine atîrnă civi- 
lizaţia juridică, ci de p: orfecționarea şi com- 
pletarea vechilor și propriilor începuturi de 
legislaţiune şi viaţă juridică. Din rădăcini 
proprii, din adîncimi proprii, răsare civili- 
zaţia adevărată a unui. popor barbar; nu din 
maimuţarea  obiceielor străine,  limbelor 
străine, instituţiunelor străine. | 

Poate că popoarele 'slave ale nordului și 
mijlocului Germaniei sunt mai civilizate „ca 

de cum erau în stare primitivă; 
dar ele nu mai sunt slave; au perit în; 
poporul a cărui civilizaţie au primit-o. Po- 
pulaţiile tatare ale Rusiei sînt mai civili- 
zate ca „,oameni“.azi de cit sub Chanii lor. 
Dar nu mai sînt tatare; cle au perit ca e- 
xistență proprie „din momentul în care au 
primit modul de a fi al unui alt popor. 

Semi-barbaria nu este dar un progres, 
ci un regres din „punctul de vedere. naţio- 
nal și politic. o _ 

„Rominul“: mai pretinde că „barbaria ac- 
tuală ne-a dus în aşa scurt timp la indepen- 
denţă şi la regat, la libertate şi la conști= 
ința de sine, la progres şi la avere“. 

lată lucruri ce le tăgăduimm. 
Pro-forma independenţei, plătim un. tri- 

but de sute de ori mai mare “decît cel vechiu; 
libertatea populaţiunelor noastre, eşte după . 
date statistice auteiitice, sinonimă cu liber- 
tatea de a muri de. mizerie; progresul: și 
averea se află în realitate nu la elementul, 
care etnic şi istoric e singurul element în a- 
devăr rominesc, ci la... rominii „Romina- 
lui“, la acea pătură superpusă de "populaţie 
străină, incapabilă de a pricepe poporul. nos- 
tru, incapabilă de a'l iubi. 

Barbarie şi civilizație, Stau la olaltă în ra- 
portul în care stă ghinda stojarului cu rădă- 
cinile trunchiului. 

Semi-barbaria e altceva, e o boală pro- 
dusă prin mediu străin, decrepitudinea ce 
s'ar produce, plantând un stejar la loc băl- 
tos şi mlăștinos şi 'supunindu-l la regimul 
sălciei comune. Ei, nici salcia pom, nici Ca- 
radalele romini. . | 

Deci, orice civilizaţie adevărată, nu poate 
consista de cît într'o parțială întoarcere la 
trecut, la elementele bune,. sinătoase, pro- 
prii de desvolţare. -      



„ Independența romînă. 

  

“Ar fi uri act de adincă ingrătitudirie că- 
tre strămoşii . noștri, dacă ne-am închipui 
că cu noi să incepe lumea în gencre şi Ro- 
_minia în deosebi, că mumai noi aim fost capa- 
"bili a avea instinctul neatirnării, cînd la! 
dreptul: vorbind, m'am făcut de cît a mănţi- 
nea cu mai mult ori mai puțin succes 'ccea- 
ce ei âu cîștigat, fie prin: sângeroase lupte 
fie” prin desvoltarea! unei” isteţii extraordi- 
"nare, puse' amiîndouă  adesea-ori în “servi. 
ciul acestei unice preocupaţiuni, a păstrării 
neamului Și ţării. a 

E: drept că presentul 'cu graiul” lui viu, 
“cu cinbiţiile și pretenţiile lui' e 'un advocat, 
foarte elocuent pentru meritele sale, fie 'reâ- 
le fie: închipuite, “faţă cu meritele unui 'tro- 

"cut, a cărui gură'6 astupă „pămîntul. Şi cu 
toate acestea “fost-ar-fi- cu. putință 'de a vor- 

“bi chiar de neatînarea: Statului romîn, fără 
“a sufla: praful aşezat pe tractatele noastre 
„vechi şi de'pe crohicele noastre? O ilustrare 
curioasă 'a manicrei de a-și atribui un. merit, 
care .c în-mare parte al trecutului, e că în 
“acelăș timp în care se încheia:un: tractat de 
"comerţ cu Austria, ca manifestare -a :neâtir- 
nărei noastre, d. Mitilineu, înalt funcțio- - 
“năâr al “ainisterului 'de' externe, publica „un, 
volum de tractate de: alianţă” şi: de comerț, 
încheiate de dinastii, romine d inaintea g- 
„pocei fanarioților.: i 

Și ce străluciți într "adevăr, ce: neascmânat 
"de mari sint teprezentanţii din! trecut ăi nca- 
“târnărei Statelor, romiîne, faţă cu epoca noas- 
-tră?. Oare: Mircea. LI, în cei "38 ani, Ștefan 
"cel Mare. în cei 46, de ani ai “domniilor” lor, 
au âvut o altă” preocupare, de. cit, neaiirnă- 
„rea ţării? 

.. Mircea. 1 2 acest! prototip. “luminos” Şi al 

  

-. artei războinice. şi al celei diplomatice , la Ro- 
mîni—n'a. gîndit toată viața lui de, cît la 
-„mănţinerea neatîrnării. La 1394 bate. pe Ba 
-iazid., Ilderim în: „memorabila. luptă de. la, 
"Rovine, . păstrată în. memoria „Întregei, pe- 
ninsule "balcanice; la 1393 încheie tractat 
„de alianță: cu . Ungaria, la. 1395. ia parțe la 
- bătălia. de la Nicopole, la . 1398 bate el sin- 
gur pe Baiazid lîngă Dunăre, la 1406 își în- 

„tinde. mîna. în Asia şi. scoate pe, Musa ca 
- pretendent. în. contra. lui: Soliman, ], îl. sus- 
ine. cu.bani şi, arme şi îl face. înipărât; la 
11412 scoate un alt “pretendent t, pe. Mustafa 
în contra, lui Mahomed I, ba chiar în anu! 
„morţii sale 1418 a ajutat cu bâni şi arme-pe 
„un sectator moametan anume : “Mahmud. Be- 
dreddin, sperînd ;succese „politice, din „Sci- 

- ziuni. religioase între turci. 

O. “politică, analoagă -a contrapunerii iscu- 
„site, a puterilor. creştine, .a luptei directe, cu 
Turcii a susținut : Ştefan. cel Mare. . . 
"Din atitudinea acestor. doi Domni .sc ex- 

„plică, cum de ţările noastre au putut să se 

SCRIERI POLITICE ȘI SOCIALE | -545 

. închine: puterei. turcești păstrindu-și cu toate 

„cavalerie Toma Cantacuzin, 
: stră a, fost. „pururea “reală, ca drept pururea 
„în vigoare, ca fapt, ştirbit din cînd. în cînd, 

_a.0. restitui n'au încetat mici cînd, iar, 

Las 

acestea, întreaga - lor suveranitate: înlăuntru 
și "n afără, cum s'au. putut” să. se: introducă 
în tractate' de supunere proibiţiunca: pentru 
moaâmetani de:a.-se așeza în ţară, cum s'a 
resîrînt pînă chiar: asupra: “umbrelor de: fa- 
narioţi o “rază: din vechea - neatîrnare, 'căci 
Și aceştia îndrăzneâu a: se” numi, 'Doinni din 
wila  dii Dumnezeu, de și“erâu numiţi "şi 
scoși prin: firman,: “ae: ŞI se: ştie că titlul 
Dei gratia“nu se cuvine: de cît numai su- 
veranilor. tota a Ea 
“E-o: -ciudătă ironiie-:a istoriei'-de! a vedea 

pe “un “Gheorghe Hangiarlău: 'de “pildă, un 
“cirac 'al- unui: Capudan 'bașa din : “Farigraă, 
îmbrăcîndu-şi: fiinţa “paralitică icu titlurile u 
nui” Mircea, Dei''gratia 'Woevodă transal- 
Pinus; Fogarâs' et Omlas' Dux;' Severin Co- 
mes, Terrarum Dobrodicii Deșpotus ct Tris- 
tii Dominus“ în 

 Făcut-au “Bind sau” făcut: au! rău cei. mai 
"imâri doui Dorini ai „noștri,  preferind' o' su: 
“premaţie' nominală: turcească unei” Supremaţii 
„reale creştine? Realitătea 'a' dovedit” că 'era 
"tot ce puteau face mai bine. Toate, 'dar abso- 
"lut toate statele dunărene au' davenit pașa- 
„licuri, marele regat al Ungariei â fost ase- 
 meneai paşalic o sută de'ani. Polonia a: fost 
împărțită și 'nu mai este azi, pe cînd vechile 

"noastre: tractate, iscălite cu litere” mari și bă- 
țoase e piele de, vițel, au fost pină ieri izvo- 

“rul! neâtirnărei'" “reale” izvorul. din 'care ade- 
“curs actele succesive 'de! &mâncipăre! de! subt 
"domnia ! turcească: Tudor 'să' bazează pe: cle, 
„cînd „cere de la: Poartă reintroducerea Dom- 

ici Tai ale! şi divanurile: adhoc”" căci n'a 
i găsit alte: arme, mai. "puternice! înaintea arco- 
„Pagului “uropei; de cît tot ps: acestea: 

Asa, dar independenţa“ precum o numim 
astăzi nu.eşte. un, „copil găsit: fără. „căpă-, 
„tiu: și, fără antecedente, ci un prinţ, care 
"dormea, cu sceptriil! și coroana. alături. Că- 
_zută îni 'desuietudine. prin, necumpănitele acte 
“ale lui Dimitrie Cantemir și-a generalului de 

“neatirnarea noa- 

n. 

  

ai 

  

nu. prin alt drept, ci prin escese” şi abuzuri 
| „de, putere ale.;Turcilor. Și dacă ea a fost în- 
binecată, curs de o sută: de ani prin posto- 
„mania. fanariotă, trădiţia, €i și încercările” de 

“mai 
_cu, seamă secolul, nostru A. fost bogat î în suc- 
'cese pe, terenul acesta, “Deja. regulamentul 
organic" 

| „două țările, i răstirită Chip din „iniţiativa, ru- 
„scască dar din libera “voinţă a, parlamente- 

ca. legiuire “unitară pentru amin- 

“lor de atunci, era un „liniament.al unirii ţă- 
“rilor, “Aceleași tendinţe; : se ivesc cu mai'multă 
„putere. în mișcarea de la: 1848. și, culminează 
„iîn,.1859 prin alegerea lui Vodă- Cuza. Do- 
“tința. divanuriloi ad-hoc de a alege un prin- 
„„cipe dintro dinastie, €uropeană, „nu .se “putu 

x
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împlini de o camdată, totuși a doua zi de în- 
“cheierea tractatului de la Paris și în contra 
prescripţiunilor lui formale, am ales un sin- 
gur Domnitor pentru a:nbele ţări surori, 
ciţiva ani în urmă am realizat unirea, prin 
conferinţa de la 1864; fostul Domn obținu 
suveranitatea absolută în legislaţia internă, 
şi în fine la 1865 obţinurăm şi recunoaşte- 
rea unei dinastii ereditare, toate acestea fără 
nici un sacrificiu, graţie numai încrederii ce 
ma putut inspira marilor. puteri și: bunei- 
voințe” de care ne bucurăm din partea lor. 
Purtat de o mişcare de-a dreptul entuziastii, 
Cuza-Vodă a devenit el însuși principalul 
purtător al politicei esterioare, al politicei 
neatirnării, avind cea mai credincioasă şi 
neobosită mînă de ajutor în Constantin Ne- 
Sil. i 

Toate atributele unei neatirnări reale re- 
ale s'au ciştigat de cătră Vodă-Cuza, escep- 
und [irma acestei realități. In faptă: jurisdic- 
ținea consulară și-a perdut terenul sub 
stvmnia lui, secularizarea averilor închinate 
sa operat, de și călugării greci se gereau. 
în supuși ai puterei suverane, ai Porții; s'a 
înHiinţat o armată relativ numeroasă şi com- 
pletii, s'a proclamat ncatirnarea bisericei na- 

„ționale pe baza. vechilor drepturi ale Mi- 
tropoliei Moldovei și Sucevei, vechii consuli 
generali deveniră de fapt, de şi nu prin titu- 
latură, miniștri diplomatici, relaţiunile in- 

„ternaționale ale statului romin erau - încre- 
dinţate unui ministru al afacerilor esterioâre 
în regulă, în cît întregului aparat al unei de- 
pline suveranități interne și externe nu-i lip- 
sea de cit numele propriu, ce părea a lipsi 
din dicționarul apusului european. 

Guvernele cari au venit în urma anului 
1800, n'au prea avut altceva de cîștigat de 
cit firma, de cît recunoașterea unei neatir- 
nări ce existase totdeauna, și care scădea! 
numai cînd n'atea cine s'o menţie, sporea 
însă sub mina oricui, care ar fi avut voinţa 
de a o restabili. - 
“N'avem nevoie să adăogăm, că departe 

de a fi un copil găsit, neatîrnarea Romiîniei 
cra atit de reală în cât, cu prea puţină po- 
tică bună și fără cheltuiala unui ban Toșu, 
ca se restabilise pe deplin înaintea tracta- 
tului de la Berlin care, în loc de a ușura 
situațiunea, recunoscînd pur și simplu un. 
fapt, ce rezulta de 'sine din căderea împără- 
ției. turcești, a îngreuiat-o punîndu-ne  con-. 
dițiuni atit de costisitoare. ” 

Nu este nici o îndoială că cumpărătura: 
firmei a costat mult mai mult decit reali- 
tatea ncatirnării noastre, care nu ne-a cos- 
Cat nimic pe noi, dar cu atît mai mult pe 
strămoși. Căci. abstracţie făcind de la mi-: 
lioanele de bani, de la miile de oameni că- 
zeţi în bătălie, de la pierderea unei brovin- 
cii, mai rămîne în paharul destul de amar, 
băut pînă acum, drojdia- asigurărilor for- 

male din declararea de recunoaștere, asupra 
* - > . A ue. .. . cărora nu ne-au luminat încă iluștrii oameni 

de ia putere. ă = 

Cărţile de. citire. 

Meşter în falşificare de calcule financiare, 
pișicher cînd « vorba de a upăra pe Strous-! 
berg, sublim cind redactorii apără „cea mai 
populară cestiune“ cîștigind cu ea milioane, 
„Pseudo-Roininul” se crede special și! în . 
ale instrucţiunei, Mă 

Astfel în numărul de azi propune ca în 
„cărțile de citire” pe lingă... isforioarele 
piorale, ce sunt menite a forma „prin e- 
xemple inima elevului, să fie şi expuneri 
scurte și substunțiale asupra agriculturei“, 

C'un cuvînt să se înlocuiască cartea de 
“citire printr'un manual de agronomie. . 

i)acă ar fi vorba de a se introduce în 
şcoala rurală liinba maternă nco-greccască 
a” d-lui X, sau cea 1naternă bulgărească a 
lui Mihăilescu în locul celei romine, lucrul 
at fi indiferent, i 

Ca istorioare morale s'ar putea povesti 
bună-oară copiilor drept „exemple spre a 
le torma. inima“: 

Istoria cum un grecotei cinic ajunge prin 
minciuni, trădări și crime cel dintăi om în 
Rominia. a 
„Istoria cum un alt străin ajunge din pi- 

săr cu 2 galbeni leafă pe lună la regimen- 
tul de muschetari, din scriitor la Agia din 
laşi şi din corector la ,,Pscudo-Romînul“ cu 
patru clase primare şi o coardă de violoncel, 
rescumpărătorul -unui drum de fier de 23o. 
imilioane, milionar, director de bancă, fon- 
dator de institute de credit; e 

istoria cum un bulgar mărginit și hoţ, 
ajunge tot în Rominia, director de minister 
și efor la. așezăminte de binefacere; : 
„istoria cum un Bosnagiu, ce a făcut fe- 

ricirea în Țarigrad la Turci, devine pTo-. 
fesor de cea mai grea şi mai gingașă din 
ştiinţele naturale, de fiziologie la facultatea 
din Bucureşti, ” 

lată... istorioare foarte morale de sigur, 
menite de a forina prin exemple inima ele- 

. vului, 
Ca studii substanţiale s'ar putea introduce 

în „Cartea de citire“ greco-bulgărească cul: 
tura caprelor. Idem indicație de parfumuri 
pariziene pentru a neutraliza factos Capri- 
nus. Îdem cultura maslinelor. Idem uscarea 
ţirilor. Idem indicaţiuni pentru jocul cu cărți 
măsluite. Idem metode nouă pentru a se 
chivernisi pe lîngă Ruși prin tainică bine 
facere. - 

lată o mulțime de ramuri de producțiune 
patriotică, cărora roșii iși datoresc carie- 
rele. Ar fi păcat să nu fie obiectele instruc- 
iei publice, undeva, însă nu la noi. Asta- 
am propune noi, dac'ar fi vorba de.a intro:    



. Serurie, pe Gr. Alexandrescu cu 
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duce. în şcoala rurală bulgărească şi neo- 
grecească în locul limbei romîne.. Dar pe 
cit timp studiul principal al unei şcoale ru- 
rale 'sau primare e limba rominească, ea 

este” totodată organul prin care neamul îşi 
cunoaşte fiinţa sa proprie, organul prin care 
acest neam moşteneşte avutul intelectual şi 
istoric al strămoşilor lui. Copilul nu în- 
vaţă nuinai a vorbi corect, ei învață a gîndi 
şi a simți romîneşte. 

Agronomie cîtă poftiţi.. De case « ori pe 
săptămină zilnic, dar limba romină rămi- 
ne limbă și s'a încheiat. 

Nu numai istorioare morale, onorabililor, 
cuprinde o carte de citire, menită pentru, 
întreg tineretul romînesc. la coprinde bio- 
grafia lui Alateiu Basarab, dușmanul vos- 
„tru, odinească'l Dumnezeu din a di apia sa; 
“biografia lui Ştefan-Vodă care n'a avut o- 
noarca, în veacul lui de aur, de a vă înșira 
mutrele pe parii de garduri; cuprinde des- 
crieri etnografice ale poporului nostru, bu- 
căţi de literatură populară şi de arte, ba- 
lade culese de. Alexandri sau poesii d6 ale 
lui, fabule de ale'lui Donici, pasagii din Băl- 
cescu, în sfîrșit o sumă de tlemente caracic- 
ristice și proprii numai poporului nostru, 
elemente cari ” disting de rasa voastră gre- 
co-bulgărească şi" fac să fie ceea-ce este: 
deștept, inimos, curat, nu viclean şi puţin 
la suflet precum sunteţi voi. 

O bună carte de citire ar îi de recomaân- 
dat ia toată pătura din care faceţi. parte; 
poate ați âjunge în adevăr a cunoaște Şi, 

preţui poporul nostru. Limba romînească aţi 
fost șşters-o din licee, 
din școala rurală cu toată comoara ei de lo- 
cuţiuni, de proverbe, cu bogăţia ei de for- 
me şi. gingăşia de simţiri? Voiţi ca și țăranul 
să capete o inimă de moro-cîine cum e alui 
X..., capete viclene şi tîmpite, gusturi de a- 
nimal ca ale bulgariloi din partidul vos- 
tru? Vreţi să înlocuiți pe Alexandri cu „,cea- 
surile de mulțumire“ ale lui C. A. Rosetti, 
pe Donici cu colecţiunea de poezii ale lu: 

„Orele de 
repaos“ ale lui Radu Pătărlăgeanu? 

Mai bine nu vă amestecați unde nu vă 
fierbe oala. 

La pehlivănii de burse şi politice, Ja es- 
camotări de bilete /din urne electorale, la 
pungășie și tripotagiu vă pricepeţi. Adevă- 
rat meşteri, n'avem ce zice. 

Dar pînă și de bietele 
vă legaţi, cari ar trebuf să fie un obiect de 
îngrijire națională ca Și textul: „Bibliei? 
Ș'aci vreți să vă arătaţi îilosofia de ap, 
în toată goliciunea 'ci? Dar nu vedeți că 
nu știți a scrie romîneşte, pentru că în via- 
ță-ve n'aţi avut o „Carte de citire“ în mînă? 
Nu vedeţi că nu gindiţi romîneşte, pentru: 

„Cărţi de citire“ 

că titva voastră strimtă nu s'a îndeletnicit 
cu o asemenea carte de folos? . 

autorităţi în materie de 

ei „d, 
volți so “ştergeţi şi 

“constituțional în -ţară, 

dIT 

De-ar fi propus încai bătrinul Ioan lIo- . 
nescu â' se adaoge articole agronomice : în 
„Cartea de citire”, om care scrie materii 
agr onomice în limbă bună, pe placul ţăranu- . 
lui și al tuturor, om cu 'condeiu simpatic 
Dar rcdăctorii lui - „iniorinte“, „permaninte“ 
„ustiție” și ai altor cabazuri - linguistice, 
Oamenii ce scriu neo-greceşte- bulgărește cu 
termeni îi ranțuziți, în loc de romîneşte, sunt 

Carte de citire“? 
» 

Ciudată pretenţie! 

N 

Partidul constituțional. 

De cînd datează &xportul nostru de grînc, 
de atunci importul de fraze, S'ar putea zi- 
ce că Rominia a preschimbat păturile adinci 
şi bine-cuvîntate de Dumnezeu ale ţărinei 
sale pe vorbe deşerte, pe teorii de gazetă, 
pe subțiri apucături advocățeşii ș. a. m. d,, 

"căci spiritele cele bune,.ce mai sînt în viaţă, 
ie datorim unei epoce cu mult anterioare 
celei actuale. 

Intre aceste fraze deşerte, fără nici un 
corelat real, cărcia îi am consacrat atitea 
critice, e şi aceca inventată de :Rominul și 
atiliații săi, că dreapta conservatoare din 
Rominia ar fi reacționară; frază care s'a 
repetat de atitea ori în viaţa noastră po- 
litică, în cît, contorm proverbului latinesc; 
„calumniare audacter semper aliquid hae- 
ver , mulţi o repetă fără să-și fi dat vre-o- .. : 
dinioară seama de înțelesul 'cuvintului ce-l 
întrebuințează, fără a 'se întreba cel puţin 
dacă o. reacţie, în sensul apusean al cuvin- 
lui singurul adevărat, e măcar cu putință în 
România. | 

Care sint oare actele reacționare aie 
dreptei conservatoare? 

la unirea ţărilor, la alegerea unui Domnu, 
au luat parte cu votul şi.cu fapta conserva: 
torii actuali, precum se poate constata - in 
discuţiile adunărilor ad-h6c. 

Scecularizarea averilor închinate se pro- 
pune și. sc obţine cu unanimitate de voturi 
de către un actual conservator. .- o, 

Oborirea privilegiilor, egalitatea civilă și - 
instrucţiunea populară se datoresc conser- 
vatorilor. 

Constituţia liberală de: astăzi se propune 
de un guvern în majoritate conservator, sc - 
admite de către o adunare în majoritate con- 
servațoare, prezidată de M. K. Epureanu. 

În privirea aceasta nu există absolut nici 
un precedent, care i-ar da .cui-va .ocazia de 
a susţine că: dreapta a fost cînd-va_reacţio- 
nară. Dreapta a voit şi a realizat introdu- 
cerca libertăţilor publice și a' mecânismului 

într'o măsură mult 
mai-mare de cum au făcut-o vre-odată: li- 
beralii. 

— Ă . i ...d
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 Dar'pînă atunci; și -nu. mai departe. . . 
2" Republica de la Plosşti: întradevăr n'a, 
proclamat'o :dreapta, pe Domn nu:l'a,ame- 
nințat. cu asasinarea sau cu. detronarea, cu . 

-un''cuvint ea „s'a. mărginit la. păstrarea, la 
conservarea „instituţiilor: aciua!e, nu a încer- 
cat însă'nici a le falșifica, nici a le înlătura, 
mici în fine-a le distruge... 
„O reacţie există în Frânţa. Toate partidele 
monarchice de acolo, unele -voind dreptul 
divin, altele apelul napoleonian, toate în- 
tr'un gind de a resturna constitutia actuală 
a statului francez: şi dea readuce instituţiuni 
“lin domeniului trecutului, sînt într'un chip 
Gure-care reacționare. a 

: Dar. ce: voește dreapta la noi? 
Avem vrâ-un : candidat de. domnie, "voim 

“măcar .reintroducerea rzgularnentului orga- 
nic? Pină şi copiii ştiu că. asemenea -impu- 
tări nu cutează nimeni a nu e face, nici ad- 

„versarii noștri :politici.. Știind - însă . aceștia 
că termenul :(reacţionar) «e :odios. în. unele 
părți ale Europei, fac. sporț.cu această po- 
reclă, atribuind-o nouă. Dacă no; zicem des- 

„pre "liberali că-- sint. radicali, ayceri - dovezi 
la. mînă: avem Republica Romină redijată 
“de”. însuși: -Pontifex Maximus, al: puitidului, 
“d, C.A. Rosetti, avem ediţia duodez a. a- 
"celei: republice: la ..fericiţii, Ploeşti. ..., 
„Dar noi reacţionari? De .unde "și: pînă 
"unde? i “: 

IE vre-un “loan sau Caliman : Asan, .vre- 
un' Bogdan :Mușatin, vre-un Vladislav Ba- 

sarab,;. ai căror crainici şi: curteni. să “fin; 
“apărăm privilegii. și constituţii vechi; voim 
“suprimarea libertăţilor publice, a egalită- 

ţii cetăţenilor?. | . 
Nimic din toate acestea, î --.. 

"» Ceea ce-voim azi, precum-am. voit-o. pu- 
vurea: esțe conservarea .:intactă a. acestei 

„ “constituţii, însă bine înţeles intactă, căci e 
“propusă de.un -guvern în majoritate conser- 
vator, votată: de, o: adunare in mâjoritate, . 
conservatoare. 

Prin “infact înţelegem însă “ca. toţi . fac- 
"torii constituţionali să-și îndeplinească mi- 

* funda: responsabilitatea lor." Camera Să fie | 

siunea ce li'se'atribuc, pentru-a nu se cu- 

Cameră, să nu se amestice: în -atribuţiunile 
puterei judecătorești şi a acelei executive; 
puterea executivă să nu ocolească responsa- 

„bilitatea -ce-i. incumbă prin voturi servile; 
alegătorul să nu fie stînjenit de -a-și exercita 

- dreptul lui .printr'un sistem de presiuni mo- 
rale şi materiale, de ameninţări -și promi- 
siuni de funcţii și favoruri... .... 

=: Dacă însă, de la alegător începînd, tot 
constituționalismul se mărginește la - păzi-, 
rea” exterioară de formalități goale, pe. cînd 

“ 

în fond tot spiritul. constituţiei ce falșificat, 
toate: garanţiile ci: înlăturate, atunci nu mai 
poate fi vorbă de guvern parlamentar. A- 
tunci avem a face cu o societate organizată 
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de exploataţie, care. intimidează ţara prin, 
manopere . machiavellice,. şi în contra ei 
dreapta constituţională e în apărare. Ea a- 
pără instituţiile actuale.și jibertăţile publice. 
+. Dreapta se poate numi cu drept cuvînt 
Partidul constituțional: iupta ei. îndreptată 
contra partidului anticonstiițional, radical, 
„care falşifică și spiritul şi. litera instituţii- 
lor actuale, ducîndu-le a absurdurm şi inspi- 
rind naţiunii neîncredere în. eficacitatea lor. 

Singurele analogii. ce se pot cita. între 
dreapta noastră şi .aite drepte. apusene ca 
poate cu partidul . conservatorilor republi- 
cani din Frarţa şi cu partidul constituțio- 
nal din Italia. Faţă cu tendințele unui CI6- 
menceau şi a altora, republicanii conserva- 

“tori apără constituția actuală a Franţei, în- 
stituţiile ei actuale, ; . 
„. Întrebuinţarea “aceasta "de porecle“ deșer- 
te e indealtmintrelea o :sofismă comună Şi 
veche ca lumea, şi precum lesne se vede, e 

„ceca ce se. numeşte în logică o petitio prin- 
cipii.. In loc de a dovedi o teză, în cazul 
„nostru în loc de a dovedi prin fapte că 
dreapta voieşte trecuțul, de unde apoi ar 
rezulta în adevăr că e reacționară, se aleg 

“în discuţie din capul locului numiri, ădecă 
„vorbe, care cuprind în sine deja concluziu- 
„mea. și din, a căror analiză lexicală se 're- 
zulte ceea ce mai întăiu ar fi trebuit, după 

toată buna-cuviință, să se dovedească. Ne- 
„ părtinitorul zice.cult sau religie, amicul cau- 
„zei zice pietate sau beat fudine Dumnezeiuscă 
„adversul zice bigoterie, superstiție. Nepăr- 
tinitorul zice preot, d. Sichleanu zice pochi. 
„Astfel, cei ce discută, trădează, prin chiar 
alegerea terminilor, intenţia pe care o au. 

E într'adevăr trist ca nişte apucături so- 
„fistice, atît de vechi şi atit de cunoscute fie- 
„căruia,-în cît de la întăia vedere sar în ochi, 
_Să poată avea o influenţă - oare-câre “'asu- 
pra convingerii: oamenilor.. 

Astfel însă stă şi cu dreapta” conserva- 
„otare. Cei.nepărtinitori o vor nwni. partid 
“constituțional, adversarii de rea credinţă. vor 
continua a ne numi. reacţionari, ferindu-se 

„Însă s'o.probeze aceasta. 
An avut speranța — vană poate — că în 

cra nouă ce ni s'a creat prin tractatul de la 
Berlin, .copilăriile şi poreclirile din trecut 
vor înceta. Sa 

Deşi presa guvernamentală nu încetează 
nici azi, cu, toate că adese ori a ţinui seamă 
de argumentaţia noastră, de-a întrebuința, 
termeni impropii în discuţie,. ceea ce noi nu 
“facem ori cit de aspri ar fi termenii „NOȘ- 
tri, ne-a rămas a ne. măguli cel puţin cu Tea- 
litatea lucrurilor, cu numărul dispărind al 
[oilor oficioase,, căci mai puţin de cît una. 
nu poate fi. 

-- Afară de Rominul, nu mai e într'adevăr . 
nici un organ radical care să poată fi luat 
în mînă macar, necum citit. Specia presei 

         



radicale de. respintii nu mai.c reprezentată 
asemenca de cit printr'un Singur.organ, pe 
care nu-l mai citeşte nimenea. Cit despre, 
Pressa centrului sau centrul Pressei, ne cre- 
dem dispensaţi, după probele vesele ce le-am 
dat despre! consecința cu care este condus 
acest organ, de-a mai insista asupra lip- 
sei de gravitate a acestei alianţe de ocazie 
d'alde Dimanci, Pătărlăgeni, ctc., precuni 
se exprimau . odinioară confrații noştri. 

Asttel, caloninia că, dreapta e reacționară 
şi-a trăit și ca traiul şi-a avut şi ca cpoca 
de inflorire sau mai bine de rodire, căci ca- 
“lomnia .€e criptogamă ȘI învechindu-se pe 
“terenul inundat de lumina mare! a adevăru- 
Im, se usucă și dispare, ca toate criptoga- 
mele ce rodesc la întuneric și în umbră. 

Deşi nu. „Sperăm din partea, confraţilor - 
de la Rominul că vor recunoaște pe faţă c- 
„roarea lor, fie voluntară fie involuntară, 
dar. una știm: că în contra cvidenţii lupta c 
absurdă şi ridiculă ca şi acea a „celebrului 
crou' de. la Mancha. . 

Absurzi sunt oamenii adese-ori, 
insă nu vor să fie nici cînd, şi tez ama de Ti- 
dicol, pe care confrații trebue” sto fi avindi 
ne deschide perspectiva “de-a vedea! dispă-, 
rind, din dicţionarul nostru politic cuvin- 

ridicoli 

bul reacționar, căruia-i lipseşte ori. ce temeiu 
istoric, precum nu are nici o îndreptăţire 
socială. 

"Desp re program 

"“Atitea programe au apărut. în fară” la - 
noi de” patrusprezece “ani încoace, emanate 
ba de ia guverne provizorii, ba. de la parti-. 
zani, ba: de la personalități. politice izolate 

și atitea lecepţitai amare au urmat tuturora, 
în cît ori ce om. 'cu bun simţ trebue „să în- 
vingă. un” sentiment de sfială cînd încearcă, 
a recuceri pentru cuvîntul „sbrogram* înţe- 
lesul lui adevărat de serie de brincipii miur- 
turisite; împăr tășite sinegr „ sie mii de cetă- 

| țeni, realizabile. i 
"Ceca ce se cere de la o o profesie de. cre- 

dinţe politice este de: sizur înainte de toate. 
ca ea 'sii corespunză cu “simţimintele şi aspI- 
raţiunile legitinie ale ţărei şi să fie. adaptată 
instituţiunilor ci. S'ar “putea într'adevăr ima- 
gina un sistem de idei politice, folositoare 
chiar, cari să nu fie: conforme cu sentimen- 
tele şi aspirăţiunile: țărei, dar în lumea 'stric- 
tei necesități un “asemenea . sistein _n'ar. fi 
cu mult mai mult de cît productul unei ima- 

* ginaţii fecunde. Căci un -principiu absolut, 
netăgăduit de pic: un om cu bun simț: este, 
că-o stare de lucruri rezultă în mod. strict.— 

„cauzal dintr'o altă stare! de lucruri premer- 
gătoare şi fiindcă atît în lumea fizică . cît 
și cca morală întimp/area nu este nimic 'alta 
„decit o legătură cauzală negescoperită încă, 

+ Acest articol-a fost” publicat la 17 febr. 1$90,a doiia zi 
E doi publicarea programului lui M, Costache Epureanu, 

SCRIERI Pornice ŞI SOCIALĂ: 

- rezultâtul neîntătuirat 'al unei desvoltă 

„sînt repărțite: în mod egal, 

= stie aspirațiuniie i scuimentele 
ri an- 

terioare a spiritului public, desvoitare ce nici 
sc poate tăgădui, nici inlătura. O. profesie 
de credinţe “politice care'ar face abstracţie 
de linia gencralăi descrisă prin spiritul pu: 
blic, nu s'ar deosebi cu mult de scrierile: re- 
gelui: Iacob':al: Angliei,. de Utopia lui-“Tho- 
mas iMlorus,.de: statul idoal al lui. Plato, de 
contractul social al lui Jean Jacques Rous- 
seau.: 

-Deci stabilind pr incipiul Funidame ntal- că 
ori-ce politică nu poate. lucra de -cit cu ele: 
mentele care-i sunt date,. iar:nu. cu cele: pe 
care și le închipuieşte a.» "le avea. şi: convinşi 

că idei și interese, fic cît: de diverse :sunt şi 
trebuc să. fic -armonizabile pentru: ca: statul 
să fie cu: putință,, nici. înțelegem nici avem 
vre-o încredere. în mișcări: violente sau extra- 
legale și -mai puţin incă în conspiraţiuni, 
deși aceste din urmă s'au bucurat în trecut 
deo nejustificată glorie, de: laurii pe cari 
cu uștirință îi plăsmuesc gazetele, de :aureo- 
la, pe care cei, interesaţi: creează: cu aceiași 

ușurință cu: care cei: desinteresaţi o con: 
damnă. ii 

“Tăgăduim că „pe. calca aceasta, se. poate 
realiza un” adevărat. progres,. pe „care nu-l 
vedem și. nu-l aprobăm. de. cît în.desvoltarea . 
dreaptă și continuă. a muncei fizice şi. inte- 
-lectuale. Căci -cine: zice..,,progres". nu-l: poa- 
"te admite de cît cu- legile. lui. natural€, cu 
continuitatea - lui: treptată. A: îmbătrini, în 
mod artificial pe un: 'copil,: a resădi plante 
fără rădăcini. pentru a-:avea grădina gata 
în două ceasuri, nu.e. progres: “ci devastare, 

- Precun creşterea. unui organism. se face in- 
cet, : prin : superpunerea ! continuă . şi: :perpe- 
tuă de nouă materii organice, precum. inte- 

    

  

“ligenţa'.nu: creşte și nu se'ntărește..de -cit 
prin asimilarea. lentă a muncii intelectuale 

„din secolii trecuţi și: prin: întărirea prin 
cipiului înăscut al judecăţei, precum ori ce 
"moment al creşterii e .o.conservare a celor 
cîştigate în trecut 'şi o adăogire: a. elemen- 
telor, cucerite din: nou, : astfel, adevăratul; 
"progres! nu se''poate opera. de cit conser= 
'vînd pe de o parte, adogînd pe de alta:.0 
vie legătură între prezent și viitor, nu Însă 
o serie de sărituri 'fără.; orinduială::. Deci 

„progresul adevărat fiind o legătură naturală 
"între trecut. și. viitor, se înspiră.:din- tradi- 
ţiunile trecutului; înlătură însă - inovaţiunilo 

„improv izate şi: aventurile  hazardoase, . 
“Ne putem făli cu drept cuvînt 'cu: 'pro- 

bele' de vitalitate pe care le-a dat. “poporul, 
„nostru de cinci-zeci de ani încoace. IE: drept 
că în'acest period de ani aceste probe nu 

că unii anii'se 
dcosebesc prin un" mare prisos - de - putere 
“intelectuală, bine întrebuințat, alții diri: con- 
„tra prin o. risipă puţin, justificată “a acelor 
“puteri! pe, căi. _improductive, totuşi, însă-- su- 

i
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negative, găsim prin nijlocul cărărilor la- 
terale, cari s'au pierdut în pustiu, calea ge- 
nerală a unui progres real mai cu seamă 
pe terenul politic. 

“armecul ce ne ţinuse în întuneric şi îna- 
poiare, nu era atît de imaterial precum și-ar 
închipui cineva la prima vedere. EI era, din 

_contra, reprezentat prin un sistem de ce- 
tăţi turceșți” din stînga Dunărei, ale căror 

„amenințătoare brăie de pămînt şi piatră tre- 
buiau dărîmate pentru ca sămceteze epoca 
întunericului. După pacea de la Adrianopol 
s'au dărimat în sfîrşit şi cele «lin urmă for- 
tificaţii pe cari Turcia le avea pe imalul sting 
al Dunărei, şi de odată cu aceasta se ridică 
una cîte una piedecele de pînă atunci ale 
negoțului și agriculturei și astfel, începînd 
a se desvolta bogăţiile pămîntului: nostru şi 
căutîndu-și schimbul pe producie apusene, 
am fost puși în contact cu civilizaţia, cu i- 
deile apusului, cari şi-au făcut drum, s'au 
răsădit la noi fără nici o greutate, fără, 
nici o împotrivire din parte-nc, E 

Din capul locului cată să negăm că ar fi 
existat în țările noastre o reacțiune în sen- 
zul feudal “al. cuvîntului. Din timpul răzi 
boaielor lui Napoleon 1 se ivise.în ţările 
noastre un reflex, la început încă slub dar 
nefalşificat al înaltei culturi și lipse de pre-" 
judiții a .secolului al XVIII-lea, reflex care 
avea caracterul acelui secol: un fationalisim. 
strălucit și spiritual, lipsit de cunoștințe po- . 
zitive. Zeița raţiunii credea în apus să pună 

    

    

lumea în orînduială numai prin propriul a-axg 
parat al deducţiunilor logice, ale căror pre-i: 
mise nu erau bazate nici pe experiență, nici 
pe organizaţia: înăscută a. statului şi a so- 
cietății, ca obiecte ale naturei. Golul nostru 
intelectual, setos de civilizaţie, a primit fără 
control, fără cîntărire idei bune şi rele, 
şi potrivite și nepotrivite, ba națiunea în- 
treagă, cu prea puţine excepții, nu vedea că 
nici odată o vorbă nu poate înlocui o rea- 
litate, că nici odată fraza culturei nu e echi- 
valentă cu munca reală a inteligenţii și mai 
ales cu întărirea propriei judecăţi, care e 
cultura adevărată, că nici odată fraza li- 
„bertăţii nu e echivalentă cu libertatea a- 
„devărată, care e facultatea de a dispune; 
de sine însuși prin mmuncă și prin capitaliza- 
rea muncei. Nu o utopic, o mie de utopii po- 

„”pulau capetele generaţiei trecute, care-și în- 
chipuia libertatea fără muncă, cultura fără 
“învăţătură, organizația modernă fără o des- 
voltare economică analoagă. O seric de fraze 
ieftine, copiate de gazete streine, din scri- 
itori de a doua mînă, din discursurile unor 
„politici trăiţi și crescuți în alte țări, a în- 
locuit și inlocueşte încă în mare parte si- 
lința de-a învăţa singuri; raționamente stră- 
ine, răsărite din alte stări de lucruri înlocu- 
iesc exerciţiul propriei judecăţi. 

mind la un loc și mărimile pozitive și. cele 
” rate, raționalismul foarte strălucitor, dar şi 

„les conservator 'se poate constata de mai: 

Deci tocmai lipsa unei reacţiuni adevă-. 

foarte superficial al epocei trecute, au fă- 
cut ca introducerea tuturor formelor nouă: 
de cultură să se întimple fără controlul, 
fără elementul moderator al tradiţiilor tre- 
cutului. In loc ca un spirit nou de muncă 
şi de iubire de adevăr să intre în formele 
vechi ale organizaţiei noastre, s'a păstrat. 
din contra incultura și vechiul spirit bizan- 
tin, care a intrat în formele nouă ale civi- 
lizaţici apusene. Nu ceva esenţial, nu îmbu- 
nătăţirea calităţii a fost ţinta civilizaţiei ro- 
mâne, ci menţinerea tuturor neajunsurilor, 
vechi îmbrăcate în reforme foarte costisi- 
toare și cu totul în disproporție și cu pu- 
terea de producţiune a poporului și cu cul- 
tura lui intelectuală. 

Programul, publicat în n-rul de ceri, a- 
supra căruia vom reveni În deosebite rin- 
duri a răsărit, din acest viu sentiment al 
contrazicerii între fond și forme, care se 
arată atît de deschis în toate fenomenele vie- 
ţii noastre publice. | 

Chiar dacă epoca formelor goale, care 
domneşte: de două-zeci de ani și mai bine 
în. țările noastre, s'ar putea esplica, de şi 
nu justifica, prin cuvîntul, „epoca de tran- 

„Siţiune““ e evident că sarcinele cu care tran- 
sițiunea ne-a încărcat peste măsură ne dic- 
tează în mod serios de-a ne întoarce de pe 
calea greșită, de-a privi în mod limpede sta- 
rea adevărată a ţării, de-a judeca în mod 
mai limpede necesitățile ci. 

O schimbare. a opiniei publice în. înţe- 

muit timp încoace. Foaia noastră 'acum doi 
ani încă a prezis că ţara, prin tristele es- 
perimente la care e supusă de domnia fra- 
zei, va ajunge pină în sfirșit să fie con- 
servatoare. În urma acestei preziceri, in- 
dealtmintrelea lesne de făcut, s'a văzut că 
însuşi liberalii au fost siliți să recunoască 
necesitatea unci legi contra uzurei şi a unei 
legi contra înstrăinărei păminturilor ţără- 
nești. Aceste legi stau însă în flagrantă con- 
trazicere cu însuşi rațiunea de-a fi a libera- 
lismului, care recunoaște ori-cărui cetățean 
dreptul de a dispune de bunurile și de mun- 
ca sa după propria şi libera .sa chibzuin- 
ță. Iată dar că din chaosul de idei liberale- 
cosmopolite, pentru care clasele și statul 
nu Sunt niniic, iar individul totul, răsare ca 
din senin necesitatea absolută de existenţă 
a unei clase asigurate de muncitori agri- 
coli. Nu ne îndoim că mai tirziu capetele 
mai clare dintre liberali vor recunoaşte tot 
atit de mult necesitatea absolută a propric- 
tăței mari, care este în toate ţările spriji- 
nul cel mai puternic al neatimării de ca- 
racter, al celei mai înalte forme a libertă- 
ţii omensști. Nu odată în istorie se va con- 
firma adevărul fabulei lui Meneniu Agrippa. . 

î    



_ Incheiem .aceste şiruri aducind cetăţeni- 
lor aminte, că nu există nici libertate cul- 
turală fără muncă. Cine crede că prin pro- 
fesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, 

"deci libertatea şi cultura, acela se prenu- 
mără, fără s'o ştie, intre paraziţii societăţii 
omenești, între aceia cari trăesc pe pămînt 
spre blestemul, ruina şi demoralizarea po- 
porului_lor. | 

| Independenţa. 
E aa Ii RI E 

Unul din miturile cele mai semnificative 
din cîte a păstrat poporul nostru este urmă- 
torul: La leagănul unui copil se coboriseră 
cele trei ursitori, menindu-i una tărie, alta 
isteţime, a treia mărire lumească, Mama'- 
copilului, nemulțumită că i se dăruiseră și 
lui bunuri pe cari le-au avut atiţia oameni, 
rugă pe cele trei zîne ca în deosebi copi- 
lului. ei să-i hărăzească ceva ce na avut 
încă nici un muritor. Cu întristare îi răs- 
punde una din zine: „Ca toţi oamenii nici 
judeci, nici poţi judeca ceea ce ai cerut, dar 
totuşi îţi împlinesc dorința şi dăruesc copi- 
lului tău tinereţe fără îmbătrînire şi viaţă, 

-” Fără moarte“. Copilul creștea văzind cu o- 
chii într'o zi cit alţii întrun an și minat de 
instinctul de neîmbătrînire și de nemurire, - 
sădit în pieptul lui, luă iumea în cap, spre 
a mântui împărăţiile de peire, omenirea de 
duşmani. Trecu pe rînd cînd prin pustii, 
primejduite” de zmei puternici, unde nici om, 
nici turmă nu putea petrece și ucidea pe 
acei zmei, deschizind locuri aşezării oame- 
nilor, cînd prin păduri locuite de fiare, pe 
care le nimicea făcînd drum vinătorilor și 
cărbunarilor, cînd iar piin împărăţii înflo- 
rite şi vechi, prin orașe puternice și avute, 
pină ce într'un tîrziu ajunse în palatul unci 
zine acrianc, unde îl aştepta neimbătrinirea 
şi nemurirea. | 

Aci petrecu trei zile în deplină linişte. 
După trei zile, plecind însă la vinat, a- 

dormi într'o vale frumoasă în care pictre; 
şi copaci, riuri şi isvoare începută a vorbi 
cu el şi a-i aduce aminte de casa părinților, 
de locurile părintești și tot amestecul a- 
cesta de vorbiri îl fermecă și-l ademeni atir 
de mult, în cît cum se deşteptă, încălică și 
luă drumul spre casă. El adormisc în valea 
„aducerii aminte“. Cum eşi din cercul ma-, 
gic al zînei, începu a numai cunoaşte lu- 
“mea. Ajunse într'un loc, unde știa că e-un 
oraş mare și nu găsi de cit. ruine, pe care 
păşteau caprele. Intrebă pe păzitor de nu 
ştia unde c orașul cutare, dar acesta răs- 
“punse că neam de neamul lui nu pomenise 
acolo de cit ruine. Trecu mai: departe și — 
unde fusese acum trei zile un pustiu întins; 

""— află un oraș foarte mare. Ba în piaţa o- 
* “raşului văzu un grup de marmoră, care-l 
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reprezenta pe el însuși luptindu-se cu un 

„meu. El întrebă pe un orășan ce însem- 

nează acel grup. Acesta-i răspunse că a- 

cum cîte-va sute de ani un 'viteaz, se zice, 

car fi ucis un zmeu în locurile acestea 

câre crau pustii, şi că de atunci încoace a 

„fost cu putință să se aşeze oameni acolo și 
"să se ridice acel oraș. 

Dar bine, eu sunt acela — zise atunci ca- 
valerul nemuritor. 

Lumea ce se strinsese împrejurul lui, rise 
de dînsul şi-l crezu nebun. ! 

Şi astfel pe ori şi unde. trecea, pe ori și 
unde vedea înflorire în urma faptelor lui. 
lumea-și bătea joc de el, îl lua în ris, ne- 
voind nimeni să-l crează că el fusese acela, 
care curăţise codrii de fiare și pustiurile de 

" monștri. Nu trei zile, cum i se părea lui, 
sute de ani trecuse din timpul cînd el ple- 
case în lume după nemurire. 

Cam astfel pate și geniul 'neimbătrinit 
al istorici Romînilor. Dacă acest geniu ar 
veni astăzi sub forma lui Mircea-cel-Bătrin 
şi ar zice: „eu v'am dat independența ţă- 
zii, căci după ce am înfrînt. oştirile tur- 
cești, m'am supus împăratului sub condiţii, 
cari au trebuit să vă păstreze ţara şi naționa- 
litatea““ — mulţi ar lua în rîs pe bătrîn. Da- 
că acelaș geniu sub forma lui Cuza-Vodă 
ar zice: „cu v'am dat toate drepturile cite 
le aveţi astăzi, și numai datoria publică de 
sase sute de milioane e meritul vostru de 
patru-spre-zece ani încoace“ roşii i-ar răs- 
punde, „că înainte de a se pripăși un fa- 

_nariot' în strada Doamnei nu existau asemc- 
nea idei“, -Nu ne-am mira dacă într'una 
din zile roșii s'ar lăuda că ei au „creat unt 
versul“, care înainte de partidul naţional- 

“ liberal, nici nu exista. Și cu toate acestea e 
evident, că o ţară care există de 700 de anr 

aproape parte independentă, parte pe de- 
plin autonomă în lăuntrul său, nu are să-și 

mulțumească existența unui partid, care ru 
e decit de ieri alaltăcri şi că independența. 
departe de a [i meritul actualei generaţii 
ce suma vieţei noastre istorice, minus .incp- 

ţiile unui partid compus din oameni igno- 

“ranţi şi de rea credinţă, cari ne-au dat 
această sumă știrbită. 

Religia. 

In realitate biserica care a voit domăna- 
“ţiunea : asupra spiritelor şi o voește încă 
odată în mod absolut, astăzi s'ar mulţumi 
cu libertatea care se permite celorlalte con- 
fesiuni. Sc înțelege că această dominațiune 
asupra spiritelor nu -putea fi în trecut fără o 
nuanţă politică, după timp şi după ţară: 
In Mexic catolicii sînt republicani, în Fran- 

ţa imonarhişti, iar calităţile sau . defectele 
„clerului sînt cam în genere acelea ale rasei
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în “niijlocui | păzei iriiește a “spaniolii „ct, 
se fanatizează. tot, atit, de uşor pentru repu:, 
blică ca și pentru monarhie, „Pentru, o idee 
ca şi pentru alta, Și, clerul” 'cată să "fie fa- 
natic; în Italia, de și scaunul catolicismului, 
el era cu; mult” mai tolerant! şi- mai, liber! cu: 
getător de cît în alte țări; „deci, clerul va pur: : 
ta, poate. într'un, grad. mai. pregnant, 
racterul îndoit al cpocei 
al rasei căreia, îi aparţine, “Toleranţa. sau ne- 
toleranța, asprimea. său „blinde țea.. lui, va, 
fi aceea ce-l, Car acterizează, pe. popor. îrisuşi: 
Germanii. cari sînt de un, „caracter mai: în- 
dărătnic au. avut un cler. mai ncîngăduitor. 
de. cit Italienii, ba' mai „mult încă - “biserica 
reformată din Germania,; ;poartă aceeaşi ma 

  

„ culă de. „judecăţi. ale creticilor, de arderi. de. 
vila. vrăjitoarelor, ca. și. biserica , cea. „cato- 
lică. Atîrnă deci, „de energia. cu, „care un „po- 
por. Îşi însușește o idee, atîrnă de calităţile 
înăscute ale lui, ce formă, va lua și biserica 
lui. Cu acceaşi: “energie Ci care republicanii - 
tăiau în, secolul trecut apetele” tututor, 'ca- 
ri- şi permiteau a avea alte: idei, clerul ră- 
sărit lin acelaș. popor 'lpersecuta odinioară pe 
aceia, cari nu-i păreau îndestul de catolici, 
Atita” despre, biserică ca instituţie impănin- 
tenită Într'o. țară, gare- care. 

„Cit, „despre catolicism ca. instituţie uni 
versală,, nu putem ; tăgădui meritele . lui în- 
tr "adevăr | cstra- ordinare, Pentru, cultura 0- 
menească....,. -... 

„. Pusă în, fața. unor. Tase aspre; abia! ăsă- 
rite din. locuinţele lor. primitive, și, abia arun- 
„cate. asupra Civ ilizaţiunei antice, pe. care au 
călcat-o. în picioare și au nimicit:o, biserica 
era. singurul, punct luminos nu numai pentru 
cultură în, genere, dar chiar „pentru hberta- 

„tea. desvoltării omeneşti. 
. Intr'un timp. de aservire generală, într” un 

timp în care numai naşterea, deci. numai des- 
cendenţa: din. ilustrii luptători. fizici,. dedea 
„un drept la 'libertate;.tot ce nu avea ferici- 
rea de a fi ucis-o sută de: duşmani, ori..cît 
cra: inteligent sau .energic, găsea o. "cale de 
înaintare: în. cler. Și: precum: spiritul și :ca- 
racterul: înving totdeauna în lume Puterea 
brutală, tot astfel micul David a învins pînă 
în fine e uriaşul Goliat al evului mediu cu 
tot intunericul și. esclusivismul lui. Caracte- 
ristic şi vrednic a se recunoaște în favoarea 
catolicismului e tendința de-a. nu. baza „Creş- 
terea . poporului :p2. idei: abstracte, cari. să 
convingă. capul,.. ci pe idei redate. intuitiv, 
cari'să îmblinzească. i inima, de aceea. frumoa- 
sele,. arte.:au. :fost:.cele: mai. puternice. arme, 

„ale bisericei.. Arhitectura, muzica, sculptura 
„Și poezia au. fost: puse. în serviciul bise ericei, 
„pentru: a-:da.: în--această sferă. curată, nea- 
-tinsă,.. de nici.!o:. suflare - “impură, un, adă- 
post: “sufletului omenesc; atit de bintuit. sau 
de patimi sau de golul lui propriu de urit, 

    

   

| Aruncat din nevoie în urit, din urit în ne- 

în, „care, trăcș ie şi 

- ale ziarului 

MIIIAIL, EMINESCU 

vie, să iri imanente naturii noastre şi cari 
nu se pot înlătura prin mîna de' creer: de 
care dispuncin, arta bisericească, care a cul- 
tivat în pictură frumosul în 'culmea perfec- 
ției, muzica! și arhitectura în genul sublim, 
ă, înălgat prin mijloace, lesne de înțeles! pen- 
tru toți, sufletul omenesc în decurs! de” sute 
de'ani, peste nivelul vieței de rînd” ȘI 'nevoi- 
lor zilnice. Toate popoarele cari posed” înaltă 
civilizațiune astă- -zi, dacă. 1 nu sint, au fost 
-măcar mult timp! catolice." 
„+ Despre. învățămînț cată să notăm ascme- 
nea atit cel popular cit şi cel înalt. sînt 
creațiuni ale aceştei. biserici. “Cun că. prin 
învăţămînt biserica a. urmărit și scopurile ci 

-proprii e nu. numai adevărat, „dar şi: foarte 
natural. Nici. „n'am înţelege, ca. o instituţia 
să înfiinţeze. anume şcoli contra ;sa., Aceasta 
însă, n'a. împiedecat ca spiritul pe „care. ca 
La, crescut, să se indrepteze, în. contră-i; Şi 
S'0; renege. 1 a , 

„Eio istorie. veche această că, orice  fortnă 
nouă. de. cultură. e: duşmana formei „din. care 
s:a născut, că. fiica e. duşmana ; mumei. și 
povestea biblică, a: lui. Cain, în: formula ei 
nouă de luptă. pentru. existenţă ! are loc..tot 
aşa: de-mult.la curenturi intelectuale ca şi. la 
cele. materiale;. = 

- Lupta. e. însă: departe de. a, „fi mințuită şi 
învingătorul momentan : nu. este. totdeauna; 
cel definitiv, Religia are.în favorul ei forma 
„gata Şi pozitivă, :pe cînd, curentul opus. n'are 
nimici. gata;. nimic ;format;.încă. Incercările 
-de: speculațiune metafizică: cari culminează 
“în ipoteze - şi sînt tot -atit de, deoscbite ca şi 
“scriitorii lor, : sinț. departe. de a. constitui 
“convingeri pozitive. pentru , milioane. de oa- 
imeni, Prin lupte ca, cea. de astăzi,.prin mai 
grele încă, a trecut, deja biserica: ea a. avut 
însă: inteligența de a-și muta punctul de gra- 
vitație cam tot în țările, cari, aveau mai mare 
nevoie, de ea, în cit totdeauna a aflat puteri 
nouă și proaspete, „pentru ale opune nega- 
iunii pure, pe care a, întîmpinat-o de atitea 

:.ori în cale, a 

   

„i „Trecutul partidelor. noastic 

“Unul, din argumentele cele mai obiciriuite 
E Rominul“ »,pe care îl repetă de: 

cite-va zile, necontenit, "este că dacă ţara se 
atlă în.rca stare vina. e. a partidului conser- 
vator, care a: guvernat-o.. secoli întregi, pe 
cînd d'abia. vre-o cinci şase ani a putut să 

se bucure Romiînia de. fericita oblăduire a 
partidului — Brătianu. Argumentul. este falş 

- în Mod. istoric și deducţiunea, absurdă. Ce se 
înţelege! întăiu prin partidul conservator şi 

„prin partide în genere? Se înţelege o gru- 
„parea unuioare-care.număr. de oameni po- 

„ litici făcînd parte dintr'o adunare legiuitoa- 
Te, cari se conduc de. aceleaşi idei și cari 
caută a obţine majoritate în ţară. şi în a- 
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dunare pentru programul. lor, spre a putea 
în numele acelei. majorităţi pune în practică 
teoriile, politice... i 

„Prin urniare, pentru că să existe un partid 
politic trebue mai întăiu înti'â țară o adu- 
nare legiuitoare, al doilea trebuie ca să fic 
admis principiul. representativ, adică că. a- 
ceastă. adunare „să fie. adevărat suverană; 
adică că majoritatea, ci să aibă dreptul de a 
indica coroanei pe șefii săi ca guvern legal 
ȘI constituţional al ţării. Cind. într'o fară 
nu există un. asemenea, regim, se pot. afla 
diferite -opiniuni între cetăţeni, diferite ve: 
deri,. dar partide în înțelesul, constituţional 
al cuvîntului nici că există nici că pot exista. 
Chiar expresiunile de dreapta şi de .stînga, 
luate de la locul câ-l ocupă. materialiceşte 
cutare .sau cutare grup pe jeţurile unei a- 
dunări, dovedesc că n'a putut fi chestiune 
"de. partide, într'o țară care .nu se bucuri de 
regimul , representativ, şi, parlamentar. ” 

A zice dară, cum zice „,„Rominul“, că par- 
tidul Conservator guvernează, de secoli. ţara, 
este a zice un neadevăr istoric, este a se 
întemeia prea mult. pe naivitatea * 'sau pe ig- 
“noranţa „cititorilor , săi. Astfel: pe nedrept, 
„„Romiînul“ face responzabil pe partidul con- 
serv ator de „astăzi de tot. ce a putut, fi rău 
în trecut. 

Dar de ce, 'pe baza; aceluiași sistem, acest. 
_ziar nu acordă atunci aceluiaşi partid con- 
-servator: laude. .meritate şi .pentru «ceea ce 
acel trecut a.avut bun? Și se vede că acest 
“trecut. a.avut. și ceva “bun, căci cu toate in- 

„vaziunile seculare ale Leșilor, Ungurilor, TŢă- 
„tarilor, “Turcilor,- -Ruşilor; el a. ştiut să. păs- 
„treze.; o. țară creştină. şi autonomă. coborite- 

rilor săi, la început. prin vitejia armelor, Şi 
cind Romînia a fost sleită de sînge și "de 

„puteri, prin :dibăcie diplomatică. și înţelep- 
ciune. politică. Partidul: conservator n'ar. a- 
vea în, fond. de. ce să: roşească de. acel. tre- 
„cut, de. acel trecut. întreg, tie „din timpurile 
de.putere, fie. din. timpuri, de restriște; căci, 
la imputările ce i s'ar face de istoricii pa- 
sionaţi şi neinteligenţi, cari judecă nerozeşte 

„-pe oamenii. trecutului cu ideile. și prejudecă- 
ile: timpului în care trăim, el ar putea Tăs- 
nde: „„Apărarea. mea este că v'am trans- 

„mis -o:ţară în care puteţi astăzi să vorbiţi 
suș. şi:tare, să: scrieţi şi, bune, ȘI rele, şi să 
insultaţi : chiar cenușa acelora. cari v'ău lă- 

„sat mijlocul. de; a. fi, şi :a vă zice Romini“, 
Însă. noi credem că. nu : cutare sau cutare + 

partid poate fi. mindru de acest trecut, -c 
țara întreagă; căci. încă. odată,; a vorbi d 

„„partide politice sau în .epoca..lui Radu: Ne- 
_gru, sau în. epoca fanarioţilor, sau; chiar. 
“în epoca . Regulamentului. „organic, este un 
curat: anachronism.... - i 

„un Dar! unde absurditatea se înfrumuseţează 
şi cu rea credință, este cînd ziarul „»ROMi: 
nul“, punînd tot acest trecut în sarcina par- | 

reprezintau mai. mult: .șau mai - puţin. 
„aceste, idei s'au: grupât şi s'au disciplinat 

tidului conservator, face şi o distincţiune” ar- 
bitrară, imputindu-i numai relele regime 
lor trecute Şi lăsînd la o parte 'tot binele ce 
trebue să 'recunoască că a fost şi 'n trecut, 
Cine dar: are gloria, acestui binc, fiindcă 
după chiar spusa ,,Romînului“, de! pe: acele 
timpuri“ (în acele secole, cum zice) nu e- 
xista' de cît partid” conservator? Oare era 
pe atunci vre-un. Brătianu misterios, vre-un 
Rosetti legendar, cărora! li s'ar putea - a- 
tribui victoriile și. gloria unui conservator 
modest ca. -Ștefan 'cel Mare, unui reacţionar 
impelițat ca' Mihaiu Viteazul, „Sau: meritele 
reformei lui Mavrocordat a Sfirşitul vea- 
cului al 18-lea? 
Să 'aleagă „Romînul“. Ori partidul con. 

servator, „care a făcut. atitea rele țării Bu- 

verriind-o, de “secoli, caută. să'şi atribue şi, 
gloria . Ştefanilor şi a 1 Mihailor: ori paârti- 
dul conservațor fiind pe atunci un secret al, 

absurd de a imputa partidului conservator 
relele &ui ernelor trecute. Domniile absolute, 
fie pămintene, fie străine, . fie prin conspi- 
rații interne, “fie prin. intrigi șI. ;tocmeli la, 
Constantiniopole, dar toate despotice î în sine, 
la. cari: în; durata lor. € efemeră toți căutau să 
se supue, — iată trecutul, țării noastre în Ii- 
niile sale generale de la Radu î Negru pină 

“la convenţia de la. Paris, care a stabilit la 
noi pentru ,.prima oară regimul parlamen- 
tar, sistemul. „Tepresentativ, 
maiorităţilor,. 

cu, supremaţia 
cu miniștri , responsabili, : 

sur erau idei conservatoare, 

siste, 

idei progre-- 
„idei „revoltiţionare și. oameni. cari le 

Insă 

numai de: la 1860, de. cînd cu convenţia, 
care cel puţin, în tcorie a admis ca guvernul 

„să..fie. icoana. majorităţii. ţării legale. și a 
„invitat, diferitele idei de a se formula pentru 
„lupta legală, diferitele inidividvalităi, a -se 
„grupa în partid. 

„De la acea epocă avem să. ne “întrebăm 
care.este partidul care a guvernat.imai mult, 

„ţara” și cui se poate imputa starea socială; 
și. economică, ce de.la 1839 şi în special de 

atuncea şi. urmat..cu citeva sdruncinări ŞI 

- mâdificări parţiale de 21 de ani încoace, 
„In scurta perioadă a convenţiei;. de la 

59 pină la 64, şi înaintea unirii efectuată la 
63, partidul liberal n'a fost de loc esclus' 

;de la putere; în Moldova au. fost ministere 
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viitorului. ca, şi. partidul Loşu, această glo-" 
rie rămîne numai a ţării Și-a domniilor ilus- 
tre, dar absolute; din trecut. Insă atunci este 

„organizarea, "partidelor luptînd pentru idei 
„Cite-odată, pentru putere totdeauna.: De la 
1859 dar s'a arătat în, țară un parțid con- 

„servator: un partid roşu. Pină atunci.de! si- 

la 1866, a fost resultatul sistemului ințrodus . 

liberale sub: prezidenţia . d-lui: Cogălniceanu" 
şi a răposatului. Panu; în Muntenia a fost 
prezident de consiliu d; Ion Ghica, şi o clipă
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numai d-nii. Golești, Brătianu şi Rosetti, 
Scurtă a fost prezenţa acestor din urmă la 
putere. D-nii. Panu, Cogăliceanu şi Ghica 
erau persoane cari, prin funcțiunile ce o- 
cupaseră mai inainte, aveau nu numai es- 
periența, dar și cunoş ștințele necesare pen- 
tru a li se fi putut confia cirma țării; 
cind zișii liberali de dincoace -de Milcov, 
cari Și făcuseră educaţia lor politică între 
conspiratorii cosmopoliţi Mazzini, Blanqui 
ȘI Proudhon, în scurtul timp cît au ocupat 
puterea, au "dat probe de incapacitate atit 
de crasă, în cit n'au putut să sc menţină; 
la putere! mai mult de cîte-va luni; cu toate: 
că d. Rosetti dedese lui Cuiza-Vodă epite- 
tul de sublim, sc vede că această apreciere 

„n'a fost reciprecă. 

“Camere, 

In cei Iq-auni ai donmiei actuale, conser- 
vatorii au guvernat vr'o cihci ani, roşii vre-o 
sase şi ceilalți trei ani-au fost în părțiţi în- 
tre guverne inixte sau incolore, precum gu- 
vernele Ioan Ghica, Dimitrie Ghica, Cogăl- 
niceanu, Alexandru "Golescu etc. Un minister 
curat conservator a fost numai ministerul 
de al 1871 pină la 1876 al d-lui Lascar Ca- 
targi. 

Am putea număra și ministerul d-lui JE- 
pureanu din 1877, dar fără a aduce aminte 
Că acest minisier a ţinut numai zece luni, 
vom spune numai că avind în faţa lui nişte. 

a căror majoritate îi „era contrară, 
a fost cu totul redus la neputinţă. 

Cinci ani dară, a guvernat pattidul con- 
servatur ţara din 14 ani ai domniei lui Vodă- 
Carol: 
miinele radicalilor curați, ca de la :867 la 
1869, 

sau în miinele 
unor [ministere intermediare precum lon Ghi- 
ca--Al. Golescu, 's au Dimitrie Ghica—Co- 
gălniceanu. 

Nu vem aduce_ aminte că sub ministerele 
radicale s'au grămădit asupra țărei toate. 
sarcinele și toate angaralele. In treacăt vom 
aduce aminte concesiunea Strusberg și Of- 
fenhe;m, împrumutul domenial, contractat 
pentru a stinge datoria de 40 milioane, moş- 
tenire în cea mai mare parte a ministerului 
Brătianu din :1867 şi 1868 şi celelalte. A- 
estea au fost sarcinele primei domnii. La. 
a doua împărăție vom avea să lichidăm: 
1, Sarcinele răsboiului «e peste Dunăre. 2. 
hîrtia monedă ca d> vre-o 30 milioane, care 
i dînsa este un imprumut “deghizat, 3. Tăs- 
cumpărarea căilor ferate cu sarcinele ei cele: 
noui, 4. o datoric flotantă în bonuri de te- 
saur, a cărei țifră încă nu se poate pre- 
ciza, " dar care de bună seamă va fi însem- 
nată în faţa deficiiuhii budgetar ai anului 
trecut şi viitor. în 

Conservatorii au avut totdeauna. NenOro- 
cirea d'a veni la putere după fapte împlinite 

DE. 

Ă șită, 

| treprinsă și 

restul timpului guvernul a fost în” 

ca de la 1876 la 1880, ceca ce face 
“deja şease ani de: domnic, 
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şi, în-loc de a guverna după ideile și princi- 
piile lor şi-au sleit forțele şi int teligenţa ca 
să remeclieze o situaţie compromisă de pre- 
decesorii lor, să plătească datorii angajate. 
să impună dări. „pentru a umplea goluri fă- 
cute de alții, să facă convențiuni aproape 

„silite pentru a. suplini lipsele şi greşale le 
unor angajamente deja luate, și cind misiu- 
nea lor de reparațiune era aproape sfir- 

cînd puteau să întrevază momentul de 
a aplica nişte principii sănătoase, şi după 
lichidarea unui oneros trecut să se ocupe 
de un viitor. mai „bun, fatalitatea aducea. 
iarăși la putere pe radicali, cari reîncepeau 
administraţia lor desmărată şi risipitoare. 

Dacă noi ne-am preocupa numai de inte- 
resul de partid și n'am pievedea că dezas-: 
trele financiare şi economice ce ameninții 
țara au să cadă mai mult asupra celor ne- 
vinovaţi de cit asupra celor vinovați. am! 
putea sta nepăsători în faţa operii de dis- 
trugere a ordinii politice și economice, în-. 

continuată cu atita stăruințăi 
de către puternicii zilei, Situaţia însă e prea 
gravă că să nu denunțăm ţării pe accia cari 
sunt adevărații vinovaţi, și plini de încre- 
dere în simţul deșteptat al tutulor oamceni- 
lor de binc, credem că lumina va creşte, 
mercu pînă ce adevărul se va deosebi de 
minciună, 

Martiriul lucrativ, 

Există o seamă de spirite, cari nu se sfi:- 
esc de-a susţine cum că lumea e ingrată,. 
că oamenii nui recunosc “nici cînd meritul 
=devărat, ba asemenea aserțiuni culmincază 
pină și în inexactităţile de fapt precum că 
Hristos ar fi fost restignit, că Galilei era. 
să fie pus pe foc ș. a. m. d. 

Toate acestea sint pure invențiuni. Alar- 
tiriul și lupta pentru principii sînt meserii 
tot atît de lucrative ca ori-care alta şi dacă 
cinc-va cîştigi cu tăbăcăria” mii de galbeni, 
de ce n'ar cîştiga şi prin meșteşugul de-a 
fi fost totdeauna cu naţiunca şi în contra: | 
reacţiunei? 

Ast-fel în ședința de Duminică seara, în- 
tre orele 10 și 11, puţin înaintea misterio-. 
sului miez al nopței, camera, după propu- 
nerea d-lui Giani, a votat d-lui X., neînsem- 
natul capital de 150.000 franci, plătibili în-.. 
dată plus o recompensă de 1000 lei pe lună. 
Octavian August a pus pe Senatul Romei 
să voteze, puţin înaintea morţii sale o re- 
compensă naţională lui Isus Hristos de 432 
mii sesterți pentru pretinsele sale merite 
de democrat umanitar și liberal. 

Ni s'a probat —e prea adevărat — că pes- 
te Olt au murit oameni de foame în vremi-. 
le acestea, c adevărat asemenea că nu mai 
departe de cit Simbătă s'a votat tn nou . 
împrumut de 25.000.000 şi s'a anunţat ofi- 
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cial existența unei datorii flotante de 64 
milioane, a cărei adevărată sumă o ştie 
numai Dumnezeu. Ce strică toate acestea ? 
De geaba, gratis să se_lupte “cine-va contra 
reacţiunii ? “Ce este o jumătate de milion; 
de lei vechi? Nimic. Atîrnă de abilitatea: 
detentorului acestui capital, plătibil îndată, 
ca să înoiască jumătatea de milion și după 
cum mastirul e lucrativ, nu ne îndoim că a- 
ceasta se va intimpla cît mai curînd. 

Lord Beaconsfield “se. desparte de pre- 
zidenţia ministerului Engliterei şi nimeni nu 
se gîndeşte a-i vota o recompensă naţională ; . 

„Gladstone a guvernat.şi va guverna încă a- 
cea țară veche şi nimeni nu s'a gindit a-i 
vota doui bani măcar, necumn sute de mii de 
franci. Dar acestea se întîmplă în Englitera, 
nu la noi. Englezii sînt sgîrciți şi săraci, 
noi generoşi şi bogaţi, iată deosebirea. 

drept că poporul nostru e bintuit de 
foamete. Lasă-l să moară, căci espiră în 
conştiinţă că libertatea, egalitatea şi frater- 

"nitatea au fost resplătite în fondatorul lor cu 
apanagiu și pensie reversibilă. 

Pc această cale e bine -și demm de o na- 
țiune ca a noastră ca să mai afecteze ciîte- 
va sume în budgetul anului 1881 pentru di- 
verse recompense naţionale, a. căror listă 
ne-am permite a o prezenta respectuos 0- 
norabilei Adunări legiuitoare începind-o cu 
cucernicul Warszawski, 
„Ar fi şi păcat alt-fel. 

Pe cind armata noastră murea de loa ame 
şi ger în cîmpiele Bulgariei, pe cînd stoluri 
de corbi roteau deasupra ei, lăsindu-se pe 
pămiînt spre a mușca din carnea omenească, 
liberalii noștri beau șampanie cu mironosi- 
ţele de la ca/fe-chanfant pentru. gloria şi 
reușita armatei romiîne, 

Cine să plătească cheltuiala? Patria se 
ințelege. 

Pe cînd Basarabia se rupea de la sînul 
ţării şi oamenii cu lacrămi amare își luau 
rămas bun de la patria lor străveche pen- 
tru a nu mai auzi graiul strămoșilor lor 

—şi pentru a vesteji în umbra: străinătăţei pe 
atuncea asemenea liberalii puneau să între 
oștirea în triumf în Bucureștii şi beau în; 
sănătatea gloriei naţionale. 

Cine plăteşte cheltuiala ? 
. țelege. 

Patria “50 în- 

Dar oare biurourite patente de împămin-. 
tenire nu merită recompense? Daţi mereu 
înainte căci mare, glorioasă, fericită Ro- 
îmînia va fi! Daţi mercu înainte căci nu 
marmură rece şi metal nesimţitor dăm noi, 
oamenii secolului al nouă-spre-zecelea, mar- 
tirilor libertăţii; din contra bani peşin, re- 
versibili. Au aflat James Walt puterea a- 
“burului, Galilei heliocentrismul, Newton le- 
:gea gravităţei...? Nebuni şi nemernici cari- şi 

“ puneau viața şi silințele întru luminarea in- 
gratei omeniri. Noi am aflat adevăratul ar- 

z 

“ticol de industrie universală:. martirul lu- 
crativ. Noi, prima naţiune în Orient şi în 
“Univers, răsplătim adevăratele. merite, 

Dacă” cine: va, treizeci de ani de-a rindul, 
a calomniat în modul cel mai ponegritor 
tot ce a fost mai generos şi mai desintere- 
sat în această — ţară, îi votăm recompensă, 
națională. . 

Dacă cine-va, între clase muncitoare, e- 
-conoame şi cu bun simţ, cari trăiau liniștite 
lingă olaltă a virit zădărnicia, ura şi nea- 
gra invidie— îi dăm pensie reversibilă. 

Dacă cine-va trei-zeci de ani de-a rindul 
şi-a. bătut joc de limba noastră străveche, 
de obiceile noastre străvechi, de natura. noa- 
stră. dreaptă și îngăduitoare — îi votăm a- 
panagiu. | , 

Dar a murit un Eliad în mizerie, un 
Bolintineanu în: spital, un Negri în uitare 
şi sărăcie, respingind cu desgust, nu re- 
compense, ci ceea 'ce i se cuvenea, dar a- 
rămas copii orfani și văduve în urma ce 
lor căzuţi în războiu, dar o cărare nu duce 
la mormîntul lui Mihai Vodă sau unui Matei 

"Basarab, dar toţi oamenii, cari au avut dra- 
i goste adincă pentru acest popor,-zac în ță- 
rînă vitregă sub uitarea unei generaţii şi 
mai vitrege? Ce ne pasă nouă? Martirul lu- 
crativ să trăiască! Să trăiască aceia cari. 
cu ovreii au fost ovrei, cu Strusberg nemți, 
cu Ignatief ertodocși, cu Gambetta francezi, 
cu Orsini carbonari! Să trăiască liberalii 
cosmopoliți de tagma martiriului lucrativ, 
să trăiască recompensa națională și sfintul 
budget. , 

. Invățămâîntul clasic, + 
Nu” există mai mari prieteni. îi Învăţă- 

mintului real de cît tocmai noi. În nenumă- 
rate rinduri am: vorbit despre inconvenien- 

“tul social al proletariatului condeiului, în 
nenumărate rinduri am arătat că, de 
„scoala primară începînd și sfirşind” cu uni- 
versităţile, institutele noastre nu produc de 
cit sute. de esemplare ale logofătului: Coate- 
goale, care primejdueşte mersul bazat în 
osență pe muncă şi PC, producţiune, a ori- 

cărei socistăți omenești. 
Ce fericire pentru noi, cînd vedem acuma 

ideile noustre împărtășite cu multă bună- 
voinţă de un organ atît de... ne lipseşte 
iniadevă ăr calificativul pentru a însemna, 
cu destulă pregnanţă pe aprigul apărător al 
cestiunilor celor mai populare: 

Această fericire de aşi vedea în sfârşit 
recunoscute ideile, nu ne opreşte însă de 
a releva oaie-cari iucruri, cati vor arăta 
că ideia noastră, adoptată cu atita gene- 
rozitate de aprigii odinioară - adversari ai, 
proiectului de lege propus de d. „Maiorescu, 
ca mihistru al învățăturilor, are mai multe 
rădăcini și nu se bazează nunai pe insufi- 
ciența şcoalelor de greceşte și latineşte. 

Inainte de; toate, greceasca şi latineasca
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si iie de vină că” societatea. nvastră: merge 
rău? Milioane, de spirite tinere .s'au .adă- 
pat la isvorul -fecund-al: anticităţii clasice, 
fără ca: să se. fi ivit: vre-un. pericol. pentru 
desvoltarea lor ulterioară; din contra. Cată 
dar să fie'o cauză mai adincă; pentru .care 
greceasca” şi ' latincasca .să fi.:avut tocmai 

___în Rominia rezultate fatale. Şcoale 'de lati- 
> neşte” au produs -în Franţa. pe un Voltaire, 

la noi pe''d. A.: Sihleanu.: Cerem iertare: 
ilustrului fost vice-prezident al Camerei. ro- 
șie, că-l -cităm alături c'un om atît de jin- 
signifiant“. ca' francezul:: mai. sus “pomenit, 
dar “superioritatea hotăritoare:a d-lui Sih-" 
leanu: în: modele: de“stil, precum și cercetă- 
rile sale, cu drept: cuvînt faimoase, asupra 
lui Cincinat şi a pochilor, ne. impune de.la 
sine această probă â superiorității culturei 
romine asupra celei franceze. bună-oară, nie 
inai vorbind de cea nemţească care nu me- 
rită nici 'o consideraţie :în alăturare :cu: a 
Noastră, e 

*- Cultura 'clasică -are caliiatea determinată 
de'a “creşte; 'ca-“este în “esenţă educativă, 
şi :iată ceca ce a'“lipsit școalelor. noastre 
pin'acuma și! le va lipsi încă :mult: timpi 
înainte. 'A învăța vocabule: latine pe din: a- 

“fară, fără a' fi pătruns de acel arlinc: spirit 
- “de adevăr,: de: pregnanţă și: de frumuseţe 

a” anticităţii: clasice, .a: învăța vegule grama- 
ticale fără a fi pătruns acea simetrie intelec- 
tuală “a cugetării 'antice, este o muncă za- 
darnică, :o “literă - fără “înţeles. Fixat : odată; 
„pentru: totdeauna, ne mai: putîndu=se :schim- 
ba, căci aparţine unor timpi de mult 
încheiaţi, spiritul ;anticităţii-e regulatorul! 
statornic. al:inteligenţii şi-al caracterului ŞI 
isvorul: simțului istoric, . i :.., îi. 
Dar. o : dovadă. netedă pentru: influenţa 

"educativă “a anticităţii .c. fără. îndoială fap- 
“tul. că tocmai statele acelea, cari .au culti- 
“vat-o mai mult, sînt :cele mai înaintate, că 
"redeşteptarea culturii în genere se: datoreş- 

te. studiului 'acestuia, că fără: el .n'ar. exista 
“in genere 'o cultură -acătării. Sau. înt'ade- 
-Văr-S'ar putea -suplanta Salust prin Roche- 
tort, „scrisorile lui :Cicero prin: telegramele 

-de condoleanță 'als- d-lor :Mircea.-.Vintilă şi 
Horia? ':Noi credem: că,. cu toată -actualita- 
tea -producţiunilor geniale ale acestui sănă- 

: toş și matur. prezent,.el încă'nu arc-acea for- 
“niă: de dcâpururea “determinată, precum o 
are anticitatea. - AR 

Nici latineasca, nici greceasca, nu' sint în 
ele înşile' de :vină la' relele ce li se atribue. 
Privite ca cunoștințe,'ele într'adevăr nu dau 
decit “profesorilor “pîinea: de toate zilele; 

„dar "nici; nu este aceasta menirea lor. Im- 
“portânt este că spiritul de adevăr, ce 'dom- 
nește în cultura! fixată prin -elc, să stăpi- 
nească în' societate, şi de aceea înțelegem! 
ca studiul lor să fie.mărginit "la clasele a- 

„celea 'ale' societăţii, cari  determinează: spi- 

MIHAIL EMINESCU 

ritu! public: la învățații de profesie, la juris- 
consulți, la cler; dar în aceste ramure CUNOŞ- 
tința trebue să: fie: deplină.. Celelalte. clase 
se” pot intr'adevăr: dispensa: de cunoștința 
anticităţii, — căci : desvoltarea limbei naţio- 
nale,. stăpinită fiind din sferele: superioare 
de acelaș spirit de-adevăr și bine pe care .'] 
are anticitatea, va fi un instrument destul de 
bun pentru desvoltarea inteligenţei: lor. Ce- 
ca-ce nu nc convine aşa: dar:în manicra-d'a 
vedea a organului guvernamental, este: con- 
fundarea acestor 'sfere deosebite; este ames- 
tecul învăţămîntului. clasic. cu cel real: Sfe- 
rele - trebuesc .despărţite odată pentru tot- 
deauna - precum - se : desparte : facultatea : de 
medicină. de cea de drept. De! sigur : tre- 
buesc împuţinate: liceele, de sigur: trebuesc 
școli reale: Dar numai nu confuzie ȘI ames- 
țec între sfere cu totul deosebite ale -activi- 
tăţii tinteligenţei. Scopul practic al: învăţă- 
mintului: real e cîştigul,: e aplicarea: cunoş- 
tinţelor pentru a. ciștiga.: Scopul învăţămîn- 
tului clasic .nu este: acesta. Din contră, se 
presupune totdeauna “că învățămîntul :cia- 
sic aduce foloase socictăței, cari nu stau în 
absolut nici o proporție: cu câştigul indi-, 
vidului. Munca unui 'om' se:poate plăti, ca- 
“racterul,: cultura lui nici cînd. A judeca un 
proces ds milioane, e poate o muncă tot -a- 
tit de ușoară ca şi'a judeca unul de o sută 
de lei, dar cestiunea e de-a'l judca: drept 
şi pe unul şi pe altul. cf: 7 
: Precum. gimnastica desvoltă toate. pute- 
“rile musculare. şi dă. corpului o. atitudine. 
de putere şi tinereţe, tot. astfel pururea .1i- 
năra și senina anticitate dă o atitudine. ana- 
logă spiritului şi caracterului omenesc. Dar, 
pentru ca; această” gimnastică morală. să se 
resimtă în caracterul şi. în spiritul public, 
trebue ca să existe: clase întregi .de oameni, 
cari s'o exercite imediat, și anume: clasele 
acelea, cari nu sunt avizate la muncă: ma- ? 
„terială. Atunci gimnastica aceasta se va re- 
simţi, vrind, nevrînd,.. şi. asupra celorlalte 
clase “pozitive. . | 

“Dar avut-am noi oare licee?.. 
:: Cine nu ştie că, pentru a fi- profesor de 
“lceu după incalificabila noastră lege a in- 
strucţiei, nu se cerea. de cit absolvirea: ]i- 
'ceului insuşi și: depunerea_unui! concurs-.ca 
vai de capul lui. Oare latincasca şi greceascai 
sint de vină că o generaţie întreagă de ig- 

“ință, ca nişte somnoroși fără .vocaţiune se. 

noranţi -- exceptăm' profesorii cu. studii a- 
cademice — umple catedrele liceale şi: gim- 
naziale, predindu-și neștiinţa lor. drept ști-. 

pun pe carte pină ce pot trece vr'un concurs, 
"Și după aceea leagă cartea de gard, nu mai 
citesc absolut nimic și dictează numai'an cu 
“an-'acelaș caet vechiu și. unsuros, unor u- 
rechi nouă? Latineasca şi greceasca: ce. de 
vină dacă postulanți de rînd, ce nu știu citi 

"şi scrie, ocupă funcţii în organismul instruc- 

?    



ției publice? Latineasca e de. vină dacă un 
"reteveist 'cu' patru "clase primare, agent e- 
lectora! de soiul birtaşului Purcal, ce: şel al 
diviziei instrucției în Rominia? - 

„» La acestea nu. e de vină senina autici- 
tate,. ci desvoltarea demagogică.. a socictă- 

„ţii noastre..:Pînă ce nu va înceta :aceasta, 
prevedem . că orice școli -s'or.: face            

speciale — ele: nu vor putea - aduce. nici o 
îndreptare: într'o societate în: care ::meritul 

în: poziţie de a fi. judecat de Fundcști, 
Costineşti sau Serurii!. Şi.oare.nu vedeny a-.. 
ceastă tendinţă nefericită la aceia chiar cari 
au urmat cursuri de ştiinţe :esacte?. Medicii 
romîni.;. caută funcţii, cei cșşiţi din școale: 
de arte, de meserii, de tecnică, toţi,.toţi a- 
„leargă după- funcțiuni, salariate de Stat, de 
comune, de judeţe! 
“Dar dacă în “adevăr. şcoalele noastre: de 

"latineşte'! și greceşte ar fi fost bune, ce 
n'am vedea astăzi în: Romînia? Am vedea 

“cel' puţin “ştiinţele: istorice înflorind, arm a-. 
vea erudiți. Ei bine, ştiinţa, cîtă: se face. 

„la noi, se face de ruşine; de ochii “humii -va- 
'Te- cum, și de către 'bărbaţi cari, între noi 

' fie zis, bici n'au studiat'vi'odată în școaiele 
rominești, cel: -puţin nu în cele din Romînia. 

“D. Cipariu, care ştie desigur bine lati- 
neasca sa, n'a: studiat-- în. şcoalele: noastre, 

: Cihac asemenea nu, cun. cuvînt nici unul 
din! învățații sau' literatorii: mai însemnați, 
cari în de. altmintrelea se pot: număra. pa 
cele zece degete, siguri că ar răminea citeva 

„de prisos. -ii: mi ERE 
Să. nu atribuim dar esclusiv  smprejură- 

rii, că se „pretextează prin 'școli a: se în- 
văţa latineşte :şi grecește, relele “cari: resar 
“din desvoltarea demagogică a: societăţii, din 

Iaşi. 

schimbat sentimentele, "nici „unul “care. 
„schimba votul — dar pentru a „espune odată 
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fost. ocazia descoperirei .unui adevăr, mai 
mare de sigur şi de-o. importanță. mai uni- 
versală de cit acela. pe. care noi îl vom ex- 
pune mai la vale, servindu-ne de o pole: 
mică, deja încheiată cu::ziarul, „Unirea. „din 

Di pp ai : 

Acest: ziar. “făcuse oare-cari . observaţii 
ia. programul: partidului conservator, ;: Din 
parte- ne: am întîmpinat nu numai. cu: lesni- 

cioasa. înlăturare a -acelor observaţiuni,. ci 
totodată cu o scurtă caracterizare a roşilor, 
din partidul cărora Unirea după a :noastră 
părere: fără cuvînt încă, pretinde” a fi. In- 
timpinarea noastră a. primit un răspuns din 
care publicăm o .parte. . 

- Noi respingem deosebirea : ce deocam- 
dată: „Limpul“ “caută :a stabili — între- par. 
tidul roşu și între: noi —- aceasta: este'o nouă 
insultă aruncată gratuit: liberalilor: i 
Noi am declarat “că: am intrat -în parti- 

„dul liberal 'naţional şi orice deosebire chiar 
Şi mai” cu' seamă; în favoarea : noastră ——0 
considerăm ca o răutate din''par tea : confră- 
ților noștri de la Timpul i 

"Noi ne servim de partea “aceasta de! Tăs- 
puns, nu pentru: a-l combâte căci —- vorba 
unui lord englez, auzise" discursuri cari, i-au 

l-ar 

„pe larg convingerea: formată: în decurs” de 
| mulţi âni despre roşii şi câre nu e bazată pe 
împrejurarea că . împărtăşi alte idei” po- 
litice, ci ar rămiînea. aceeaşi, chiar atunci: 
cînd ideile noastre“ ar fi e cu! totul opuse. celor 
de faţă. 

,Răspundem” deci scurt: că '6 “și, demn și 
"'Onorabil de-a constata un adevăr” Și “tocmai 

ignoranţa noastră şi din. lipsa de voinţă de ” 
a pune capăt unor monstruozităţi, incompa- 

"“tibile cu secolul în care trăim.:. O ţară, a că- 
-rei instrucţie se dirigează : de către indivizi 

jurnalism şi .legislaţiune e. reprezentată tot, 
::prin asemenea genii, nu.poate înainta, din * 
cauza spiritului de minciună, .care pluteşte 
„asupra tuturor raporturilor, nu însă din. cau- 

ză că latineasca + sau greceasca i: ar fi punind 
piedicile. ÎN E ae 

„Roşii, î 

Adesc-ori. o. lege care stă în.aa, cînd 
„toate împrejurările cîte.o reclamă, "există 

harul plin pentru ca ca să se voteze de e- 

e-i dă naştere, se numea de către cei vechi 
oceasio legis.. Tot „astfel. şi un. adevăr e, 
„cîte odată în acr, precum acela al legii gra- 
„.vităţii, care de mult presimţit, a căzut în si- 
nul lui Newton sub. forma unui măr şi în 
mintea lui sub forma unei teorii. Acel măr a: 

"dorinţa 'de al constata ne-a silit să stabilim. 
„deosebirea pe care Unirea: o, "respinge şi 
„car6 cu toate âceste rămîne tot atit de in- 
tactă ca şi evidenţa, ori- -cum am, încercă de a' 
o înlătura. 

'cu'' cite: patru clase primare, o ţară-a cărei "Deja din stilul obiervaţiilot” prime, era 
- lesne, de recunoscut : că 'autorii. sînt” numai 

„sc- află în. puritatea lui, 
„ Romiînul.: și chiar aci nu totdeauna, 
„în 'Dermnocratul din „Ploești, , 
Şi Galaţi și în “Telegraful. 

pretinșii, roșii, căci stilul adevărat: 10ŞU nu 
de cît, nuimai în 

'apoii 
în “Cârierul de. 

Obiectiv: vorbind, fără a sti: “citu- Şi "de 
d puţin nici. cine redijcază Unirea, nici 'cine 

“sînt. pretinşii roșii din Moldova, aim: băgat. 
de seamă că acele observaţii nu pot fi scrise 

| de ceea- ce, dincoace de Milcov, se numește 
: și e destul ca o picățură să se adâoge la pa- „roşii “ , “căci stilul acestoră 'se distinge: prin- 
| „_tr'un indisolubil âmestec de! viclenie: și măr- 

xemplu. Acea picătură, acel. caz! izolat ca- ginire, Nici. prin, minte . nu ne-a trecut, să 
voim a îndupleca pe. confrații” de la: Unirea 

În favorul manierei noastre de a vedea. Cu 
âceiăși privire 'cu' care am constata deosebi- 

„rea între doi actori, Chiar cînd joacă acelaş 
“rol, între doi! pictori cînd zugrăvesc acelaș, 
potret, cînd 'emulează și cred 'a semăna u-
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nul cu altul, am recunoscut din trăsătura de 
condeiu că nu avem a face cu ceea ce, în 
țara rominească, corespunde cu epitetul de 
„rOȘu. Si 

„Ex ungue leonem“, zice latinul. Natu- 
raliștii moderni reconsiruesc după v măsea 
fosilă forma animalului anti-deluvian. Dacă 
naturaliştii fac aceste reconstrucțiuni pentru 
contimporan de a: recumoaște neidentitatea 
naturelor, chiar cînd eticheta „naţionale-li- 
berale'“* e identică. Admitem că grupuri deo- 
sebite prin natura oamenilor, pot merge îm- 

„preună un scop comun, precum alte grupuri, 
identice prin natura oamenilor, pot fi deo- 

„sebite în aparenţă, nu în apucături. N'avem 
ce-i face dacă rezultatele cercetării noastre, 
vrînd nevrînd, ese în contra teoriei identi- 
tăţii între d-nii de la Unirea şi acei de la 
Telegraful bună oară. Dacă am fi observat 
că confrații de la Unirea sunt de calibrul a- 
celor roşii, de cari Ţara romînească din ne- 
fericire e plină, de cari Moldova a fost scu- 
tită pînă acum, îi asigurăm că nici nu ne-am 
fi dat osteneala de —a răspunde cu o silabă 
măcar la observările lor, precum nu polemi-. 
zăm nici cu Telegraful nici cu Democratul 
sau Curierul din Galaţi. . 

Noi întrebăm pe confrații de la Unirea 
cîte-va lucruri, la cari nu cerem nici un răs- 
puns, căci facem întrebările nuimai pentru 
a le pune ad oculos deosebirea ce voim s'o 
stabilim. Aceste întrebări vor releva carac- 
terul a ceea ce noi numim partid roşu. 

Fost-ar .fi capabili dumnealor să laude 
concesia Strusberg cu terminii cei mai stră- 
lucitori, cînd însuși şeful partidului declară: 
azi în Senat, că era o afacere care, —fără 
ştirea şi peste voia țării —se pusese la cale 
între Viena și Berlin? | 

Fost-ar fi în stare să declare că descope- 
ririle, făcute de d. St. Mihăilescu în Senat, 
sînt o simplă cestiune de formalitate regle- 
mentară, cînd se ştie de toţi că raportul a- 
dus în Senat, în cestiunea aceasta se făcuse 
cu supresiune de. acte, cînd se ştia că altul 
a fost raportul adus, altul-cel care era să se 
aducă? Și cu toate acestea dacă confrații 

„noştri ar -fi văzut starea nedescriptibilă de 
mizerie şi -goliciune atît a oștirii noastre cît 
și a oamenilor purtaţi sub suliți căzăcești 
pînă dincolo de Balcani, ar înțelege înfio- 
rătoarea uşurinţă cu care se trece peste a- 
ceste abisuri de corupțiune și.de duplici- 

„tate... . | 
Noi înţelegem prea bine ca un 'guvern 

să fie slab în afară, cînd nu reprezintă: 
sute de mii de baionete şi miliarde de pro- 
ducțiune - industrială, dar această amăgire 
sistematică a: poporului, această glorificare 
a unor sarcini impuse, a unor ușurințe cri- 
minale, a unor scabroase cestiuni, ca a u- 
nor idealuri naţionale, iată ceea ce dove:: 
deşte o duplicitate şi de inimă și de minte, 

MIHAIL EMINESCU 

care n'are seamăn în lume. Aceste calităţi 
numai -romîneşti nu sînt. De facto se află 
între noi, dar avem o sumă de cuvinte etno- 
logice pentru a tăgădui romiînitatea lor. 

După opiniunea, noastră ceea ce e ferment 
roșu în ţară, sînt acei străini, colonizați în 
secolul trecut, cari n'au avut ttinpul necesar, 
sau n'au fost în stare de a-şi adapta carac- 
terul lor moștenit caracterului nostru naţio- 
nal. Cînd zicem „„romîn“ fantasma psiholo- 
gică, care trece pe dinaintea ochilor noştri 
în acel moment, e un om a cărui semn dis- 
tinctiv e adevărul. Rău sau bun, romînul e 
adevărat. Inteligent fără viclenie, rău — da- 
că e rău—-fără fățărnicie; bun fără slăbi- 
ciune; c'un cuvînt ni se pare că atit cali- 
tăţile, cît și defectele romînului sînt întregi, 
neînchircite; el se arată cum este. N'are o 
cocoașe intelectuală sau fizică, ce caută a 
o ascunde, nu are apucăturile omului slab: 
îi lipseşte acel iz de siăbiciuns, care precum- | 
păneşte în fenomenele vieței noastre publice 
sub forma linsă a bizantismului şi a espe- 
dientelor, “Toate figurile acele fațarnice şi- 
rele, viclene fără inteligenţă, toate acele 
cîte ascund o:duplicitate în espresie, ceva 
hibrid, nu încap în cadrul naţiunii „romîne“. 
Poate deci că acei oameni n'au avut timp: 
să se asimileze, poate apoi ca să fie din rase 
prea vechi; prea osificate,. prea staţionare, 
pentru ca prin încrucișare să poţi scoate 
ceva bun din ele. , 

In ţara noastră, care e pe clina de des- 
părțire între trei lumi deosebite, aceste cle- 
mente au existat totdeauna. Cu cît mai 
vechi însă, cu atit îmai asimilate. O. luptă, 
între elementui autochton, chiar pentru un 

“timp determinat, se înscamnă prin inflori- 
rea ţărei, momentele de învingere a celor- 
lalte elemente se deosebesc prin o repede. 
cădere a tuturor elementelor de înflorire. 

Cred oare confrații de la Unirea că pen- 
tru Anglia ar fi indiferent dacă ar ajunge 
elementele celtice la dominaţiune? 

"Și există asemenea elemente -n Anglia; 
ele se deosebesc prin turbulenţa lor, de și 
vorbesc aceiași. limbă şi au aceleași obiceiuri 
ca și Englejii de rasă anglo-saxonă. 

Sau nu li se pare ciudat în confederația 
germană rolul Prusiei ai cărei locuitori sînt 
de origină slavă și trădează în toate apucă-. 
turile lor caracterul autoritar și aspru al 
rasei lor, față cu Germanii de sud de ex. 
cu instinctele lor, cu îngăduinţa lor înăs- 
cută? Și cu toate acestea sint oameni tari 
și viteji, robuști şi inteligenţi ca şi confra- 
ţii lor actuali, dar geaba — germenul fun-.. 
damental al rasei e altul. Ori ce s'ar zice 
dar, la deosebirea de. rassă cată în ultima 
linie să reduceni și deosebirea de apucături 
—de aceea repetăm că mugurii inocenți de 
la Unirea vor trebui să se aleagă mai la 
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urmă într'un fel şi abia atunci vom putea 
sorta, cine dintre dumnealor se potrivește 
intre roşii, cine nu. 

_Declasarea. 

"Nimeni nu se va mira dacă îi vom spune 
că în. țara noastră se află advocaţi profe- 
sori de teologie, advocaţi revizori de şcoa- 
le şi nu ne-am miră dacă s'ar constitui și 
în Sinod pentru a canoniza, adică a trece 
în rindul sfinţilor, dacă nu pe alt cine-va, 

„cel puțin pe marele mucenic Warszavsky 
de pildă. 

Şi aceasta să fie naţia, naţia noastră mmo- 
destă, iubitoare de adevăr şi cu minte?. 

Aşa dar, cînd un advoțat se face sol- 
dat, cu scopul anumit de a'se ilustra, cînd 
un "altul se face president de republică — 
fie chiar numai ploieşteană — cînd un al trei- 
lea joacă pe archeologul, un al patrulea e 
ales în Academie ca filoiog de şi n'a dove- 
dit printr'un singur şir scris, că e specia- 
list în aceasta, cînd vedem toate astea, ne 

Vom Conv inge cu durere că golul reforme= 
lor trebue să fie cumplit de mare, dacă trc- 

„bue pentru el atit de mulți comentatori îna- 
intea forului, ba cu mai multă decepţiune 
încă ne vom “convinge că această imensă 
sumă de aiuat protoplasmatic are, la drep- 
tul vorbind, rolul de a încurca și întuneca 
înţelesul legilor, căci vedem că adevărații 
jurisconsulţi ex professo joacă un ro se- 
'cundar între ei. 

lată dar o nouă clasă dominantă în Ro- 
mînia, care se distinge prin absoluta ei im- 
productivitate. 

"Țăranul, mare sau mic,-căci ţărani sunt 
și proprietarii mari şi cei mici, pune un fir 
de griu în ogor și scoate zece; 
zeceşte valoarea obiectului ce i s'a dat în 
mînă spre muncă. 

Meseriașul ia o bucată de lemn, de piele, 
de metal, o supune muncii sale şi scoate o- 
biecte cari au o înzecită, adesea o insutită 
valoare de cît acea pe care o aveau înainte. 

Negustorul caută, din mii de pieţe exis- 
tente,.pe aceea unde productele naţionale 
se pot desface mai cu folos, din miile de 
preţuri relative el caută preţul absolut al 
obiectului într'un moment dat. Deci şi el 
augmentează —nu totdeauna fără pericol 
pentru alte clase — valoarea producţiunii + na- 
ționale. 

Vedem că activitatea tuturor claselor po- 
iitive ale societăţii consistă în a augmenta 
prin munca lor valoarea producţiunii naţio- . 
nale, în a o înzeci, a o însuti chiar. 

Este aceasta misiunea proletariatului de 
încurcători de legi, a proletariatului cenu- 
şarilor ? “ 

Din contră. Averi descurcate le încurcă, - 
stări de drept sigure le primejduiesc, intro: 

2 

deci el în-. 
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duc desordinca şi 'turburarea 
sele, : 

Se poate întemeia un stat serios, 0 or- 
ganizaţie serioasă pe această clasă de oa-" 
meni fără soliditate, fără ştiinţă, fără as 
vere, al căror instrument de muncă e 0 în- 
teligență sofistizată, -a căror ştiinţă nu a- 
junge nici măcar la corectitudinea grama- 
tică a frazei? De sigur că nu. 

Poate că și ci se pot întrebuința în vr'un 
mod practic, — dar nu pentru a domina sta- 
tul, nu pentru a vîna rolul de organizatori. 
O “populaţie flotantă nu poate reprezenta, 
stabilitatea instituţiilor, nu poate reprezinta 
sentimentul înrădăcinat al ideiei statului, al 
armoniei și solidarităţii intereselor naţionale. 
E prea adevărat că ideile noastre sînt: 
adese ori escamotate și anticipate de către 
aceşti adversari generis nullius şi că, pentru 
a se putea gera ci în adevărații proprietari 

în toate cla- 

ai ideilor noastre, ne taxează de reacționari 
cu instincte medievale, adică ne nuinesc sca- 
ra la Dumnezeu și pod peste mare, Toate 
acestea le fac pe cuvîntul că ne numim „,con- 
servatori și pentru că în cărţi şi în gazete 
din Franţa şi Germania. între: conservatorii 
de acolo există, din cauza unei vechi. civili- 
zații, o seamă de reprezentanţi ai culturelo: 
şi formelor trecutului. | 

Cuvintele „conservator“ și „liberal“ au 
însă la noi cu totul alt înțeles şi faţă cu ra- 
ţionalismul frazelor, goi, insipid, inexact al 

„aşa numiţilor liberali, noi reprezentăm rea- 
lismul naturii inăscute a statului și pretin- 
dem că iormele introduse să nu rămînă: 
forme goale, coji pentru a se juca: partizile 
cu ele, ci să aibă cuprins real. Voim a coun- 
serva libertăţi şi instituţiuni prin realizarea 
lor, prin aplicarea lor sinceră față cu un 
curent, care le discreditează prin abuz şi 
ducerea la absurd.. 

Partidul roşu. i 

    

Nu fără durere. am citit cele cinci: enci- 
clice ale d-lui C. A. Rosetti, şeful parti- 
dului roşu din Rominia. Să. nu fie oare du- 
reros a vedea o viaţă întreagă de om. scur- 
gindu-se întru a inventa pretexte pentru a 
se deosebi pe sine de ceilalţi şi a îndeplini 
— cu sau fără voe — contrariul de ceea: ce: 
pretextă că voeşte? , 7 

Cu acte autentice în, mină 'se-poate do- 
vedi că nimic, absolut nimic din. reformele 
introduse de la Unire, nu se datorește nici 

„ d-sale exclusiv, nici partidului pe care-l con- 
duce. S'ar putea. proba, asemenea - cu acte 
autentice, că nici cînd roşii: n'au venit la, 
putere prin propriele lor forţe, ci totdeauna 
sub o firmă străină. Odată era Kreţulescu, 
altă dată M. Epureanu, totdeauna însă ei 
s'au introdus sub auspiciile şi protecţia u- 

- nui om de Stat străin de partidul lor, pen-
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tru a'l înlătura mai pe urmă, a disolva a- 
dunările cărora își datorau venirea la Du- 
tere şi a: alege, cu toate mijloacele nelegi- 
time, altele, din partea. cărora să fie siguri, 
stăpâni “absoluţi, necontrolaţi de nimenea. 

Și se poate oare să fie altul? 
__Din ce. consistă, într "adevăr, partidul? 
Poate nega cine va, că “cei mai “mulţi din a- 
ceşti onorabili patrioţi sînt fără av ere, fără 
cultură, fără inteligență, naturală măcar 
Nu. Arate-ni- -se,, în “adevăr, un învăţat î 
şirul roșilor, un. autor . însemnat în' orice 
ramură, un economist, un jurisconsult ? Nu 
e nici unul, Dacă le trebue un financiar, a- 
leargă la d. Dim. Sturdza, care i-a combă- : 
tut. cu cea mai mare asprime, pentru ca, 
redevenind ministru, să-i. laude și căruia 
majoritatea roșie îi: dă totdeauna voturi de 
neîncredere, de cari d-sale nu prea îi pasă, 
„dovedindu- -se că ei nu-l privesc - ca făcînd. 
„parte dintre ei. In: „genere, cum 'se arată 
vre-o. dificultate politică; sînt” siliți a apela, 
la cîte un om străin de partid, de''care u- 
sează și abuzează, pentru a'l arunca” "apoi 

„deo parte, dacă n” a ştiut a-i prinde: cu ceva 
„la. mînă, cu! acte compromiţătoare sau .cu 
"gr reșeli, comise, pe. cari să amenințe a le des- 
tăinui,. .. 

“In zadar vom căuta! o. “rațiune! suficientă 
stărei aceșteia. Singura rațiune e incâpaci- 
tatea fundamentală a roșilor. Intr' adevăr, 

„nu se! vă găsi. ţară în lume, .în care nişte 
| bieți „creştini ca Serurie, Fundescu, Costines- 
cu şi alţii:să înseinneze. ceva. Prin ce să în- 
semneze? ' Prin avere? N'au. Prin învăță- 
tură? N'au. Prin jubire de muncă. Asemenea 
nu. Prin inteligență înăscută măcar? Nici | 
prin: aceasta. . 

„.. Ce le lipseşte dar? Totul, 
măr și un organizator. “ ! 

Numărul îl aveau, organizator au “aflat 
în d. C. A. Rosetti. - 

Astfel, lupta acestei mase de „nulități” în 
viața statului, nu era, ca în alte ţări, o luptă 

„ între. grupuri, sociale „cu interese. bine -defi- 
nite, ci stăruința, unor straturi catilinare fă- 

ră o. meserie. hotărită, fără talent, fără .a 
vere, .pentru. pînea de toate zilele, ce. le-o 

poate «procura, budgetul,. 
turor claselor. pozitive ale: societăţii întregi. 

„afară de: “nu- 

Acesta e punctum saliens, cheia. infinitei + şi | 
nefastei lupte sistematice, „introdusă, de ro- : 
şii în viața publică a țării. 

“Parlamentul englez, reprezentațiunea na- 
ţională a „poporului celui mai, liber, se va 
„vedea că e compus. tot din oameni cu stări, 
cîștigate. din Indii, în Australia, sau moşte- 
nite de la părinți. "Pentru ambiția de a fi a- 
leşi, oamenii cheltuiesc acolo milioane" Şi nu 
capătă în schimb nimic. material, 

"onoarea de a. putea vorbi, c'un „ecou _Qare- 
„care de pe tribună. - 

E la noi tot. astfel? 

„cutărui oraș; c'un cuvînt, 

„preconizate ded. C: A. Rosetti? 

- tentă de negustor, 

cel. mult: 

MIHAIL EMINESCU 
i 

„Fiecare deputat roșu aproape, este ba pri- d 

“mar:plătit din casa 'cutării comune, ba: şef 
de gardă plătit, ba advocât al statului, ba! 
al comunei, ba al judeţului, ba ţine nioşii 
de ale statului în arendă, ba furnizează lem- 
ne pentru şcoli, ba â “întreprins pavarea 

fiecare din ei a 
Şliut să-și prefacă' votul de deputat într'o 
resursă, care stă în' directă: legătură cu 
“punga contribiiabililor. : 

În ce 'conzistă : dar : meritele” păvtidului, 

  

In „principii? 
“Dar de ce nu e: atit de bun a spune. care 

anume e principiul acela, pe care d-sa şi ai 
d-sale” Vau introdus : în legislaţiunea țării ? 
“Unirea? Adunarea ad- hoc: din - Moldova 

„a votat-o; compusă 'în cea: mai mare parte 
"din conser vatorii actuali, o adunate, în -care 
nici nu existau partizi, de vreme ..ce i toâte 
se votau aproape 'cu- unanimitate: Tot acea 
adunare a stabilit! toate: principiile consti- 
tuţiei” actuale, prog ramul « ci întreg a trecut: 

în. legislaţiunea noastră: iii 
Era d. CA; Rosetti, sau 'ai'săi; “meribri 

în adunarea. ad-hoc “dia Moldova? 
Nu. “Au' zis da la. ceea ce se „făcea din- 

“colo: şi attta'e tot: 
Sa lepădat: 'de privilegii și a luat pa- 

zice.: *- 
“Negustor. “de vorbe goale, iată se s a fă 

“cut din capul locului și pînă astăzi: 
Întrebatu-s'a unul 'singut “dintre iacei : :pa- 

trioţi, dacă munca sa '6chivalează:: lefile pe 
care le ia de la contribuabili? aaa 

De sigur că nu. -:: a 
Insuşi d. C. A. Rosetti, cel. cu paterita: de 

negustor de la 1844, își sfirşește : cariera 

  

'negustoriei! de principii prin 'a fi pensionar 
al. “Statului, la umbra : aceluiași. budget: da 
care aspiră toată suflarea! patriotică! - 

Nu cunoaștem om de Stat'dintre conser- 
vatori, care să se fi amestecat. în: politică, 

"fără a-și pierde o parte însemnată 'din ave- 
rea” sa. 
care! să se fi deranjat prin: politică? - ni 

Arate-ni- -se: însă: dintre TOșiI : unul, 

Din 'contră. „Toţi au făcut averi, unii mai 
mari, alții mai mici. 

în socoteala. tu- “Aceasta, este, așa” dar, „deosebirea: cea 
"mate. 

Celelalte - deosebiri pe cari a: c. A: Ro- 
setti: caută să le” stabilească c'un aer' atît 

de patetic, sînt pentru istoric ca. şi. pentru 
“economist, cu totul irrelevâhte. “Oamenii nu 
se deosebesc, atit prin ccea-ce zic, cât prin 
ceca ce fac! 

Noi ştim. atita; că rezultătul democratiei 
d-lui C. A. Rosetti | e încărcarea” unui, biet 

„stat agricol! c'o foarte mare datorie publică, 
„iar coarda impozabilităţii e atît de: întinsă, 
în cît nu se mai poate întinde fără a se 'ru- 

„pe. Caracterul epocei liberale a Rominiei e 
identic - cu acela al epocei fanariote: 9 ex- 
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ploatăre neomenousii a poporului, fări ai 
se da nimic. în schimb pentru sacrificiile 
ce Ic aduce Statului. 

Polemica. cu „Steaua Romîniei. 

  

"Observ asem cu oare care mirare, că Sfea- 
ua Romîniei din laşi, organul grupului J- 
beralilor moideraţi, de ande pînă mai deunăzi 
făcuse o aprig că opoziţie reginiului rosu, a- 
tit de aprigă în cît tonul nu putea Îi mai. 
înalt, nici cuvintele mai vehemente, începu 
de odată, nu a slăbi coarda, dar a se o- 
cupa, cu o rară grije de amănunte, de ma- 
nevrele. oştirei germane și de perspectivile 

"unui războiu ruso-chinez. De şi suntem de- 
parte de a contesta importanţa unui persona- 
giu atît de însemnat ca Abdur-Rahman, vii- 
torul emir al Afganistanului, sau gravitatea 
conflictului le graniţă între Rusia și împără- 
ţia mijlocului, de și inima noastră nu este cu 
totul împictrită față cu tendinţele de pro- 
gres ale Japonezilor, totuși. grija esclusi- 
vă pe care confrații din Iași păreau a o fi 
conceput ipentru ţări cît se poate de depăr- 
tate, cînd binele c atit de aproape, era un 
problem psichologic demn de luare aminte. 
Intiiu ni se păru că, după tonul atît de amar 
cu care organul icșan criticase actele gu- 
vernului Brătianu, căuta un refugiu în zonc i 
mai depărtate, presupuse mai fericite. Ast-” 
fel Bullaţiu, un amic al scninului Horaţiu,» 

tă 

(033 

în Smyrna și oirepetă 

  

sătul de imperialismul din Roma, căuta mîn 
ziiere în Chio, în Samosul cel elegant, înt 
Sardes cetatea lui Croesu, 
Colophon, pînă ce ajunsese a se înfunda în 
neiînsemnatul orășel Lebedos.: 

L.ehedul? știi tu ce e?: respunzi, mai puţin 
de cit Gabii. 

Sau orășelul Fidenii, şi totuși aicea viaţa'mi. 

Voiu s'o petrec, uitat de-ai mei, uitîndu-i 
pe dinșii, 

Şi privind de departe, pe țărm, pe Neptun 
turburatul. 

Crezînd pe amicii noștri ajunşi în starea 
espatriatului de bună-voe Bullaţiu, crezin- 
du'i lehămetiţi de ceea ce se petrece în ţară, 
şi setoși de noui orinzonturi, era să răs- 
pundem cu sfatul lui . Horaţiu: 

Grijile noastre pier prin minte și mţelep- 
ciune. 

Nu prin vr'un loc ce resare domnind peste 
apele mării. 

Cerul de asupra'l schimbi, nu inima marea 
| trecînd-o. 

Era să răspundem cu acest sfat... cînd. 

Cînd de odată ne am adus aminte de unz 
fenomen analog din ziaristica romînă. Presa 
amica noastră bine cunoscută, manifestast 

Afganistan, 

„geni, 

   
   
   

“se afirmă, de către onorabilii confraţi, 
i adevăratele tendinţe a 
ltru sînt „tendinţe reacționare 

ui 

intrun rind o iubire la. început cam vagă, 
apoi din ce în ce mai pronunțată pentru 

pentru Sir Âli și alte ilustre 
personagce din ţări cu o cultură mai izolată, 
îutr'un moment în care era la ordinea zilei 
cestiunca israelită, a 1 escumpărării drumu- 
rilor de fier, ş. a. d. Mărturisim sincer 
că de atunci încoace, iubirile platonice a'n- 
ceput a deveni cam suspecte pentru noi, am 
început a le privi ca o mască care ascunde 
inclinaţiuni ilicite sau imorale. Și'atr'adevăr, 
puţin dupii asta, de unde, pîn'acum un an, 
oamenii roşiilor erau nişte ambiţioși inca- 
pabili, trăc dători de patrie, oameni de uliţă, 
d'alde Pătărlăgcni și Mărgăriteşti, de o- 
dată --o minune — deveniră dulcii Pătărlă- 

mari patrioți, iar conservatorii deve- 
niră: reacţie, demagogie reacționară, opo- 
ziţie înveninată, oarbă şi pătimașc, ba nu 
ne-am mirat să nise citeze chiar popa Ta- 
che, om de electorală încredere a prinţului 
Dim, Ghica sau... afacerea Crawley, pe care 
tot onorabilul Centru o cunoaște mult, cu 
mult mai de aproape de cit noi ceștia con- 
servatorii, 

lată dar seria fenomenologicii a Spiri- 
tului omenesc. 

Intiiu: opoziţie crincenă contra  guver- 
“nului. - 

Apoi: China, Afganistan, Sir-AJi, Abu- 
bekir. : 

In fine, portofoliu, prietenul Serurii, reac- 
țiune desnădă ăjduită. 

Astfel vedem că filosoficul număr trei se . 
și aci, spre edificarea celor ce cred 

în Trinitatea a toată existenţa din. Univers. 
Tot această serie o observăm la „Steaua 

Rorminiei. 
De la opoziţie crîncenă contra guvernului, 

trecînd prin Afganistan, a ajuns în stadiul 
ultim al combaterii reacțiunei. Aceasta se 
întimplă - în numărul de Miercuri 9 Iulie 
1880. 

Ce ne zice deci. nouă S/eaua Romîniei? 
Ne face o mărturisire prețioasă, pe care 

toți rominii ar trebui s'o înscrie în inima 
lor: 

„Dacă ne vonr uita la starea „partidelor 
în ţară, vedenr, de la Dorohoiu pînă la Me- 
hedinţi, au Singur partid conservator, cu 
un Singur program şi chiar cu un Singur 
șef, formind dar o singură unitate“; 

Așa este. Unul este partidul conservator, 
cum una este ţara, una constituția liberală 
dată de același partid conservator, precum 
tot ce s'a făcut şi se va face vr'o dată pentru 

. unirea neamului romînesc, de către partidul 
3 conservator se va face. 

Dar, alături cu această mărturisire, ni 
că 

ale programului nOs- 
“că declarăm 

războiu tuturor instituțiilor ljberale. 
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„Cind așa zisul partid conservator spune 
țării pe faţă că sfărîmarea- instituțiilor ci ]i- 
berale este principiul său de acțiune, toate nuanțele liberale trebuesc întrunite spre a face mai mare puterea de rezistenţă la Jovi- rile desnădăjduite ce. se pregătesc din par- tea „așa zișilor conservatori“, căci acest nu me c luat mai mult ca o pavăză spre a as- cunde trupul reacționar. 

Bravo! Nu e rău, pentru început. Şcoala. Roriinului n'a fost fără folos pentru onora- bilii confraţi. e A 
Noi constatăm numai ceca-ce oricine poa- te vedea, că ce cu mult mai desnădăjduit 

saltul mortal al onorabililor confraţi de cit! atitudinea noastră ararcori polemică, în gs- nere calmă și din cînd în cînd ironică, 
Desperarea trebue căutată cu totul în- tr'altă parte de cît într'aceea a partidului conservator. Atunci cînd vom fi desnădăj- - 

crează-ne confrații noștri, vom avea - 
duiţi, 
alte lucruri, mai bune poate de făcut, de 
cit acela de a polemiza cu gazetele guverna- 
mentale. ! | 

Dar să vorbim franc. Toate tendințele cîte 
ui le atribue Sreaua Romîniei sunt o-pură. 
invenţie, pe care ne-ar plăcea s'o atribuiny 
căldurii excesive și lipsei de băi de apă rece, 
care domnește la Iaşi. Instituţiile liberale 
— precum 0 .ştiu bine confrații —sunt în cea mai mare parte opera actualilor Con- 
scrvatori. Principiile toate ale - constituţiei 
actuale sînt cuprinse în programul adunării 
ad-hoc din Moldova, compusă din conserva- 
torii actuali şi dacă este vre-o deoscbire 
între noi și radicali, ec că noi cerem reali- 
fatea acestor instituţii, nu pretextarea lor, nu guvernul personal al d-lui Brătianu, nu 
păstrarea esterioară numai a formelot regi- 
mului parlamentar. Cine poate pretinde că d. Serurie sau Carada, vor controla într'a- 
devăr pe d. Brătianu, se nșală, la dreptul, 
vorbinii, cu o ușurință nciertată pentru o vîrstă superioară celei copilăreşti. Oricât d.. Brătianu a avut în faţă un adevărat parla- 
ment, l'a diselvat. A disolat Senatul căruia i datorca puterea, pentru a încheia fără consultarea lui, concesia Strusberg; a disol- vat alt Senat, căruia asemenea i datorea pu- terca, pentru a încheia convenţia ruso-romi- „nă. D. Brătianu nu cere control din partea Partidului său, ci supunere oazbă. Cum că posibilitatea existenței unui partid ca cel! roșu, cată a se atribui unor vicii a chiar in- stituțiunilor noastre, n'o poate tigădui ni- meni; dar-de sigur că de la recunoașterea acestor vicii pînă la reacțiune e o mare deo- sebire, nu de cale, ci de esență. Confraţii de la Steaua Rominiei sînt cu Tnult mai culți de cit cenușerii de la Rosiinul sau de la 7e- legraful, şi ştiu foarte bine ce este reacțiu-. De, precum trebue să fi ştiind că reacţiunea în sensul politic al cuvîntului nici este cu 

„reacțiune să fie 

"ÂTTATI,  EMINIEGEIU 

putinţă în Rominia, pentru că-i lipsesc uea- 
păratele elemente istorice. Lipseşte dinastia “detronată, lipseşte amintirea chiar a institu- 
țiilor feudale, a lipsit totdeauna aristocra- 
ţia” prin naștere, lipseşte inegalitatea de 
drept, c'un cuvînt lipseşte totul pentru ca o 

1 putință măcar, 
De aceea am fi așteptat că, dacă con- “fraţii, cari pînă acum își au oferit alianţa tu- 

turor partidelor și grupurilor din țară, în- 
cepînd cu conservatorii și sfirșind cu roșii, dacă vor să treacă în tabăra d-lui Brătianu, lucru de care știm c'o să le pară rău mai 
tirziu, s'o facă aceasta cel puţin în mod 
demn, nu reincălzind acele neadevăruri re- 
suflate, pe cari, de un timp încoace nici „Ro- minul“ nu le mai întrebuințează, lăsîndu-le 
cu totul la dispoziţia celor de la Telegraful și de la Democratul din Ploieşti. 

Adevărata explicare însă a inclinaţiei că- tre tabăra Seruriilor și a Pătărlăgenilor ni se pare nouă eșecul suferit de grupul libe- ralilor moderați în alegerile judeţene. Ne- voind a primi condiţiile, puse de conser- vatorii din Iași, nici unul din liberalii mode- rați n'au fost aleşi în consiliul judeţean. 
Hinc illae lacrimae. - i 

ă 1 î. a. „A Conservatorii şi libertăţile. . A 

„Calumniare audacter, semper aliquid hacret“. De două-zeci și patru de ani conser-- vatorii n'au dot de cit dovezi că sprijină * din inimă ori ce instituţie liberală, care ar asigura progresul, afară de esploatarea na=- ției de către ignoranţi și perverşi; de doui:.. zeci și patru de ani pe de altă parte „Romi. nul“, cu toate dovezile de contrariu, își a-. tribue sic și partidului său introducerea re-. formelor liberale şi ne taxează de Tcacţio= nari. Publicul mare, căruia nu-i se definesc exact cuvintele, ajunge astfel a crede că nu are în față-i mai mari inamici ai libertăţilor de cît pe conservatori și mai mari amici ai progresului de cit pe roșii, pe cînd tocmai contrariul e adevărat, 
Conservatorii au comis într'adevăr o g&re- șală. În acest sfert de secul trecut, ei au crezut că purtarea lor francă, mărturisirea adevăratelor lor principii în parlament, -ar fi de ajuns pentru a invalida calomnia unor adversari, cari administrau zilnic prin foaia. lor publicului cuvenita doză de minciună, de isnoranță, de otravă socială. Ei au fost: destul de optimişti de a crede că cel ce-şi primejdueşte mintea și inima, citind organe roşii, se simte totodată dator de-a controla zisele foaci prin cele ce se rostiau ŞI se votau în parlament. Ei nu aveau idee, se vede, că legea fizică a inerţiei își are ana- logia sa, în lumea morală, în lenea intelec- tuală a cititorilor de gazete şi, că oamenii se măgulesc a fi gîndit singuri și a se fi con- 

i ? 
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„vins, ciud ci n'au fost de cit amăgiţi pe neș- 
tiute de către niște şarlatani politici. 

Am afirmat că instituţiile liberale de azi 
sînt în cea mai mare parte opera partidului 
conservator. 

„Rominul“ o contestă: 
Cel ce afirmă cată să probeze. 
Deci vom proba. 
Se știe că în Moldova nu există roșii. 

beralii de acolo” sau numit (racţioniști și 
au fost aproape totdeauna în opoziție. Prin- 
cipiile lor politice se 'ntemeiază pe doctri- 
nele răposatului Simeon Bărnuţ, iar aces- 
tea din urmă au drept isvor o adunare ec- 
lectică de principii din dreptul Roman și 
din doctrinele etice ale filosofiei germane. 
La dreptul vorbind nu au a face nici în clin, 

“nici în mânecă cu roşii din Țara romînească, 
căci. toată seria de principii e atît de dco- 
sebită de a roşilor, pre :cît e de departe 
Blajul de Cayenne. Afară de aceca în tim- 
pul în care reforina constituţională s'a aş- 
temut pe hirtie, fracțiunea mai nu exista: 
ca s'a format cu mult mai tirziu. Principiile 
toate însti ale constituţici actuaie au fost vo- 

_tate în unanimitate de adunarea ad-hoc din 
Moldova și au devenit programul intregei 
desvoltări a statului romin. 

“Să luăm dar pe rind voturile acelei adu- 
„nări, hotăritoare pentru întreaga desr oltare 

| ulterioară. 
în şedinţa de la 7 Octombrie se votează: 

. Autonomia, principatelor în cuprinderea 
veciiilor capitulaţii de la 13 393, 1480 şi 1034. 
„2. Unirea principatelor într'un singur stat 
sub nume de Rominia. | 

3. Prinţ străin cu moştenirea tronului, a- 
les dintr'o dinastie domnitoare a Europei 
şi ai cărui moştenitori să fie crescuţi în re- 
ligia țării. 

4. Neutralitatea pămîntului principatelor. 
5. Puterea legiuitoare, încredinţată unei 

obşteşti adunări, în care să fie. seprezen- 
tate toate interesele naţici: 

In şedinţa de la 23 Octombrie, acelaș an 
se votează: 

6. Religia domnitoare in Romiînia este re- 
ligia ortodoxă a răsăritului. Exerciţiul ce- 
Jor-lalte culturi recunoscute este liber, însii 
cu 'restricția prevăzută în capitulaţii. 

In şedinţa de la 29 Octombrie: 
7. Privilegiile de clase vor fi desfiinţate 

în Romînia. | 
$. Egalitatea tuturor rominilor inaintea 

Iesi. 
9. Aș șezarea dreaptă și generală a con- 

uribuţiilor în proporţie cu averea fiecăruia, 
“fără deosebire. 

10. Impunerea tuturor la conscripţie mi- 
litară. 

„11, Accesibilitatea pentru toți Romînii la 
funcţiile Statului. 

In ședința de la 31 Octombrie: 

Li- 
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cea d'intiiu sesiunc, va 

12. espectul domic iului și al libertăţii 
individuale. 

3. Supunerea fiecăruia numai la jude- 
cătorii prevăzuţi prin legi. 

14. Comisii sau tribunale excepționale nu 
se vor înfiinţa în nici ua caz, 

Iu şedinţa de la 4 Noembrie: 
1 3. Recunoașterea neatîmării bizerice: or- 

todose a răsăritului din Principatele-Unite 
de orice Chiriarchie, păstriadu-se însă uul- 
tatea. credinţei cu biserica ecumenică a răsă- 
ritului în privinţa dogmelor. 

IG. Înfiinţarea unci autorităţi ” sinodale 
centrale pentru treburile dulovniceşti, ca- 
nonice și disciplinare, unde va fi reprezeu- 
tată și preoțimea .de. mir a fiecărei eparhii. 

17. Nici odinioară şi nici într'un chip mi- 
tropoliţii sau episcopii ţării nu vo: putea fi 
aleși dintre străini sau dintre împimînteniţi.. 

In ședința. .de la 6 Noembrie: 
"18. Puterea executivă și legiuitoare să [ie 

despărțite în Rominia. 
19. Străinii petrecători în principate să 

fie supuşi jurisdicției ţării fără intervenţia 
consulatelor. . 

In ședința de la 9 Noembrie: 
+» 20. Puterile garante să recunoască ve- 
chiul și neprescriptibilul drept al Principa- 
telor-Unite de a-și regula cle singure relu- 
țiile ior comerciale cu alte staturi. 

In sedinţa de la 18 Noembrie: 
21. Deplina neatirnare a părții judecito- 

reşti de putere curat adininistrativă. 

22. Inamovibilitatea judezătorilor. Modul 
sc va hotări prin o iege votată de adunarea 
legiuitoare viitoare. 

In ședința de la 20 Noembrie: , 
3. Responsabilitatea miniștrilor înaintea 

aduiiă rii generale. 
24. 0 lege speci ială, votată de adunare î în 

statornici tribunalul 
însărcinat cu judecarea miniștrilor, puși în 
acuzaţie de acunare. 

25. Miniştrii osindiți în nici într'un caz nu 
vor “putea fi ertaţi de șeful statului. 

Ș.a.m.d. 
Și cine erau raportorii adunării acesteia 

pentru propunerile votate, cine oratorii și 
apărătorii 'reformei constituţionale a Romi 
niei? 

Vază-se buletinul adună ării: Lascar Catar- 
giu, Epureanu, Petru Mavrogheni, Anasta- 
sie Panu (n'a fost nici cînd roșu), Dimitrie 
Ralet, Vasile Sturdza, Constantin Hurmu- 
zache. | 

Toate hotăririle acestea se luau, precum 
am mai spus-o, cu unanimilate de voturi, 
căci nu existau partizi în Moldova. 

Să: vedem acuma din cine se compunea 
această adunare? Din Fundești, Pătăriiigeni 
șI Costinești? 

Iată-i citați, pe rînd, pe toţi mirenii: Yor- 
nicul Costachi Rolla, Vornicul Dimitrie Mi-
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elescu, Clacerul Bădărău, d. Dănilă Bălan: 
Vornicul Anastasie Panu, Aga, Anast. Fătu, 
Spătarul Cozadini, Maior Malinescu, Vorni- 
cul Mihail Cogălniceanu, Aga Iancu Docau, 
Pitarul Gheorghe Aasian, D. Dumitru Sa- 
vin, Postelnicul Costachi Virnav, Vornicul 
Dimitrie Rallet, Spătarul Neculai Cananău, 
Clucerul , Ștefan Călin, Simeon a Stancei, 
Vornicul Sevastian Cananău, Aga Alecu Jian, 
Vornicul Alecu Forăscu, Costachi Morţun, 
Toader sin Pavel, Posteinicul Dim. Grigoriu, 
Vornicul Grigorie Bals, Postelnicul Mihaiu 
Jora, Comisul Vas. Zaharia, Cost. sin Vasile 
Ostahi,. Aga Dim. Gheorghiad, Lovofătul 
Gheorghieş Sturza, l.onofătul  Con- 
stantin Sturza, Vornicul Constantin Huriu- 
zache, D. loan Levărda, Aga Grigorie Văr- 
nav, Aga Cost. Roset, Spătarul Dim. Cracte, 
d. lon a Babei, comisul Petre Brăiescu, 
Vornicul lord. Pruncu, Pitarul Chirilă Cio- 
cîrlic, d. loan Roată; d. Gheorghe Iiie, Vor- - 
nicul Vasile Sturdza, Postelnicul Alecu Ti- 
riachiu, Serdarul Ion Lirisaati, Vasile Ba- 
lais, : Spătarul Const. Iacovachi, Voryicut 
Jascar Catargiu, Postelnicul loan  otea, 
Postelnicul Gheorghe Virlan, Răducanu Sa- 
va, Vornicul Costi Negri, Maiorul Alecu 
Cuza, Vornicul. Grigorie Sutu, Vornicul AMa- 
nolacihi Kostati, Nedemicerul Vasile Nica- 
lau, d. Vasile Stan, Aga Manolache Costin, 
Spătarul Nic. Carp, Spătarul Sandu Micles- 
cu, Nobilul Const. Sturza, d. Ioniţă Ola- 
riul, d. Ioniţă Ghidionescu, Vornical Petre 
diavrogheni, Vornicul Nicu Catargiu, Slu- 
gerul Nic. Bosie, Pandele Croitoru, Colo- 
nelui Nic. lamandi, Dimitrie Vasiliev Ro- 
mov, Lazăr Galiardi, Vornicul fcan Cantacu- . 
zino,. Aga Grigorie Costachi, Constantin 
Ştiun, Timofti Sacalov, logofătul Alecu 
Bals. ! . 

lată o adunare, compusă din privilegiați, 
din boszri, condusă de Vornici, care abrogă 
privilegiile, proclamă unirea Rominici, ega- 
litatea cetăţenească, despărțirea puterilor pu- 
blice, responsabilitatea ministerială, invio- 
labiiitatea domiciliului şi a persoanei, i- 
Dbertatea conștiinței ș. a. m. d. adică toată 
zestrea constituțională a apusului, bine în- 
țelegindu-se, fără preţiosul concurs al Cos- 
timeştilor, Fundeştilor, Pătărlăgenilor, adi- 
că fără tagma patrioţilor roșii. 

Clasa patrioţilor. 

Oricit de multe laude şi-ar aduce partidul 
guvernant prin foile sale proprii, relele cari 
bîntuc ţara sint atît de generale, în cît, măr- 
turisite în mod oficial precum au fost, ele 

: dovedesc că e peste putinţă ca cu un sistem 
ca cel-de faţă, țara să nu dea îndărăt ȘI 
să nu alungă la istovirea puterilor sale. 

E dovedit că budgetul. cheltuelilor statu- 
lui s'a urcat în patru ani cu 3o la sută, A- 

SEA E MINESCU 

ceastă urcare stă însă în vre-un raport cu 
înmulțirea producțiunii, cu îmbunătiiţirea 
culturei agricole, cu înmulţirea numărului 
muncitorilor măcar? Nu. Producţiunea e a- 
cecași, sau mai mică, cultura agricolă se 
face azi în acelaş chip ca acum două sute 
de ani, numărul muncitorilor agricoli scade 
şi cu tot regresul acesta pe toate terenurile, 
budgetul cheltuclilor statului se urcă cu pes- 
te 30 la sută. , 

IE dovedit asemenea că -balanţa comer- 
cială e nefavorabilă. Toată munca ţării nu 
ajunge să acopere exigenţele oraşelor; se 
importă, mai mult valori de peste graniţă, 
de cum se exportă. 

„ De şi bare că balanța comercială m'ar sta 
în legătură cu viaţa politică a unci ţări, 
totuşi s'ar înșela acela care ar tăgădui cu 
totul nexul cauzal între orice fenomen eco- 
nomic pe de o parte și între sistemul de i- 
dei ce stăpînește o ţară. Venind roşii la pu- 

"tere, se înmulțesc funcțiunile, se măresc le- 
furiic patrioţilor, -- dovadă sporul cu 3o la 

“sută al budgctului cheltuelilor şi sporirea 
analoagă a oricărui budget comunal și ju- 
deţean. Ori unde există budget public, fie m 
“comună, fic'n județ, în stat, la spitaluri, 
resursele „sînt strinse cu mîna de fier a pa- 
triotismului subliniat, toți patrioţii se 'nţo- 
lesc. ÎE însă evident că un patriot înţolit 
e exigent, că devine consumator de articole 
de hus din străinătate. Inchipuiască-și a- 
cui cineva cite-va mii de patrioți, deveniți 
boeri mari prin favorurile ce şi le acordă 
singuri și va putea calcula aproximativ mi- 
liounele ce cată. să iasă din ţară pentru a 
face pe patrioţi să semene a scoşi din cutic. 
Cind vin d-nii Rosetti-Brătianu la putere, 
sc creiază o nouă clasă consuinătoare, care 
cade ca locusta asupra ţării: clasa patrio- 
ților.: Atunci din paracliseri se fac deputaţi 
din stîlpi de cafenele oameni mari. Precum 
importul și consumaţia se.măreşte în timpul 
unei invazii, tot-astfel, cînd vine invazia ro- 
șic în viaţa pubiică, cînd mii de oameni noui * 

- încep a trăi din iubirea ce o au pentru bud- 
gctul patriei, consumaţia de lucruri impor-. 

“tate cata să se mărească, importul cată 
să sc urce şi să întreacă chiar exportul. 
IE prea adevărat că, dacă clasele rămîn: ace- 
leaşi, o schimbare de guvern nu poate avea 
influență asupra balanței comerciale. Dar 
la noi, venirea roșilor la putere e totdeauna 
cu o declasare generală. Clasele avute și 
inteligente sînt înlăturate de la controlul 
afacerilor publice și de la partea ce li se 
cuvine în conducerea statului și, în locul lor, 
sc substitue o clasă nouă, care vocşte să 
trăiască bine şi să se îmbogăţească în so- 
coteala statului: clasa patrioţilor. 

Pentru a' face parte din această clasă, - 
nu sc cere nimic, ba încă cu cit e mai mare 
minusul, cu atît mai mare patriot eşti. Da- 

i !
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că de ex. un patriot amnvăţat ceva, c sus- 
pect în ochii. coreligionurilor săi politici; 
dar cu cît va ști mal puţin, cu atit va aveiu 
mai mult, cu atît mai. mare patiiot este, 
în cît ultima espresic a celui mai înalt pa- 
triotism e Serurie de ex. Boicrimea spon- 
tamec a mii de Serurii și Pătărlăgeni în- 
mulţeşte clasa consuimitoare, insuteşte ape- 
titurile ori cărui membru al marelui par- 
ud; iată lar secretul sporiririi cu asupra die 
măsură a importului. de articole de lux. 

E dovedit asemenea că școalele rurale 
scad. In patru ani de guvernare roşie au 
scăzut cu nouă sute și mal bine, adică cu 
30 la sută. Se vede oare care legătură în-. 
tre sporirea budgetului cheluctilor cu 50 
la sută și scăderea școalelor cu 30 Ja sută. 
Se 'nţelege. Ce trebue să miceţe mojicul car- 
te! Dacă patrioţii nu știu carte, începînd 
de la miniștri şi generali apoi țăranul 
ştie gramatică şi aritmetică, să-l întreacă 
pe d. Dim. Brătianu sau pe generalul Cer- 
„nat? Nu se poate una ca asta. Unde ar ră- 
mânca „atunci 'ierarchia între badea Ion și 

"un ministru "plenipotențiar la Constantino- 
pole, sau un general? Să sperăm deci că, 
progresînd în minus ca în acești patru ani, 
peste alţi cîţiva ani nu vor mai exista de loc 
scoale rurale. 

Mai c constatat că moriatitateu populaţiu- 
nilor e ioarte nare. Orașele dau îndărăt, 
satele stagnează, sărăcia populațiunilor ro- 
mîne din ţară ce din ce în ce mai mare. Sin- 
gura clasă înfloritoare ce cea a patrioţitor. 

lată” dar starea fericită de lucruri, lăiu- 
dată de organele guvernului: budivetul chel- 
tuelilor Statului se urcă, mortalitatea sc ur- 

„că, dar scad veniturile, scade esportul, sca- 
de populaţia, scad şcoalele, populația ermi- 
grează chiar în Bulgaria, şațoi să mai zici 
„Că ţara nu merge bine? 

lată lucruri pozitive; cari caracterizează 
sistemul de guvernăinint, căci, zice Goethe, 
„dacii cifrele nu guvernă hunea, ele arată cel 
pun cum ea este guvernată. 

-Manolache Kostaki: Epureanu. 

Duminică, la 7 Septembrie, la 3 (29) 
ore după amiuză-zi a încetat din viață. 

Munovluche hostaki Epureanu 

Greu bolni w, plecase din ţară. la Viena şi 
de acolo ia Wiesbaden, unde părea a se în- 
drepta. Întors din Viena pentru că tempera- 
tura fusese aspră la băile recomandate, fu 

  

  

trimis de medici la Schlangehbad din Nas- 
sau, unde, învins de boală. şi.de o timpurie 
bătrineţe, şi-a dat obştescul sfirșit. 

O timpurie bătrincţe în adevăr! Abia de 
56 de ani, Manolache Kostaki, avea arătarea 
unui om cu mult mai bătrin. Coboritor din- 

“riunca celorluiți : 

POLITICE ŞI SOCIALE . „ta 

tr'o familie istorică a Molklovei şi imoşte- 
nind o avere mare, însă încurcată prin îm- 
părţeli şi datorii, el a fost viaţa întreagă pe 
de-o parte bintuit de grija de-a păstra a- 
verea strămoșilor ca razim al influenţei po- 
litice, tpe de altă parte amestecat ca factor 
“de căpetenie în toate mişcările politice ale 
patriei sale. Studiind în Heidelberg, în tun- 
pul în care „Juna Germanie“ îşi stabilea 
idealele ei politice, ca curent opus stării mo- 
narchici absolute, ce domnea în Europa în 
urma sfintei alianțe, M. R. Epureanu pis- 
trase, din studiile sale în științele politice 
și juridice, idealul constiiuţionalismuiui en- 
alez, bazat pe libertatea de a face:ceca-ce e 
bine şi just, pe spiritul adevărului și al mun 
cei. Credinta sa fundamentală cra că un 
Stat numai atunci poate înflori. cînd desti- 
tinele sale sînt conduse de partea aceea a 
naţici, care e neatirnată prin avere şi prin 
culturi și că orice Stat ce osindit la o retro- 
gradare sizură, cînd încape pe mîna oamr- 
nilor, cari-ți fac din politică o meserie de 
cîstig, un mijloc de îmbogăţire ori de bun 
traiu.- Avem înainte-ne o foae cşită de sub 
dictatul său .propriu. si iscălită de cl, în 
care arâtă care trebue să fie ţinta parti- 
dului conservator. „Jufărirea instituțiilor, 
cencordia între fiii accieiaşi țări, asigurarea 
jroprietiiții și a rancii, înlăturarea ele 1neu- 
alor puruzite, cur:, sub 0 formă sau Sid 

cltu, nu triiese de cît din averea sau din 
aceasta trebue să fie mai 

ales ţinta ori-cărui pati conservator, ba 
mai mult, a ori- cărui partid serios, ori care 
ar Îi denumirea sa“ | 

Ca orator, Tepureanu ra strălucit. Ore 
întregi fermeca auditoriul, îmbrăcind ade-. 
vărurile cele mai crude în forma nevinovată 
a unui umor atit de contagivs, în cît cei Mal 

mari .adversari politici ai săi, departe de 
a fi jianiţi de acele -vaturi de fină ironie, 
de acele scînteeri ademenitoare ale unui spi- 
rit atit de cultivat, atit de elegant și de o, 
amabilitate personală covirzitoare, îl ascul-” 
tau cu adincă plăcere. Nu fraze mari şi pa- 
tetice, cun le obicinuesc oratorii populari, 
ci argumente şi un spirit «le termecătoare 

Conve rsație; iată arta În. care cra maestru, 

Lpureanu era un orator cu totul modern. 
Dar îndărătul acestui farmec al graiului sc: 
ascundea o inimă rănită de starea tristă a 
patriei lui, căci 'cl a fost cel dintiiu, poate, 
care nu s'a lăsat nici cînd orbit de frazeolo- 
gia goală a politicilor de industrie, nici de 
iparenţele unui progres în forme, pe cînd în 
fond poporul dădea îndărăt pe toate căile. 

Incepindu-şi caricra politică prin parti- 
ticiparea la revoluţia din 18468, el a fost una 
din podoabele curţii lui Grigorie Ghica Vo- 
dă, amic şi consilier în cele Dune al lui Vodă 
Cuza, prezident «ul constituantei din 1866, 
prezident de consiliu sub Vodă Carol. O în-
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vățătură vastă, un spirit de o libertate ge- 
nială, o onestitate superioară pină şi um, 
brei vre-unei îndoecli, un nume vechiu înră- 
dăcinat în tradițiite unui curat patriotisni 
ȘI, cu toate nesfirşitele necazuri ale vieţei 
sale, totdeauna vesel, amabil, îndatoritor, 
ori-cit de obosit, de bolnav sau de supărat 
ar fi fost: astfel era omul, făcut pentru a 
împăca urele și prevențiunile dintre oameni. 

Astăzi, acea bogăţie de spirit, de senti- 
ment, de amabilitate nu mai ce de cît o mînă 
ac pămînt. Nu numai partidul conservator, 
țara întreagă sufere o grea pierdere, căci 
în crearea unor asemenea oameni natura c 
estrem de avară. Atins de maiestatea mor- 
ţii, înaintea căreia împăratul şi ostaşul sînt 
de o potrivă, nu se va afla mînă care să se 
ridice pentru vre-o învinuire. înaintea stră- 
iacitoarei amintiri pe care acest muritor o 
jasă pe pămint. Deci, uşoară îi va fi ţă- 
ina și amintirea neumbrită de aripa ui- 
lărei! 

Reacţiunea. 

Ce ce reacţiunea? O cspresie împrumu- 
tatii din mecanică, însemnind acţiunea nega- 
tivă produsă prin una pozitivă. In politică 
însă cuvintul „reacțiune“ s'a întrebuințat în- 
tiiu la 1789, ca sinonim al contra revolu- 
țianii al unei acțiuni contrare revoluțiunei 
franceze. ” . 

Cuvinteie .au înţelesul lor. Dacă acum le 
dăm un înţeles, acum un altul, nici o discuţie 
nu e cu putință. 

Aşa dar, care este accepțiunea —- singru- 
ră adevărată ---a cuvîntului, ca să nu se 
lacă vorbă zadarnică? 
"Odată contra acţiune. In acest înţeles 

ori-ce opoziție e o reacțiune şi. în această 
ordine “de idei, opoziţia făcută, de Steaua 
României pîni mai ieri, ori de pressă, e a- 
semenca reacțiune, 

Altă dată însă, reacțiune înseamnă asc-. 
menca o contra, acțiune, însă în sensul res- 
fabilirii unci stiiri de lucruri, care a existat 
odată. Contele Chambord voiește regalitatea 
de drept divin precum ea a esistat odată; 
ceea-ce el voiește a avut odinioară trup, a 
fost concret. Centrul din Germania, voiește 
restabilirea unor legi cari au esistat, odată 
și au fost desființate. Ma 

Acest soiu de reacțiune ni se imputii nouă 
şi aceasta zicem că c o scornitură din partea 
organelor truvematnentale. Ceia ce voim noi: 
vcaliiatea în locul frazelor, controlul real 
a! actelor guvernului în Jocul simulacrului de 
control, responsabilitatea adevărată în lo- 
cul ascunderii după clapiști iresponsabili, 
--- toate acestea ar fi un progres pe iingă 
ceeace se întimplă astăzi, nu o reacțiune. 

lati dar accepțiunea politică a cuvîntului. 
Tendinţa de a reîntoarce o formă de gu- 

vernămint care a esistat odată: regalitatea 
de drept divin, imperiu, ş. a. m.-d. 

Dar, otri-ce tendință de reformă, chiar 
aceca care răsare cu necesităte din iclele 
actualități, nu poate fi numită reacţie, de 
cît în sensul mecanic; nu- în cel politic “al 
cuvîntului, 

Dar la ce atita discuţie? Se mţelege că 
„Steaua Roiminici“, pini acuma în opoziţie, 
trebuia să caute un pretext, pentru trecerea 

“nejustificată în rîndul guvernamentalilor. 
Dacă pretextul ar fi cauza adevărată, a- 

" tunci accastă trecere ar fi trebuit să se o- 
pereze încă de acum cîţi-va, ani, totdeauna 
a existat acest partid, pretins desnădăjduit, 
al conservatorilor. Așa dar nu existența par- 
tidului conservator e cauza adevărată că ni 
se caută acum nod în papură, ci alta. Pre- 
tinsa cauză nu este de cit un pretext. Ceea 
ce am fi dorit însă, e ca confrații de la 
Steaua Romîniei să-şi dea cel puţin silința 
de a descoperi un pretext mai plausibil de 
cît cel inventat de geniile de la Rominul sau 
de la 7elegraful. Atita-i tot. Ne făcuseimi 
iluzie că putem aștepta mai mult de la tineri, 
la cari presupuncam iai multă iubire de 
adevăr. i 

Aţi fost contra, guvernului, sunteţi acun 
pentru cl. 

Constatăm consecuența și ne mărginim 
la aceasta. 

Dreptul de a ne mira lam perdut de mult 
în Rominia. Intr'o:'ţară în care un om cu 
patru clase primare. şi peste accasta din fire 
mărginit, e redactor de ziar, deputat, di- 
rector de bancă naţională, special într'ale 
drumului de fier și curind ministru de fi- 
nanțe, într'o ţară în care mucenicul Simeon 
e un 0 căruia nu îi se poate- imputa nimic, 
unde procurele falşe ca şi falșele cărți de 
=legător joacă rolul de căpetenie pentru îna- 
intarea oamenilor, unde merit, știință, ca- 
racter nu sint nimic, tripotagiul, pişicher- 
licul şi hatirul tot, în o asemenea țară, o- 
mul e redus a constata istoricește ceea-ce se 
întimmplă, a se indigna din cînd în cînd, a 
ride mai adese ori, dar a se mira de ceva 
nu mai are dreptul. - 

Puţine avgin de zis, ca concluziune la o 
poiemică cu rault prea lungă pentru obiectul 

ci, / 

Țara, care, prin aplicarea instituţiilor ei, 
incurajează ignoranța, neconsecuența, lipsa 
de caracter, ba le decorează chiar, dove- 
le:te că ce îri descompunere deplină. Dovadă 
“lespre această descompunere este imigra-- 
rca continuă de elemente străine, care n'a 
fost nici cînd mai mare de cît sub sistemul 
actual de guvernămînt. De şi aceste imigra- 
ţiuni reprezintă prisosul, nu tocmai clasic 
în virruţi şi inteligenţă, al popoarelor înve- 
cinate, totuşi, acest prisos, ori cum ar fi el, 
e superior plebei superioare indigene. Pe 
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„preună cu ci, 

spatele nefericitului popor” rominesc, apatic 
de suferințe şi ameţit de fraze, se formează 
un popor nou de venetici, de-o naţionalitate 
nchotărită încă, o nouă rasă americană, în 
ochii căreia vechiul popor al lui Mircea Ba- 
sarab dispare şi emigrează. Promotorul 
cestui americanism e partidul roșu, care are 
pretenţia de a se numi naţional. Noi nu ne 
îndoim că și din acest aluat, în care Costi- 
neştii şi Serurii joacă un rol atit de mare, 
sc poate forma ceva; dar ccea-ce se va for- 
ma nu va fi de sigur nici popor romînesc, 
nici Stat romiînesc. 

Din punct de vedere istoric, ori ciuc se 
asociază cu ioșii, dacă nu trădează pămin- 
tul ţării, trădează însă poporul ţărei. Mulţi, 
nu contestim, cei mai ngulţi poate o fac fără 
s'o ştie; vai de aceia însă cari, avind putință . 
de a vedea clar, o fac cu bună știință! 

Inaintea negrei străinătăți, care împin- 
zeşte ţara, cad codrii noştri seculari și, îm- 

toată istoria, tot caracterul 
nostru. Aloartea, descreşterea popu'ațici În- 
deplinește apoi restul: stîrpirua isi” a nca- 
mului romînesc. 

LE deci... iubirea de adevăr din partea fe- 
iuriţilor “noștri adversari politici de a nu 
mai vedea altă cauză de rele în ţa ră, de cît 
reacţiunea. . 

Și cu toate âcestea ar trebui sii ştie toţi că 
dac-am fi închipuiți şi dacă n'am şti bine 
că. nu există nici putinţa unei adevărate 
reacţiuni în ţară, ăr trebui să fim măguliţi 
de acest epitet. 

A readuce În fară acca- repeile | creștere 
începută în secolul al XIII-lea, în care Do- 
porul romînesc fiica să dispară dinaintea 
puterei sale de viaţă triburile tătare și sla- 
VE, cc cutreerau pământul acesta, a readuce 
vulturescul avint al Basarabilor, starea de 
bogăţie - din vremea lui Petru Rareș ori. a 
lui Matei Basarab, a le putea readuce ar 
fi merit şi, a fi reacţionar ar fi identic cu 
a Îi sporitor neamului ţării. 

Dar nici putinţa nu există pentru un ase- 
menca partid. Isvorul întăritor al istorici 
naționale, iubirea de limbă, de datini şi de 
popor sint înlocuite la tinerime şi ceilalţi 
prin romane franțuzeşti și cîntăreţe pribe- 
ge alc cafensielor străinătății. Un aer bolnă- 
vicios de corupțic, de îrivolitate, de cîştig 
fără muncă a coprins plebea noastră ro- 
şie şi infectează chiar sfera ce rămăsese 
neatinsă de acest spirit. A crede că o reac- 
ție puternică, în sensul naţional şi istoric al 
cuvîntului, ar mai fi cu putinţă la noi în 
țară, ar însemna â se face jertfa unci de- 
șerte iluzii. 

Patriotismul, cu toate acestea, nu este iu- 
birea ţăriînei, ci iubirea trecutului. Fără cul- 
tul trecutului nu există iubire de țară. Azi e 
constatat că, din momentul-în care: împărații 
au începuţ a. înlocui prin oameni noui pe se- 
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natorii,. E Romei, în cari tradiţiile și cultul 
trecutului se întrupaseră, Roma a mers spre 
repede 'cădere. Cazul Romei nu numai că nu 
e izolat, dar nu sufere 'nici escepţie mă- 
car!.., ” 

_Invăță ămîntul democratic. 

Lumea: asta ar mat trece ca, dacii toate 

păsurile şi toate nenorocirile ţi s'ar întim- 
pla încai sans phrase. Dacă ţi se întimplă 

„fericirea de-a muri, ca e unită cu neplăcerea 
că unuia din pretinșii amici îi va veni mincă- 
vime de limbă și "ți va ţinea la căpătiiu un 
discurs cîț tente zilele; dacă te loveşte vre-o 
nenorocire, părerile de rău aie cunoscuților, 
dupi. cari în genere se uscunde părerea 

„de bine, îţi mai îngreuiază încă sarcina vie- 
ţii. Nu a fost lipsit de isteție muritorul 
acela care, pentru întiia dată, a observat 
că soarta nu cste. nwmai rea, ci și răutăi- 

că ca n'aduce numai suferințe, ci 
te ironisează totacodată într'un chip oare- 
care pe cînd ţi le dă. 

Astfel s'a consatat de ciitre chiar orga- 
nele guvernului că învățămiatui merge foar- 
te rău. Numărul celora cari, în anul acesta 
au fost în stare a depune bacalaureatul, 
minim; ministerul a trebuit” să revoace 0 
măsură asupra corizenților de teamă de a 
nu despobpula 'elusele superioare; în patru 
ani de guvernare roșie, s'a închis peste nouă 
sute de şcoale rurale, iar de asupra tuturora 
ste de a se deplinge ignoranţa deplină a 
persona luiui didactic, ce vreme ce există 
institutori, ba profesori de universitate chiar 
cari nu știu scrie corect și, cu toate acestea. 
d. Hajdeu, d. Vasile Boerescu avînd a ţinea 
discurst urile funebre ale unui învățămînt: în 
asemenea condiţii, a găsit că minunate pro-: 
grese am făcut, că grozav ne-am luminat. 

Ba mai mult încă. 
Romiînul găseste că „mări sint progresele 

făcute în învăţiamintuul public în epoca de 
regenerare în care am intrat la 1648. lu- 
vățămintul, pe atunci” privilegiul cîiorvă, as- 
tăzi este la dispoziţiunca ori- cui în oraşe și, 
în cît-va, răspindit şi în sate“. 

Se înţelege. Școalcie rurale, înființate de 
bătrînul (Grigorie Ghica slin țara rominească, 
erau pe atunci privilegiul cîior-va. oaia 
„invăţătoru satului” care a început a cși 
la Octombrie 1843, rediiată de Petru Pot- 
naru în colaborare cu Ăristia și alții, foac 
care se ocupă numai cu școala sătească și 
e mult mai bine scrisă de cît gazetele de azi, 
'se datorește: epocei de regenerare de la - 
1548 încoace. Nu ne-am mira dacă cele 
dintiiu- școale romînești datorite Mariei Te-: 
vesiei și lui Iosif II, sar atribui asemenea. * 
tcricitei inspira ţiuni a d-lui C. A. Rosetti şi 
dacă ni s'ar spune că Șincai, Petru Maior 
şi Lazăr au început cariera lor, prin a fi ci-
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raci la redacţia Ro:m?nului,asemenea d-lor 
Carada şi Costinescu. : 

D..Hiăjdeu, în discursul făcut cu ocazia 
distribuirii premiilor a împărţit cultura şco- 
lară a rominilor în trei fraze: tcocratică, 
aristocratică şi... democratică, din care a- 
ceasta din urmă se datorește în Moldova lui 
Asaki şi Săulescu, în ţara romincască lui 
Lazăr şi Heliade.- O împărţire frumoasă, 
dar care spune prea puţin. Cum că în mi- 

" năstiri se învaţă mai multă ori mai puţină, 
curte e prea adevărat, însă 'această cultură 
numită teocratică, era tot odată şi... de- 
mocratică. De vreme ce ori-ce creştin fără 
deosebire de rang, putea să înveţe carte în 
minăstiri, de se făcea sau nu călugăr, şcoa- 
la nu era monopolul clerului. Cît despre 
cultura aristocratică, ea asemenea nu merită 
un nume atit de pompos. In toți timpii cla- 
sele mari avute au făcut :abstracţie. de Ja 
şcoalele publice, preferind instrucția priva- 
tă ca una ce garantează creșterea mai bună 
a copiilor. - ' - 

Noi nu ne vom sfii a zice, că înaintea 
învăţămîntului public și gratuit, accesibil 
pentru toţi, nu există în genere învățămînt” 
iar acest învățămînt pubiic nu se datorește 
inițiativei romînilor. Iniţiativa s'a luat mai 
întiiu dincolo de Carpaţi, mai cu seamă sub 
Maria Teresia și Iosif II. Lazăr însuşi cra | 
un product al cpocei Ioscfine, ca şi profe- 
Soril pe care Asaki i-a adus la școala din So- 
cola. Avem înaintea noastră caietele de stu- 
diu legate la un loc, ale unui fiu de țiran, 
care învăţa la Socola în anul 1810. Din aces- 
te caiete se vede lămurit influenţa scoale- 
lor latinești ale apusului.. 

Aceste caiete incep cu gramatica romi 
nească, apoi urmează retorica, logica, mo- 
rala, exegeza psalmilor, istoria biblică, ca- 
techismul creștinesc, în fine istoria. gene- 
rală. Îniţiativei curţii din Viena se datoreşte 
așa dar învățămîntul democratic atit dincolo 
de Carpaţi cît și dincoace, iar dacă Romi 
nul doreşte nuinai de cit o cpocă de re- 
generare, în care am intrat şi de la care 
„mari sînt progresele făcute" atunci nu ci- 
teze anul 1848, care n'are pentru şcoală nici 
o semniiicare, ci Regulamentul organic pen- 
tru întemciarea învăţămîntului şi epoca lui 
Cuza-Vodă, pentru îninulțirea şcoalelor, „o 
înmulţire fără tranziţie, făcută din nenotro- 
cire, în detrimentul calităţii lor. 

Ca principiu general, cată să admitem 
că învățămîntul, pre cit a ciştigat în es- 
tensiune, pe atît a pierdut în intensitate, [E 
nemai pormenit, dar din nenorocire adevărat, 
că la „acest popor, care =: cînd e vorba de 
cultură --- cată să-l luim ca intreg, nu există 
nici ştiinţă, nici literatură. Cataloagele li- 
brarilor sînt pline de tipărituri, făcute cu 
scopul lucrativ de-a le desface în școală, 
cărțile de știință sau literatură se. tipăresc 

„în vederca unui premiu academic, știința și 
literatura cită se face la noi, sc face numai 
în paguba de timp și bani a acelora ce se o- 
cupă cu ca, dacă nu sint oameni cu apucă 
turi destul de dibace, de-a da operelor lor 
un relici pe care nu-l merită şi de a le lăsă 
să fie plătite direct sau indirect din... bud- 
getul Statului. | | 

Nu mai vorbim despre efectele sociale 
„ale învăţămintului nostru. Ele sînt de a drep- 
tul desastroase. Arta atit de răspindită a 
înșirărei negramaticale de vorbe pe hirtie, 
deschide celui ce o posedă toate căile de 
înaintare în viaţa publică, începînd de la 

„Scriitorul sătesc şi sfirșind cu consilierii tro- 
nului. Astfel activitatea intelectuali a gene- 
rațici actuale pare a se mistui în singura 
direcție a ciştigului fără muncă pe acele 
mii de cărări ale influenței morale, pe cari. 
le deschide a tot puternicia demagogiciă, 
în socoteala însă şi cu paguba poporului. 
O imensii plecbe de aspiranți la funcțiuni, 

„iată ce a scos la lumină învățămîntul demo- 
' cratic. 

Desvoltarea istorică. 

Să discutăm cu Rominul lucruii 'elemen- 
tare pentru ori-ce cunoscător al istoriei, să-i 
facem abecedarul istoriografiei sau a fizio- 
logici Statului? Ar fi o misiune de ilouă ori 
ingrată, întiiu pentru că oamenii cu cari 
discutăm, fie „ori cît de deştepţi, nu vor 
găsi în reminiscenţele celor patru clase pri- 
mare și a unui curs 'de violoncel elemente 
îndestule pentru a ne înțelege, apoi pentru 
că, coborindu-ne noi chiar Ja nivelul lor înte- 
lectua!l şi copilărindu-ne mintea ca s'0 pu- 
nem pe o treaptă egală cu a lor, totuși n'or 
voi să înţeleagă, pentru că nu e în interesul 
lor să înţeleagă. - 

“Intr'o discuţie cu totul teoretică spuse- 
sem, de exemplu, că aristocrația adevărată 
are un rol esenţial în viaţa unui Stat. Aceas- 
ta am spus-o bazaţi pe cele mai strălucite 
excmble din istorie. Avem Roma, Anglia 
actuală, republica Veneţiei, Olanda ș. a. 

Din această teorie. susținută în genere, 
Roninul ne atribue în specie, că pentru 
Rominia voim domnia unei oligarhii aristo- 
cratice, deşi tot „organul ilustrului : Costi- 
nescu are imprudenţa de-a cita condiţiile ce 
le credein noi neapărate pentru existența 

"unci aristocrații adevărate. Se cere a fi is- 
loricti am zis noi. Poate însă exista vo a- 
ristocraţie istorică într'o țară în care, cu 
indignare și ruşine trebue s'o spunem, un 
străin ca tatăl d-lui C. A. Rosetţi a fost 
asemenea boer? După epoca vechilor fana- 
rioţi, a Caradalelor, Gianiilor, Cariagdiilor: 
din generaţia întăia, nu mai poate exista 
aristocrația istorică în vencrația u "doua. 
Odată ce virusul personificat prin lepădă-
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turile orientului, lipsite de iubire de adevăr 
şi de curagiu a întrat în organismul viu al 
unui popor, nu smai poate fi vorba de aristo- 
craţie istorică. Ea rămîne un ideal de.invi- 
diat, pe care puţine popoare, a căror viață 
a fost coruptă prin demagogie sau prin 
despotism cată să renunţe pentru secole. ina- 
inte, dacă nu pentru totdeauna. 

Există în adevăr familii istorice în ţară; 
numele lor e format in genere după numele 
vre-unui imunte din Carpaţi. 

Dar sub domnia unui regim de ereditate, 
care avea în vedere împărțirea averilor, în 
cursul timpului ele n'au putut păstra nici o 
avere destul de mare, nici o influență poli- 
tică covirşitoare pentru a fi ceca ce baronii 
au fost pentru Anglia, patricienii pentru 
Roma sau pentru Veneţia. De aceea am 
repetat-o de atitea ori, că reacție în sensul 
adevărat al cuvîntului, reacţie ca încercare 
a unei reconstrucțiuni istorice, anterioare 
fanariotismului, nu mai e cu putinţă în 'Ro- 
minia şi nu suntem utopişti pentru a cere 
ceea ce n'ar fi cu putinţă nici pentru Dum- 
nezeu din ceruri. 

Dar, adevărate naturi de spioni şi de a- 
venţi provocatori precum sînt roșii de re- 
gulă a căror esperiențe şi apucături poli- 
ţienești sînt explicabile prin trecutul lor mis- 
terios, ei extrag bucăţile din articole ce n'au 
a face unul cu 2ltul şi formează apoi un act 
formal de acuzaţie în contra noastră. Ast- 
fel pasagiul privitor la aristocrație, ca e- 
lement de desvoltare istorică, se pune ală- 
turi cu considerațiunile ce le facem asupra 
manifestului principelui Bulgariei. E evident 
că n'are a face. Bulgaria nu arc, nu poate 
avea aristocrație, precum nu o poate avea 
Serbia. După bătălia din cîmpul Mierlei, 
într'o robie de cinci sute. de ani aproape 
sub domnia egalizatoare a unei rase străine, 
care ca insă-şi mare aristocrație și care 
totdeauna a fost domuită de despotismul 
obicinuit în statele orientului asiatic, Bul- 
garii şi Serbii n'au. putut păstra o imstitu- 
ţie proprie popoarelor celor mai libere și 
epocelor celor mai libere. Prin urmare cu 
totul altul este rolul monarchului în Bul- 
garia, cu totul alte condiţii de organizare 
socială cerc un Stat:fără trecut şi unul care 

"are trecutul lui istoric. Ar fi absurd din par- . 
te-ne a pretinde ca Statele-Unite ale Ame- 
ricei să fic conduse de o aristocrație isto- 
rică, cînd ca nu sa putut nici naște pe 
pămînt american; ar fi absurd a pretinde 
chiar pentru împărăția Braziliei şi pentru 
ori ce Stat, născut în urma acelei primă- 

veri etnice, care se numește evul-mediu. 

Nici pentru ţara noastră n'am gindit vre-o 
dată de a propune un sistem, care să in- 
vieze veacul al XVII, epoca lui Mateiu Ba- 
sarab. 

„Cu toate acestea, ori cine va voi să deti- 
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nească marele mister al existenţei, va ve- 
dea că el consistă în împrospătare continuă 
a fondului şi păstrarea formelor. Forme 
vechi dar spirit pururea, nou. Astfel vedem 
cum Anglia, care stă în toate celea în frun- 
tea civilizaţiei, păstrează și astăzi vechile 
sale forme istorice, pururea reimprospătate 
de spiritul moder, de munca modemă. De 
aceea o şi vedem remiimd ca granitul, mă- 
reaţă. şi sigură în valurile adîncilor mișcări 
sociale, de cari statele continentale se cutre- 
mură. Un stat marc și puternic ca Rusia, 
dar absolutist, se cutremură” din temelii de 
o înișcare socială, tot astfel Germania, tot 
astfel republicana și egalitara Franţa. Ba 
și membrii internaționalei la noi, ajunși aci 
miniştri și membri Ja curtea de casaţie, sunt 
siliți a vota o lege în contra străinilor so- | 
cialiști de vreme ce indigenlii socialişti o- 
cupă funcţii înalte. Ei binc, în Anglia, sint 
organele centrale ale Internaționalei TOȘIE, 

„trăieşte Marx, generalismul partidului Şi, nici 
pe guvernul, nici pe poporul englez nu-i doa- 
re capul de aceasta. 

Cu același sistem oligarchic vedem Ro- 
ma devenind imperiu, vedem Veneţia, un 
oraş, devenind putere, adesea de rangul în- 
tîiu în curs de o mie şi mai bine de ani. 

Dar se înţelege că nici prin gînd nu ne 
trece a adinite că aristocrația istorică, sub 
stratul oligarchici, se poate, improviza și că 
putem scoate din pămînt oasele Basarabilor 
spre a le da o nouă viaţă. 

Cu totul altul e rolul monarchici, în țara 
. noastră. 

E în de ajuns ducă sub ca se asigură 
înaintarea meritului și a muncci şi dacă a- 
cestea se pun la adăp ost de cscamotarea din 
partea Caradalelor şi Costineștilor; e destul 
atita şi pentru atita numai se cere o reorga- 
nizare socială. Aceste două nu sunt asigu- 
rate .în desvoltarea lor. Vedem pe: cucerni- 
cul Simeon, ce merită o chilie la mînăstirea 
Ocnei, decorat cu Steaua Romîniei, senator 
şi om mare; vedem cavaleri de industrie 
imbogăţindu-se peste . noapte din răscumpă- 
rarea drumurilor de iier; vedem oameni 
prinşi în rebeliune -fățișă devenind adiutanți 
Domnești, vedem pe alții vînind prin coti- 
turi sub masca patriotismului posturi la ca- 
saţie ori la drumul de fier; c'un cuvînt, nici . 
merit nici muncă nu sunt considerate, iar 
iznoranţa, felonia politică, vicleşugul comun - 
devin titluri de recomandaţie pentru inain- 
tarea în Statul roinîn. Și toţi acei paraziți 
sociali, toată: secta asia de spioni şi. ca- 
valeri de industrie, acest opium. generis hu- 
mani cum i-ar zice Tacit, costă mult, foar-, 
te mult. Sarcinele de întreţinere ale poliți- 
cianilor de la noi, diminuează pînca de toate 
zilele a poporului de jos, câre ca rasă, ca 
inteligență, ca inimă este superior păturii, 
de parveniţi şi de scursături din cite-si pa-
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tru unghiurile lumii, cari s'au așezat dey:: proprie, care nu 
. străin, 

fie ț:: tutulor. 
cunoscut Regelui la venirea sa în fară; S'ar ri 
fi căzut să cunoască că nu oamenii, legați * 

asupra lui din secolul trecut începînd. 
Acest problem social ar trebui să-i 

de sute de ani de soarta acestui pămînt şi 
«a acesiui popor, pot fi inamicii lui, ci cei 
scurși de eri, de alaltă-eri cari usurpaseră 

"pentru ci privilegiul de a fi ei singuri ro- 
mani, nejiind romîni şi singurii patrioți nea- 
vind o patrie hotărită. Şi cînd Epureanu a 
dat consiliul său M. Sale, l'a dat după în- 
demnul a o sumă de deputaţi, cari ame= 
ninţau a nu voi să treacă Milcovul, dacă c: 
vorba ca samsarii din porturi și declasaţii 
cafenelelor din București să determine și pe: 
viitor soarta acestei țări, 

Clasele superioare. 

Nu vom discuta cu Rominul principii fun- 
damentale, de vreme ce deosebirea puncte- 
lor de vedere ce foarte mare şi întreaga 
manieră de a privi Stat şi societate, ne sînt 
„deosebite. Rominul şi liberalii în genere își 
închipuesc că Statul e resultatul unui con- 
tract sinalagmatic, a unei convențiuni sta- 
bilite între cetăţenii lui. Noi credem, din: 
contră, că el ce un product al naturii, că a- 
semenea unui copac din pădure își are fa- 
zele sale de desvoltare, asemenea ori-cărui 

" organism, își are evoluţiunea sa. Făcînd pa- 
ralele între istoria deosebitelor state au- 
tice şi moderne ne-am convins că popoarele 
acelea au avut prilegiul de-a imprima uni- 
versului întreg caracterul lor, armele şi in- 
teligenţa lor, signatura lor, cari s'au desvol- 
tat în mod firesc ferite şi de demagogie şi 
de despotism şi că forma cea mai normală 
și mai sănătoasă a desvoltării unei socie- 
tăți omeneşti este oligarchia. | 

Machiaveli însuși, acest adînc cunoscător 
al naturii omenești în părţile ci rele ca şi în 
cele bune, dacă aprobă în usum Delphini 
sau îmai bine în interesul unităţii Italiei, des- 
potismul casei de Borgia, pe de altă parte 
recunoaște oligarchiei o putere de resisten- 
ță contra agenţilor discompunerii, pe care 
n'o are nici o altă formă. Un monarch poate 
fi foarte puternic dar isbit cu toată puterea 
și bătut într'un punct, împărăţia se clatină. 
Statul demagogic e prea dominat de mici 
interese zilnice şi personale, el e condamnat 
de-a fi slab înlăuntru și în afară şi dacă! 
prin puterea inerției, a obicoiului contractat * 
de sute „de ani, el continuă a merge câtva 
timp oarecum de la sine vine o zi în care 
cl nu rezistă descompunerei. Mărimele lui 
improvizate și fără tradiţii, meschine, în- 
teresate, ambiţioase n'au întru nimic a spe- 
cula interesele publice, a trăda chiar patria 
lor în miîini străine. Intre oligarchi se va 
găsi un trădător sau doui, dar ci vor. fi 
totdeauna neutralizaţi şi sdrobiţi de clasa lor 

, 
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Dă 

va îngiidui ca, prin ajutor 
unul dintre ei să se ridice asupra, 

Noi nu zicem aci că poporul trebue ex- 
clus de la dirigerea afacerilor lui. Din con- 

"tă, nici cînd libertăţile publice nu sunt mai 
vii, mai puternic simțite, practicate cu mai 
unult interes de binele comun către toți ce- 
tăţenii de cit tocmai sub oligarchie. Dovadă 
viaţa din comiţiile Romei, viața politică, 
“sobră în orice punct, în comună şi în co- 
mitat în Anglia. Dar sînt chestiuni de poiiti- 
că generală, de războiu sau pace, de în- 
tinse şi mari reforme sociale, a căror rea- 
lizare determină epoce întregi ale istoriei, 
cari nu sînt, nu pot fi puse la cale în comiţii, 
e omul ocupat. cu munca zilnică şi cu inte- 
resele zilnice. 

În state demagogice se formează, pentru 
resolvarea acestor cestiuni, o clasă de po- 
liticiani, de patrioţi de meserie, fără trecut, 
fără tradiţii, cari fac din politică o spe- 
culă, un mijloc de traiu; în Statul oligarchic 
există o clasă de oameni, cari ab antiguo 
are sarcina de a îinpăca formele trecutului 
cu exigenţele viitorului, asigurînd Statului 
continuitatea de desvoltare, ferindu-l de să- 
rituri și de întreprinderi aventuroase şi în 
lăuntru şi în afară. In Senatul Romei puteni 
urmări modul în care se creau legile ro- 
mare. Străbunul propunea reforma, bunul 
O Susținca în același senat, tatăl întrunea 
deja o mare minoritate, abia fiul o vedea 
rezolvată. Trei generaţii treceau pînă să se 
voteze o reformă care apoi intra în adevăr 
in Succum et sanguineru. La noi lucrurile se 
iraduc din franţuzeşte într'o noapte şi sînt 
votate a doua zi cu drumul de fier. De aceea 
timpirea cu: care ele se votează, de accea 
lipsa de încredere în eficacitatea lor, de a- 
ceea multe legi sînt născute moarte. -Des- 
pre 0 viaţă și .cvoluţiune proprie ideilor 
ce se legiuesc nu poate fi nici vorbă. 

Noi nu zicem că Statul romîn e menit a 
- ajunge vreodată acest ideal. Statele moderne 
nu se mai desvoltă, din nefericire, în linie 
dreaptă, ci prin cotituri, adesea prin con- 
cesii, renunţind la, maniera lor de a fi, la 
signatura existenței lor. Sînt cristalisațiuni . 
imperfecte, pe lingă. cîteva cristale perfecte 
pe care le prizintă, istoria. Asta e chiar deo- 
sebirea între naţii mici, fără simţ istoric şi 
naţiile imari c'un profund simț istoric şi c'un 
mare vutor. 

Despre refacerea unei oligarchii istorice, 
pe care nc-o atribue Aoinînul, nu poate fi 
nici vorbă. Inamici ai frazei şi ai oricărei 
formaţiuni factice şi improvizate noi vedeni 
ioarte bine, mai bine de cît Romînul poate 
imposibilitatea unci asemenna refaceri şi: e 
un-act de rea credință de a ne atribui că 
voim cecu ce noi înşine Sfin că este cu 
neputinţă. ”



  

  

  

Cu toate acestea urmările domniei decla- 
saţilor sînt evidente. Populaţia și tocmai 
populaţia producătoare, scade de la 1804 
iiicoace îi proporţii spănnintătoare, dar ceea 
ce e mai trist sînt cauzele acestei scăderi, 
cauze adinci economice și sociale cari fac 
ca însuşi sîmburul naţionalităţii, rasa să de- 

genereze. .S'a observat de către medicii de 
regimente că statura oamenilor scădc, că 
aptitudinile lor: fizice şi morale degenerca- 
ză şi aceasta din urmă împrejurare e mai 

tristă de cit celelalte. Nu mai e nevoc a 
adăoga. că aceste rezultate sînt a se atribui 
şi sărăcici şi urmărilor ci morale, decă- 
derei vieţei de familic, viciilor. Un prefect 
roşu, d. Vidrașcu, a descris aceste stări de 
lucruri în colori crude, dar adevărate din 
„nenorocire. Nu noi singuri o zicem aceasta, 
sînt roșii cari o zic. TD). Aurelian constată că 
facem drumuri de fier, şcoli, etc., dar că 
în acelaşi moment sîntem suplantaţi de stră- 
inii ce imigrează, că suntem ca: omul care 
munceşte pentru străini de vreme ce el sau 
nu va avea copii, sau copiii lui sc vor stinge. 
Dacă Rominul crede că moartea, peirea fi- 
zică a neamului romînesc nu este o ironizare 
amară a sistemului de pîn'acum, să-i fie de 
bine. Noi credem însă, că un sistem care, 
oricît s'ar îmbogăţi patrioții, are de rezultat 
moartea reală a unei naţii, e tot ce se poate 
mai rău și mai ucigaș ca sistem. 

Dar care e origina comună a acestor rele? 
Declasarea, zicem noi, înmulțirea peste miă- 
sură a oamenilor ce trăesc din munca ace- 
leiași sume de producători. In alte ţări cla-: 
sele superioare compensează prin munca lor 
intelectuală, munca materiali a celor de jos. 
Întrebăm dacă cele patru clase primare și 
cursul de violoncel a d-lui Costinescu com- 
penscază zecile de mii de franci ce acest con- 
sumator le ia pe an evident din munca al- 
tora? Inaintarea pe scara societăţii romîne 
nu este dar datorită meritului, ştiinţei, ac- 
tivităţei: ci un leneș ignorant care învirtește 
şurupuri patriotice, ajunge prin intrigă și 
ucadevir ori une pofteşte. 

Aceşti oameni declasaţi sînt tot odată 
instruinentele cele mai bune pentru că sînt- 
cele mai coruptibile cu cari se servesc strii- 
nii pentru a exploata țara, populațiile ei 
autochtone. | | | 

lată nervul răului în contra căruia nu 
ajută . nici proclamarea” independenţei, nici 
coroana de oţel a regelui, nici ridicarea cre-, 
ditului visterisi, bazat pe cunoştinţa că Sta-" 

“tul romin arc bunuri imobiliare de cîteva 
miliarde de instrăinat, nici frazele patrio- 
tice. | 

Voiţi bani cu 3 la sută? Vindeţi moşiile 
Statului la 'companii străine și-i veţi avea. 
Aceasta nu va dovedi însă că din sine însuși 
poporul rominesc se desvoltă, că el însuși 
se bucură în plenitudine de măreața moş- 
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tenire pe care i-au lăsat-o harnicii și vitejii 
lui străbuni. 

i. 

Desvoltarea istorică a Romîniei. + 

„A generaliza o aserţiune, susținută numai 

în parte, e o sofismă: din cele iai comune. 

TE adevărat că sofisnele sînt atit de dese în 

gazete, încît mai nu merită ca cineva să 

releveze erorile, parte intenţionate, parte 

ncintenționate, cîte obvin în ele. Uu cod al 

şivetlicului gazetăresc, al apucăturilor so- 
fistice a acestei bresle de negustori de vorbe, 

scris popular pentru înţelegerea fiecărui, îi 

merita în adevăr acel nume pe care călugiă- 

rii îl dădeau în cvul-mediu logicei lui A- 

vistotel: mredicamentunr mentis. 
In unul din numerile trecute vorbisem- 

“de schimbările în Bulgaria și găsiseni că ma- 

nifestul tînărului principe de Battenberg, a- 

vea, abstracție făcînd de orice alte motive, 

un timbru sănătos. , 

In adevăr, orice Stat are nevoie de o sea- 

mă de condiţii indispensabile, pentru ca să 

poată exista'de pe a zi pe alta: La statele 

cu trecut istoric sau cari și-au âvut în curs 

de sute de ani obiceele lor juridice și admi-" 

nistrative, lucrul merge de la sine. Mora- 

vurile “fără legi pot totul, legea fără ino- 

ravuri aproape nimic. E un adevăr acesti, 

atît de general, aplicabil tuturor formaţiu- 

nilor ide Stat, în cînd se va vedea ci Statele 

în cari există și mai multă justiție şi mai 

multă libertate cetățenească, sînt acelea un- 

de obiceiul vechiu, datina ţine loc legilor 

scrise, unde acea datină nici a fost codifi- 

cată vre-odinioară. Cu totul altfel în Bul- 

garia. Lipsită din veacul a! XIV-lea de o au- 

tonomie oricît de restrînsă, trecută prin fo- 

cul şi sabia: cuceritorilor osmari, dreptul 
public și cel privat, tradiţie și datină au fost 

îngropate sub ruinele cetăţii de spini, îm- 

preună cu dinastia Șișmanizilor din Bydn, 

încît imişcarea de cimancipare a popoarelor 

orienatele i-au găsit egalizaţi de sabia pă- 

aînă, care tăiasc ori ce cap răsărea dea- 

supra puţin înţelegătoarei mulțimi. 

Problema a fost şi este cu totul alta decit 

“îm Rominia, ale cărei părți constitutive a- 

veau trecutul și tradiţiile lor stabilite de 

la începutul secolului al XIII și pînă ia 1700. 

Alte condiţii de existență ca Stat are deci a 

propune Alexandru” Bulgariei sale ca să c- 

xiste în mod nosmal; altele cu totul își ima- 

gina Epureanu pentru Romînia. Epureanu 

era liberal şi liberal sincer. Admirator şi 

cunoscător al instituţiilor liberale engleze, 

“cl recunoscuse adevărul că garanţia duratei 

și trainicei desvoltări a unui stat cu institu- 

ţiile lui cu tot, e împăcarea formelor tradi- 

ționale de existență cu cuprinsul lor nou, cu 

desvoltarea nouii. Astfei stejarul, oricît de 

mic ar fi la început, un vfăstar răsărit din
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pămînt, are același caracter, aceeași formă 
ca uriaşul secular care a dat naștere unui 
codru de stejari, care a asimilat cu esenţa ȘI. 
a absorbit în formele sale pături din ce în 
ce mai adinci ale suprafeţei pămîntului. 

A imputa lui Epureanu c'ar fi propus lo- 
viri de stat sau feudalism este neadevărat 
pe de o parte, absurd pe de alta faţă c'un 
om care a fost prezident de consiliu într'un 
cabinet din care făcea parte şi d. Ion Bră- 
tianu. Dar fiind că constituţia se numeşte 
pact între ţară și dinastie dacă ilustrul Ca- 
rada, improvizat în tribun al poporului, pre- 
tindea că opera unei singure nopţi de insom- 
nie, copiată după texte străine, coprinde 
condiţiile ce ţara le pune dinastiei, dinas- 
tia avind înainte-i un viitor de sute de ani, 
avea din parte-și dreptul să pună. asemenea 
condiţii bine cumpănite, pentru ca din acor- 
darea reciprocă a condiţiilor să resulte le- 
gea fundamentală a Statului. Aceasta nu s'a. 
făcut şi nici nu sc mai poate face. Deci. nu 
mai in marginele constituţiei actuale se pot 
crea acele legi organice, cari să asigura 

_devărul? Pentru că scopul lor nu 
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vea o. expresie - lexicală, dastea cite vreţi. 
Nici odată, dar nici odată un argument 
ad rem, dedus din nâtura lucrurilor, dictat 
de iubirea de adevăr. 

Și de ce? .Pentru că nu sînt capabili de 
a pricepe adevărul, Din articolele ziarului 
guvernamental ar putea extrage cineva un 
sistem întreg de falșificare. a judecății de 
sofistică, 

Și de ce sînt incapabili de a pricepe a- 
| a fost nici 

odată de a'l căuta. Jurnalistica în miinile 
roșilor a fost un mijloc de traiu, un mijloc 
de a parveni, de a cîştiga, nu de-a spune 
adevărul. Dar unde interesul dictează,. a- 
colo nu mai există adevăr: stat pro ratione 
»oluntas, voința i sc substitue argumentului 
și cu apetiturile nu se discută. De geaba 
i-am spune onor. Costinescu: nu te face 
gazetar or director: de bancă, pentru că nu 
ştii carie! Cu toate că'și cunoaște cusurul, 
sc va face, căci ciştigul material îl chiamă. 
Geaba i-am spus onor. Stătescu: nu te face 
director de drum de fier, nu te băga la trea- autoritatea coroanei pe de o parte, pe det ba din care nu te pricepi nici cît e negru “altă desvoltarea morală şi economică ace- * 

ca ce noi numim elementul istoric, -autocton 
al ţării faţă cu păturile neistorice ale unei 
recente şi din ce în ce mai imari imigrațiuni. 
Dacă în adevăr ţara n'ar fi-compusă de cit 
din acei eleganţi picpocheţi înmănușaţi, scoși 
ca din cutie, cari formează elita partidului 
roşu, din acei oameni cu patru clase pri- 
marc şi exigențe aristocratice, din gheșef- 
tari, nagaica eventuală a unui Ehreurot ro- 
min ar avea efecte moralizatoare. Dar, con- 
trariu aserțiunei d-lui Dimitrie Brătianu, ţa- 
ra consistă în cea mai mare parte din oa-. 
meni cinstiţi, cari n'au nevoe de cît ca mun- 
ca adevărată şi rezultatele ci să fie, asigu- « 
rate prin o administraţie onestă și prin o“ 
Justiţie nepărtinitoare, oameni ce ar trebui 
sustrași de sul sistemul de corupţie electo- 
rală și administrativă a partidului roșu, 

Generalizarea celor zise. de noi despre 
Bulgaria asupra Romîniei, e deci o sofismă 
a foii oficioase, pe care o respinge. * 

“Cultura ' roşilor. 

"Niţică franţuzească învățată: de la vr'un 
coijfeur sau de la vr'o guvernantă, rătăcită 
prin București, cetirea de romanuri rele şi 
de scrieri beletristice asupra Statului, iată 
cultura oamenilor ce pretind a voi să discute 
cu noi probleme serioase de Stat și de la 
cari am putea jura, că m'am auzit nici cînd 
un contra-argument serios la vr'una din în- 
tîmpinările noastre. Sofisme cîte vreţi. Pan- 
glicării retorice, generalizări de ceca ce s'a 
susţinut în parte, strîmbări a tezelor ce s'a 
stabilit în genere, întortocheri de cuviute, 
jucării cu înţelesul îndoit pe care-l poate a- 

„Visteria regelui. 

e va face, căci apetitul după sub unghic! 

cerul gurii. zecile de mii de franci îi gidilă 
Cu apetiturile nu se discută. Cind sint 

nelegitime, cînd nu sînt bazate pe' muncă, 
pe cunoștințe, ele trebuese condamnate în 
toată goliciunea lor. Atit ar mai trebui, să 
discuți pictură c'un orb, muzică c'un surd, 
filosofie morală cu Scarvuli. 

Și n adevăr ce personage profund res- 
pectabile ni se prezintă? Dacă aceşti oameni 
War avea minte sau cultură, precum n'o au, 
treacă meargă. Nu cultura-"1 face. pe on 
cinstit şi sc afli în cel din urmă țăran de 
munte mai multă nobieţe de inimă, mai mult 
caracter, mai mult simț de dreptate, decît 
în Flevii şi în Caradalele lustruite și aris- 
tocratizate. 

De-ar avea caracter! - 
Dar oare caracter este ui scoate Republica 

romină, u face parte viaţa toată din socie- 
tăţile republicane internaționale și a încheia 
cariera prin a declara că regalitatea este 
incoronarea vieţii unui republican? Respec- 
tabil este Dătrînu! Garibaldi. Republican a 
fost republican a rămas. Şi slavă Domnu- 
lui, dinastia de Savoia şi meritele ci pentru 
unitatea Italiei ar fi motive morale mai pu- 
ternice de convertire politică, decit... o pen- 
sie reversibilă. Cind era republican, d. N 
cerea pomană de la piață; acuma, ca poma- 
nagiu a! budgetului, e mare dinastic. Si 
în acelaşi timp fiii săi, ce trăesc din pomana 
pensiei dată de monarchia ereditară, beau 
la Paris în sănătatea republicei romîne în 
cafeneaua Procope, plătind -cu banii cari 
poartă capul regelui pe avers şi sînt din 

Tată oamenii respectabili cu cari discu-
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tău, oameni cari nau respectat nici credin- 
"țecl lor proprii şi cari sint gata a le vinde 
pe o pensie ori pe ov slujbă. A se respecta 
pe sine, onorabililor, nu va să zică de loc a 
discuta politica serioasă de Ștat,. cu ab- 
solvenți ai claselor primare și matematici 
ca Nastratin Hogea. 

„Im loc de a lucra ca, întru cit priveşte 
relaţiunile internaţionale Românii să se înfă- | 
țiseze străinilor toldeauna uniți, ziarele o- 
„poziţiunei propagă desbinarea'* continuă Ro- 
minut. 

„„„hidoasa pocilură * 
Ce-au semânat în fură invidie și urii. 

ne spune că noi semănăm desbinarea. Dar 
existat-a desbinare înaintea roșşiilor? Nu s'au 
ridicat toţi ca un om de cite ori era un îin- 
„teres al ţării la mijloc? Dar cine 
ura și desbinarea dacă nu Românul în curs 
de douăzeci de âni. 

"Şi aceasta ne-o spune cine? Omul, care 
în mijlocul unui războiu, n'a. găsit alt de 
zis maselor adunate sub fereastra sa, decît 
că mai există o Plevnă, ce trebue luată... 
Plevna internă: a reacţiunii. 

Ei, Plevna reacţiunei :c ţara întreagă. 
Plewna pe care vrea s'o ia Herşcu Goldner 
împreună cu Giani, Cariagdi, Carada, C. A. 
Rosetti, este acest popor românesc, îngenun- 
chiat şi exploatat de gunoaele pămîntului 
întreg. In contra acestei Plevne vii organi- 
zaţi, punind şef al statului major pe compli- 
cele lui Varsuvski, această Plevnă o scăpaţi, 
nimicindu-i toate tradiţiile, batjocorindu-i re- 
ligia, corumpindu-i spiritul, încurajind ma- 
lonestitatea şi canaileria de caracter; şi, cînd 
vedem apatia în care a căzut țara, fatalismul 
ce-l domină pe acest popor nobil, dar adinc 
îngenunchiat, teamă ne c' că ora aces- 
tei glorioase și străvechi Plevna a sunat și 
că cenușa lui Mateiu Basarab, care a bleste- 
mat neam de neamul vostru pînă într'a şap- 
tea spiţă, va dormi sub ţărina cucerită, în 

"pămînt străin. 

„Ca rominii 
uniţi 2 

Dar sunteţi voi Români? Dar cunoaşteţi 
voi poporul?. Sunteţi în stare a pricepe ge- 

să se înfățișeze străinilor 

-niul. şi înclinările lui? Ştiţi voi -rominește 
„măcar? Păsăreasca d-lui C. A.. Rosetti e 
limbă ? Obiceele de cocote și de picpocheți 
sînt datine strămoșești? Cărţile ce le scrieți, 
legile ce le croiţi, gîndirea şi inima voastră, 
complexiunea voastră fizică şi morală, răsă- 
rit-au din sîmburii de stejar, ce împodobesc 
mormîntul lui Ștefan cel Sfint? De la Seina,: 
din Bizanţiu, din lupanare şi din spelunci 
waţi cules apucăturile politice și morale; nu 
din istoria şi din natura poporului nostru, 
De aceea aţi fost ca virusul: în organizmul 
viu al naţiei; de aceea corpul imaterial al 

„naţiei moare şi se purifică, 
voi, paraziți, nu vă puteţi aclimatiza, pentru 

semănat _ 

„la Cîmpu-lung, ! 

pentru aceea ' 

că voi, etic şi moraliceşte, sunteţi străini 
cu totul de substanța din care e compus nea- 
mul rominesc, 

Ne e ruşine că aţi usurpat numele de ro- 
mîn, rușine că strămoșii sînt” condamnați a 

purta, același nume, cu care vă drapaţi co- 
rupția ii mizeria de caracter. 

" Pătura superpusă. 

Nu există, după a noastră părere, nici o 
“deosebire între rasa romiui din Muntenia, 
Mondova, din cea mai considerabilă parte 
a Ardealului și a Ţării ungurești. E absolut 
aceiaşi rasă, -cu „absolut aceleași înclinări 
și aptitu dini. | | 
Dar în Bucureşti și în orașele de pe mar- 

ginea Dunării s'a ivit un element etnic cu 
totul nou şi hibrid care ne-a iurnisat gene- 
raţia actuală de guvernanţi. Acestea sînt ră- 
mășiţele, haimanalelor de sub steagurile lui 
Pasvantoglu. şi Ypsilant şi resturile; nume: 
roase ale cavalcrilor de industrie din Fanar. 
Din accastă seminţie nouă fac parte oameni 
ca Giani, Carada, C. A. Rosetti, Phereky- 
dis, Serurie ş. al. Toată spuma asta de fa- 
narioți novisimi, cari s'au pripășit în ţară de 
50—6o de ani încoace, formează natural- 
mente elementul de disoluțiune, demagogia 
Romîniei. 

Fizic și intelectual stâr pituri, neavînd nici 
tradiţii, nici patrie, nici naţionalitate hotă- 
rită, le vedem punîndu-se la discreţia străi- 
nilor şi votîndu-le cînd pe, Stroussberg, cînd 
răscumpărarea, ba le vedem aliindu-se în 
Moldova cu cvrcii, ca să paralizeze lupta 
de emancipare naţională de acolo. Aprinşi 
de-o instinctivă ură contra tuturor elemen- 
telor istorice şi autohtone ale acestei țări, 
le-am văzut introducînd în toate ramurile 
legi străine ncadaptate n nici intereselor, nici 
naturii ei. 

Aceste clemente.sint cu mult mai nume- 
roase în "Țara romînească de cît în Moldova, 
dar şi aci ele se află mai cu scamă în cen- 
trele șesului, nu prin oraşele de la munte, 
nici prin ţinuturile de acolo. Pe aceste pro: 
ducte de baltă Moldovenii îi confundă apoi 
cu populaţia istorică a Țării romîneşti, pre- : 
cum se află în sate în genere şi în deosebi 

a Tîrgovişte, la Tîrgu-Jiu- 
lui, ş. a. m. d. Acestor producte de baltă, 
moldovenii le-zic din eroare munteni, căci 
nu sînt munteni. 

Aşa dar: distin gueridum est. 
Ceea ce sînt pentru Moldova evreii, sînt 

pentru "Țara rominească aceste venituri cari, 
prin identitatea religiei, au ştiut să se stre- 
coare printre romiîni, să-i amăgească și să 
ajungă a-i stăpîni; şi pentru că lucrul si le 
succeadă şi mai .bine au precupeţit tocmai 
instinctele noastre naţionale. 

Vedem bună-oară pe-un C. A. Rosetti,



Did 

“un grec, şi pe Carada un al 
o gazetă, . 

Ce nume îi dau? 
Rominul. , | | 
Ei cari n'au fost români neam de ncamul 

lor. ţi 
De aceca e destui ca acești oameni să lip- 

sească de lu guvern îie ori-cine altul, şi nu- 
mai de cît nu se nai simte nici o deosebire 
între romin şi romin. Dar cum o fi Carada, 
Giani, Cariagdi, C. A. Rosetti, Pherekydis, 
ş. a. romînul de ori unde începe a se simţi 
străin în ţara lui proprie şi, precum zice 

„Posta, guvernul i se pare tot atit de străin 

t grec, înfiinţind 

ca cel umguresc Ardelenilor, ca cel muscă= 
lesc Basarabenilor. 

E un axiom în mecanică, că efectul trebue 
să fie egal cu cauza. 

Domnia fanariotă şi scurgerea sistematică 
de stirpituri şi falii în şesul “Țării romînești 
a ţinut 121 ani. Abia lă 1921 averi perspec- 
tiva că, prin o lungă. reacțiune a spiritului 
„naţional şi a puterii de asimilațiune a so- 
„lului și a rasei, vom fi esterminat pînă. şi ur- 
mele acelei domnii odioase. Abia atunci ca- 
racterul meschin, lipsit de onoare şi de cu- 
ragiu al acestor venetici se va fi adaptat 
caracterului inimos al naţici romiînești şi 
abia, strănepoţii' Caradalelor vor putea fi 
„romiîni. Caradalele actuale, chiar să vrea, 
nu pot să fie români, precum din salcic, ori- 
cît ne-am sili: nu putem corci stejar. 

Lupta Moldovei contra numiţilor munteni 
nu este deci îndreptată în contra elementelor 
istorice ale Țării-romîneşti, ci in contra ce- 
lor neistorice. E o luptă comună, la care tot 
neamul romînesc ia parte în mod instinctiv, 
cucerind bucată cu bucată bunurile lui na- 

“ţionale. Azi e limba, pe care aceste stirpi- 
turi o prefăcuseră într'o' păsărească neîn- 
țeleasă, mîni va, fi poate organizaţia socială, 
poimiîne biserica și şcoala, una cîte una. 
Totul trebue smuls din mîna acestor oameni 
c'o înăscută incapacitate de-a pricepe ade- 
vărul şi lipsiţi de posibilitatea patriotismu- 
lui: totul trebue dacizat oare-cum de acuma 
înainte. 

Deși poporul romîn e numeros, lupta lui 
e disproporționat de grea, de vreme ce a- 
cești oameni au sprijin pe străini. Aduşi 
la putere de Rusia, susținuți azi de alianţa 

. 

MIILATI, RAINESCU - 

pe bulgarul Mihidescu şi toată seminţia do- 
minantă. 

Dar să nu desperămi 
Planta creşte la noi. Ar trebui numai 

nişte mini vîrtoase mocăneşti cari să ştie 
s'0 întrebuințeze. Apară ele în Moldova, a- 
pară peste Olt can vremea lui Tudor, na- 
ţia le-ar primi aştemindu-le flori şi covoare 
pe drumuri, precum i Je așternca lui Mateiu 
Basarab la intrarea îu Lirgovişte. Și Ma- 
teiu Basarab, adormitul întru fericire, fă- 
cea un uz îmbelșugat «e această plantă, dis- 
tribuind cordoane la Caradaiele din zilele 
lui, | 

Așa dar, încă, odată, distinguendum est. 
„Avem de o parte rasa romînă, cu trecu- 

tul ei, identică în toate țările pe cari le lo- 
cuește, popor cinstit, inimos, capabil de a- 
devăr și de patriotism. 

Avem apoi de asupra acestui popor o pi- 
tură superpusă, un fel «de sediment de pun- 
gaşi și de cocole, răsărită din amestecul 
scursăturilor” Orientale și occidentale, inca- 
pabili de adevăr şi de patriotisns, rasa Ca- 
radalelor, pe care Moldovenii din eroare - 
o numesc Munteni. 

Accastă teorie am: expus-o in.mai multe 
rînduri, dar Romizul s'a terit de a ne res- 
punde. 

E o chestie foarte neplăcută pentru un 
guvein compus în cea mai mare parte din 
asemenea adunături și pentru un partid în 
care, la zece nume afli abia unul romînesc. 

Cine va face lista funcționarilor mai cu 
seamă înalţi, a pensionarilor, a deputaţilor, 
a arendașilor bunurilor publice şi private,. 
cun cuvint a tot ce reprezintă circulațiu- 
nea şi reglementarea vieţii generale a țării, 
va observa cu înlesnire că trînele stăpînirii. 
reale au scăpat prin mina elementului autoc- 
ton și istoric și au încăput pe mîni străine. 
Dar acest din urmă clement, această for- 
maţiune - hibridă se pretinde romînă? Ne 
apărat se pretinde, căci altminteri n'ar a- 

„vea pretext să stăpiîncască. Dar nu este încă 

austro-germană, vedem pîruhiile cari-i ri-. 
dică așezate în afară, pe cînd înlăuntru n'a- 
vem de cit poporul nostru propriu, exploatat 
cu neomenic, sărăcit scăzind numeric şi fiiră 
o conștiință liinpede de ceea-ce trebue să 
facă. ! | 

- Naţia rominească n'are de gînd încă să 
institue, pentru regularea acestui soiu de 
stăpînitori, ordinul sfintei cînepe spre a ri- 
dica la aceleași demnități pendente şi pe 
grecul Ssrurie şi pe:grecul C. A.. Rosetti: şi 

şi nu are încă nici posibilitatea organică 
de a fi romînă. 

Nu tăgăduim că - foarte numeroase cle- 
mente S'au asimilat pe deplin cu rasa. ro- 
mină, dar acelea sînt intrate de mult, de-o 
sută, două, ba chiar de două-sute cinci- 
zeci de ani. 

Insă nu. acestea domină, ci imigraţii 
proaspeţi cari sînt abia în generaţia a doua, 
a căror limbă matemă era încă străină și 
cari s'au romanizat, în privirea limbai, in 
școalele noastre. 

Limba singură nu constitue însă naţio- 
nalitatea. 

Calitățile imorale şi intelectuale ale rasei 
au o însemnătate cu mult mai mare. 

Dac'am încerca să determinăm esact tim- 
pul în căre elementul autocton a, învins pe
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“cel imigrant, san a 
zice: 

1700 învinge elementul 
domnia. fanariotă. 

La 1821 începe reacţiunea elenentului au- 
tocton și merge biruitoare și asimilind pînă 
la 1856. 

La 11 Februarie 1866 învinge din nou 
clementul imigrant. 

Există şi de-atunci o. oscilațiune, o mu- 
tare a punctului de gravitație cînd asupra 
elementelor instinctiv — naţionale, cînd asu- 
pra celor instinctiv străine, dar victoria, pre- 
cun vedemi, e momentan a acestor din urmă. 

Dar care îi semnul prin care se disting 
aceşti oameni ncasimilaţi, de proveniență 
transdanubiană, de populaţiunea de rasă? 

Cerem a se constata aceasta în toate 
punctele. Noi zicem prin sterilitate fizică și 
intelectuală. Sînt intelectual şi fizic sterpi, 
sint catîri în toată privinţa. Sau nu produc 
copii de fel sau produc .stîrpituri, menite 

- la o degenerare gradată și la stingerea în 
generaţia a treia ori a patra. Constatănmi 
apoi la ele simptome permanente de slăbi- 
ciune intelectuală. La ci mintea ce substi- 
tuită prin viclenie. Viclenia e un semn de 
slăbiciune, căci mintea omencască verita- 
bilă stă în raport direct cu capacitatea de 
a pricepe în mod desinteresat un adevăr, Ca 
slăbiciune de caracter e de citat falșitatea, 
“Prietenoși, lpindu-se şi măgulind pe ori-cine 
de care au trebuinţă, ci urăsc în realitate iori- 
ce.putcre superioară, fie intelectuală, fie de 
caracter. Istoria lui Tudor şi a lui Cuza ar 
ilustra această teorie. 

Oamenii ce lingușeau a împărtăşi ideile 
acestor spirite cu totul lipsite de viclenie, 
nu accia cari ar, fi avut curagiul de a li se 
opune pe faţă, îi trădează. 

4 Dacă am cerceta originea ofiţerilor de 
gardă de la 11 Februarie, am afla că e 
s.“răină, începind cu fiul unui făclier grec 
de la Botoșani şi urmărind toate numele. 

] fără îndoială lupta aceasta ce. purtată în 
mioq -instinctiv, fără claritate de“ vederi, cu 

tost învins de el, an 

imigrant prin 

, 

tendin 'țc elementare de atracţiune și repul- 
siune.  brecum Celţii Irlandei, deşi anglifi- 
caţi, sin tt dominaţiunea anglo-saxonă ca pe 
o domina iune străină de rasa şi inclinaţiu- . 
nile lor, t:0t astfel poporul rominesc simte 
instinctiv c ă e dominat de oameni cari se 

pretind num. âi romini, fără a fi, și cari n'au 
nici milă de .€l, nici pricepere pentru ge- 

niul lui. | 
_ Geniul ncan , A 

şeapte peceţi p Entru generaţia dominantă. 
, | E . -. 

Elem entele streine. 

“Urmind 'discuţi Mea asupra punctului sta- 

bilit în numărul p, recedent,. adică a deose- 
birei între romînii We rasă și pretinşii ro- 

. . - x 3 ? 3 ? 
“mini de provenienţă incertă, ni se înlesnește 

nului rominesc e o carte cu. 

* capabilă de a pricepe adevărul. 

SEPĂLER POLITICE Şi SOCIALE Te ia 

“mult răspiusul la chestiunile ce ni le im- 
pune viaţa publică. | 

Vedem de exemplu în vremea lui Matei 
Basarab, o creștere a populaţiei atît de re- 
pede, în cit ajunsese la numărul ce-l are 
astăzi, adică la 3 milioane aproape numai 
în Muntenia. 

- Ca corelat al acestei desvoltări, vede 
stabilindu-se definitiv o limbă literară, co- 
mună întregei naţionalitiiți romîne,- operă 
la care a. concurs atit Iicolan, mitropolitui 
Ardealului, cit şi Varlam al Moldovei. O 
unitate ideală cel puţin a răspînditului po- 
por romiînesc plutea înaintea vederilor acelor 
venerabili bătrîni al căxor curagiu război- 
nic nu avea egal decit în curagiul moral de 
a deslipi odată pentru totdeauna elementul 
etnic al latinităţei din Orient de masele 
slave, turanice și grecești cari îl înconjurau. . 
Și în adevăr, dacă cttinr documentul lui 
Matei Basarab de la 1639 ne încredințiim 
că cel își pricepea misiunea lui istorică: 
„Doamne! — zice cl, — veniră străinii în 

moșia noastră și'şi spurcară mîinile lor cu 
mite şi îndrăzniră a vinde. și a cîrciumări 
sfintele Tale şi a 'goni pe moșneni şi în a- 
vutul lor a băga pe sfrăini, fum de rușine 
vecinilor noştri“... oameni străini nouă, nu 
cu legea (religia) şi cu neamul, cu limba şi 
cu năravurile cele rele“, 

lată dar o deosebire clară între lege și 
rasă; între confesiune şi naţionalitate! 
„Apoi urmează zicînd: : 
„Intorcindu-se Dumnezeu cu milă la a- 

„ceastă.. săracă de țară, adusu-și-au aminte 
„de Noi, Matei Basarab, și ne-au adus din 
ţări străine, de unde eram gonifi de streini 

„Și pribegi de răul lor şi ne alese la domnia | 
„ţării şi ne ridică în scaunul strămoșilor 
„Noştri“, . 

„Această reacțiune a elementului contra 
cotropirii de elemente introduse în mod clan- 
destin în ţară, precum și redeșteptarea în 
genere e în luptă însă cu elementele imi- 
grate, cari ajung a stinge dinastia Basara- 
bilor şi a “introduce domnia streină a fana- 
rioților. a . 

In scurt timp populaţia de trei milioane 
a “Țării romiîneşti scade la 700.000, şi a- 
ceasta într'o mizerie ne mai auzită. | 

La 1821 revine domnia naţională. Fără 
ca sistemul de guvernămiînt să fi devenit e-! * 
senţial altul, populaţia creşte repede, limba 
se desbracă în mai puţin de două-zeci de ani 
de cuvintele „grecești, turceşti, etc., cari se 
introduseră în epoca fanarioților; progre- 
sul real şi repede al rasci romine o face 
matură pentru unire, pentru cei dintiiu paşi 
în civilizațiunea apuseană. 

Se va observa că în timpul de la 1821-— 
1866, se tipăreau și se citeau cărţi, că rasa 
romînă „este cea» setoasă de cunoștințe și 

7
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[i bine, după 1866 se ivesc tot fenome- 
nele ce se constată pentru cpoca de la 
1700-1821. | 

Populaţiunea autochtonă scade . şi sără- 
cește; cărţi nici se tipăresc, nici se citesc; 
pătura dominantă, superpusă rasei romîne 
n'are nici sete de cunoștinţi, nici capacitate 
de a pricepe adevărul, Dacă acest: sediment 
învață, o face de silă, gonind o funcţie tre- 
bue să fii înrudit cu ei, să ţi se termine nu- 
mele în oglu, opulos sau în idis şi să fi ter- 
minat patru clase, sau, în caz de mari cxi- 
gențe administrative şi financiare, şi un curs 
de... violoncel. Un adevărat sediment de 
pungaşi și de cocote, precum am mai zis-o. 

S'ar părea, la prima vedere, că e indi- 
ferent ce elemente determină soarta unui 
popor, fie autochtone, fic venite din afară, 
Dar pentru un: observator mai adînc nu e 
indiferent. | 

Toată soarta Franţei ce alta,.de cînd in- 
stinctele rasei celtice, în revoluţia cea mare, 
au învins și înlăturat instinctele romano- 
germanice „cari stăpiniseră pîn'atunci.. In: 

„multe provincii germane sc recunoaște foar- 
te mult influenţa elementelor slave, germani- 
zate şi va rămine totdeauna o mare deose- .: 
bire între Gennanii de sud, o rasă aproape 
pură, între Scandinavi, asemenea puri şi 
între Prusieni bună-oară. Nu ce asemenea 
indiferent pentru Anglia- dacă predomina- 

“ țiunea ar fi a elementului celtic sau acelui 
anglo-saxon. Predispoziţii și aptitudini moş- 
tenite, calităţi sau defecte intelectuale și 
morale, dau domniei unui element etnic al 
caracter de cît domniei celui-lalt element. 
Suntem 'de exemplu convinşi, că demagogia 
la noi e de origină fanariotică; că ea însent- 
nează ura înrădăcinată a venelicului fără 
tradiții, fără patrie, fără trecut în contra 
celor ce au o tradiție hotărită, trecut ho- 
tărit. De aceea roşii să și recrutează mai 
mult dintre grecii şi bulgarii romanizați. 
Setea de a'și crea un'trecut pe care nu'l au, 
se vede din tendinţa de-a schimba totul şi. 
de a da lucrurilor alt. cacheț. Ast-fel se 
schimbă numele istorice ale stradelor din 
București, dînduli-se''altele, cari ar putea 
fi puse în raport cu ceea ce ci pretind 
a fi făcut în ţară. Aceste elemente hibride 
se vor distinge așa dar prin ura trecutului 
și a tot ce se poate numi istorie într'o ţară, 
fie instituţie, fie rasă, fie religie, [ie da- 
tine, | N 

Dar nu numai la noi se va observa lupta 
de predominare de rasă și oscilaţiunea, ci 
și în alte ţări, în raporturi mai mari. | 
“In Rusia, mutarea capitalei la Peters- 
burg înseamnă predominarea rasei germane, 
rusificate în dealtmintrelea. Tendinţa de-a 
muta punctul de “gravitație la Moscova e 
slavă; instinctele de “devastare şi de răs- 

turnare a tuturor lucrurilor existente cu st 
sul în jos, sint fălare, | 

Astfel veden că la urma urmelor ori-ce 
formă cit de subtilă a vieţii, se reduce la un 
substrat solid, experimental și că politica 
unci ţări, pornirile în bine și în rău, atîrnă 
de la complexiunea fizică a indivizilor, de 
Ja originca lor, de la defectele sau calită- 
ţile înăscute rasci lor. 

Precum aceeași limbă se va pronunța alt- 
fel de un german, alt-fel de un slav, alt-fel 
de un italian, tot astfel aceleași legi se . 
vor aplica după „natura celui ce le aplică, 
aceeași țarii va avea altă soartă după cum 
va fi natura celor ce o conduc. 

Dacă considerăm vigoarea estraordinară 
a începuturilor noastre istorice, figura u- 
nui Mircea sau Ștefan cel Mare, și le com- - 
parăm cu mizeria şi puţinătatea de caracter 
din ziua de azi, nu mai încape îndoială, că 
alt element predomina atunci, altul azi, ŞI 
poate toată chestiunea se reduce la aceea 
că pe atunci precumpănea populaţia autoch- 
tonă de munte, iar azi precumpiăneşte cea 
imigrată de baltă. . 

lată dar care ce antagonismul veritabil 
între Moldoveni și aşa numiții Munteni. E 
antagonismul între elementele istorice ale 
acestei ţări și cele ncistorice. 

- Romînii de provenienţă incertă. 

Nu ne îndoim că distingerea noastră în- 
tre rominii de 'rasă şi romiînii de proveni- 
ență incertă are să provoace nemulțumiri. 
„Am mai tratat cestiunea aceasta cînd în trea- 
căt, cînd atrăgînd în cercul discuţiei ele- 
mente istorice și ctnologice mai numeroase, 
dar era atît de jenantă pentru d. C. A. Ro- 
setti şi pentru partidul de la guvern în cit, 
cu o vădită teamă, s'a ocolit ori-ce răspuns. 
Abia acum P/ndependance Roumaine  'din 
cauze pe care le înţelegem poate, ne răs- 
punde, tăgăduind se înţelege adevărul aser- 
ţiunii noastre şi, ca- argument ad hominern, 
ne spunc că, dacă în partidul liberal se află 
oameni de origine streină, în partidul con- - 

„scrvator se află deasemnea. 
Argumentele ad hominem nu probează - 

nici odată nimic. 
Se poate ca scriitorul articolelor din 

„Timpul“ să fie însuși fanariot sau străin de 
originc şi .teza tot rămîne adevărată, de 
vreme ce adevărul teoretic nu are a face ni- 
mic cu persoana care-l enunță, precum. le- 
gea că repeziciunea cu .care un corp cade, 
crește în pătrat, e o lege egal de adevărată, 
fie enunțată de un chinez ori de un american. - 
Tot ast-fel adevărul că în Rominia predo- 
minarea a scăpat din mîinile elementelor 
istorice şi a încăput pe mîna celor ncis- 
torice rămîne același “dacă. lar spune un 

„ romîn de rassă sau unul de origină străină, 
” i



  

  

acelaşi dacă l'ar atinge pe enunţător sau nu. 
Așa dar argumente ad 'hominem, ori cît 

„de plausibile ar fi pentru masa: cititorilor, 
nu au, obsolut.nici o valoare în privirea ade 
vărului în- sine al unei teze. 

Teza. noastră este cu toate aiestea atit de 
adevărată în cît: se poate proba oare-cum : 
caz cu-caz. 

Intre domnii : fanarioți. o siugură familie 
s'a distins prin iubire pentru ţările romi- 
ne, prin sacrificiul vieţii. chiar pentru înte- 
gritatea patriei: Ghiculeştii. Ei 'binc, Ghi- 
culeştii n'au fost fanarioți veritabili, ci.al- 
banezi. Chiar numele „Ghica“ :nu 'însem- 
nează de cît „Gheorghe“ în limba :albaneză. 

In privința dar a imigrațiunii. de peste 
Dunăre cată să stabilim .că, în încrucișarea, 
de rasă care a avut loc, trebue să se ţină 
seama de o consideraţie de căpetenie: dacă 
rasa imigrată a “fost tînără sau învechită, 
Tinereţea unei rase nu atîrnă de secolii pe 
cari i-a. trăit pe “pămînt. Ori-ce popor care 
n'a ajuns încă la o deplină: desvoltare, care 
ma trecut încă prin corupția şi mizeriile 
ce le aduce cu sine o civilizaţie înaltă, dar 
în decadenţă,-e.un popor tînăr. 
rele tinere se va constata un fel de identitate 
organică; craniile sînt cu totul asemănă- 
toare în privinţa: formaţiunii şi mărimii, sta- 
tura este cam aceeaşi, precum 'un stejar nu 
este de cit reproducţiunea altui stejar. Din 
această” asemănare de. formaţiune rezultă o 
mare asemănare de aptitudini și înclinări, 
cari se manifestă în. caracterul unitar al 
naţionalităţii. Din asemănarea de aptitudini 
rezultă o: extremă putere! şi .energie vitală 
a colectivităţii. In acest studiu de desvol- 
tare al nediversificării, 

bia totalitatea: formează un singur individ. 
O rasă tînără încrucişată c'o altă rasă ase- 
menea tînără, dă un rezultat nou în care 
aptitudinile amândurora se împreună într o: 
formă nouă, vitală. 

Amestecul însă dintre o rasă imbătrinită 
“si una tînără dă" aceleași rezultate pe cari: 
le dă căsătoria între moşnegi și femei ti- 
nere: copii închirciţi mărginiţi, predispuși 
spre morbiditate. . 

Dacă vom alătura regula : aceasta la fe- 
“nomenele cîte ni se prezintă, dacă vom con- 

- sidera emigrațiunea anuală pentru cauze de. 
sănătate a populaţiunilor orășcieşti din Ro- 
minia şi morbiditatea ' cunoscută a acestor 
elemente, vom vedea. că, în 'cea mai mare 
parte cel puţin, încrucişarea de rasă: a fost 
nefericită. Mortalitatea din orașe ne-ar.:do- 
.vedi în fine că această rasă hibridă este me- 
nită. a se stinge. 

Dar ceea-ce este fizic adevărat, e întelec- 
tual “şi 'moraliceşte  adevărat.: Spiritele. sînt 

;. morbide: de acolo substituţia a orice acti- 
vitate intelectuală -adevărată prin viclenie, 

îi 
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La popoa- 

LL: 'omul face atît de. 
mult parte din totalitate, în cît nu el, ci a- - 

di 

tertip și minciună. Caracterele sînt slabe: 
de acolo. substituţia. energiei - și .curagiului 
prin un- fel. de meschină adoptabilitate . în 
toate împrejurările. In loc ca.ele să imprime 
caracterul lor cvenimentelor, din contră c- . 
venimentele se imprimă în: ele ca; într'o: cea- 
ră. moale, însă -şi. aceasta. fără, nici an fel. 
de . durabilitate. ri 

De aceea nu e nimic serios în “Rominia, 
Azi unul proclamă republica, mîine e ultra- - 
monarchist; azi reprezintă o idec, mîine alta ;: 
toate în acelaș mod superficial. Am zice că o: 
idec nu mai e în stare a'şi crea în creer un: 
resid material: nou în care să: se statorni- 
cească, precum un copac îmbătrînit nu' mai 
produce ramuri nouă. Numai pe cele exis- 
tente: deja :mai răsar frunze, „cai cea 'mai 
superficială manifestare. de viaţă.: : o: 

Nimeni nu' va tăgădui “extremă! 'sterili- 
tate intelectuală și morală | a elementelor do- 
minante din Romiînia. Cu toată mulțiriea: de: 
oameni! cari ştiu. carte, arareori se va: găsi: 
un șir scris a cătării, care să dovedească o 
concepţie puternică. Oameni de câracter. ho- 
tărit: și statornic sînt asemenea. rari. E 

Stabilim încă odată că. trebue a se dis- 
tingc între: deosebitele- iase imigrate în Ro- 
mânia. 

Nu toţi cari au trectit noi sub nume de 
fanarioți, sînt. în adevăr „fanarioți, nu toţi 
au fost neasimilabili.: 'Din' contră, n "am tă- 
găduit din capul locului că foarte ; numeroase 
elemente s'au asimilat cu. totul şi că “numai 
imigraţiunea cea mai proaspătă, "de 50-60 
de ani încoace, prezintă inconvenientele nca- . 
similării sau a neputinței de a se asimila: 

Dar Pindependance: Roumăine, merge mai' 
departe. Citează ca ar gument . ad personam 
pe d. Catargiu. 

Aci se înșală onor. confrate. 
Catargieștii se găsesc deja. ca “boieri în 

timpul lui Mihai Viteazul: şi înainte, “deci 
acum trei sute de ani. 
zineştii, Roscteștii- din Moldova. Ş. a. 

LD Indâpendance Roumaine mai vrea” să": 
introducă 'cu ocazia aceasta un basm: despre 
C. A. Rosetti. E de; notorietate publică ca: 

Tot: astfel Cantacu- . 

d.C. A. Rosetti n'are a face de. departe mă 
car cu “familiile - istorice de același, nume, 
cari se află în ţară, de notorietâte Dublică 
că tatăl d-sale era grec, că d-sa pronunță, 
încă azi limba romînească „peltic ca,.orice . 
grec. Ziarul francez susține 'acum că actua- 
jul ministru de interne” e de origină ita= 
liană, ba chiar străvechiu în ţară.. Pînă la. 
probă negăm toate poveștile astea, scor- 
nite în: favorul unui: om pentru 'care a! pre- 
tinde că e romîn s'a 'dovedit a fi: un:lucru 
mai mult profitabil, de cât adevărat. ia 

Nu oprim pe nimeni de-a! fi ori: de e a'se 
pretinde romiîn. 
"Răul e că asemenea elemente prea- proas- 

NE 
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pete, în loc de a fi determinate de cuiacterul 
statornic al poporului, sînt din contră Jefer- 
“minante pentru viaţa publică. 

Urmările le vedem. 
Neaviînd nici tradiţii, nici patrie hotărită, 

ele urăsc trecutul, au rupt-o cu tradiţiile; 
au prefăcut ţara în mlaștină de scurgere 
pentru toate elementele . nesănătoase ale 
streinătăței. Azi deja fraternizează cu jida- 
nii, mîine vor coloniza ţara cu nemți, deși a-. 
ceasta nu se poate întîmpla de cit în so- 
coteala poporului 'autochton. De acolo în 
line demagogia descreerată și teoria de „om 
și om“. 

Dacă — ceea ce nu se mai poate spera 
-— Dumnezeu 'ar avea milă de această săracă 
de țară, cum zice Mateiu Basarab, şi ar voi 
s'o înzestreze din nou cu oameni, purtători 
ai tradiţiei şi harnici, a-i păstra caracterul, 
el ar trebui să-i aleagă din familii, cari ar 
dovedi o vechime şi o continuitate de in- 
fluenţă politică de cel puţin 25 ode ani. 

__ „Atunci am şti cu cine avem a. face şi nu 
s'ar întîmpla ca cristalul istoric al Romîniei 
să fie ameninţat de a fi reprezentat ici de 
Pherekydis, colo de Herşcu Goldner.: 

. 

„ Veneticii. 

Ce pofteşte /'/nd&pendunce Roumaine? 
Crede că prin declaraţii în contra tezei 

deosebirei de rasă din Romiînia se înlătu- 
rează un adevăr? Că se supără 'mulți asupra 
unui adevăr atit de isbitor, înțelegem; ne 
pare rău pe de altă parte că așa este, dar 
amicus Plato magis amica veritas. 

Pentru a ilustra teoria noastră am citat 
vorbele autentice ale lui Matei Basarab. Nu 
din întîmplare, nu cum citează ziarul fran- 
cez pe Mihai Vodă sau pe Ștefan, cari n'au 
a împărți nimic în chestiunea aceasta, ci pe - 
acel Matei Basarab care spune clar, lim- 
pede: „stătură stăpînitori ţării oameni sfrăini 
nouă, nu cu legea, ci cu neamul şi nărăvirile 
cele rele, adică greci, cari nu se îndurară a 
pune jos obiceiurile cele bune, bătrîne. ale 
țărei, pentru care curînd le fu a aduce ţara 
la risipire desăvirșită și la pustiire“, 

Acestea le spunea la 1639 Matei Vodă. 
La 1669 Radu Vodă (Leon) zice: „şi a- 

tuncia grecii iară ne-au fost. împresurat cu 
vinzările și cu cametele ca și acum, pînă 
ce i-au fost scos ţara și părintele domniei- 
mele cu mare ocară de aici ca pre niște oa- 
meni răi“. : 

Cînd scriu acești doinni memorabi!ele lor 
cuvinte pentru lupta între elementul autoch-.. 
ton şi cel imigrat? 

Unul șase-zeci,. altul trei-zeci de ani fna- 
intea domniei fanarioţilor. 

Cind scrim noi? . , 
Şase-zeci de ani după domnia fanarioților. 
Și dacă Matei Basarab, pentru care lupta 

I ” MIHAIL EMINESCU 

in contra elementului etnic străin, puţin nu- 
meros pe atuncia, era ușoară, vorbește în 
asemenea mod, ce să zicem noi cînd peste 
brazda acestei nefericite țări au trecut una 
sută două-zeci și unul de ani de domnie fa- 
nariotă, cînd în: atiţi ani orașele și șesul, 
s'au umpiut cu asemenea oameni cari „nu 
se îndură a pune jos obiceiurile bune, -bă- 
trine ale ţărei pentru care curind le fu a 

„o duce la risipă și la pustiire?“ i 
Şi oare nu se văd efectele acestei do- 

minaţiuni?, Nici odată țăranul n'a fost mai 
mizer decît azi, nici odată sarcinele 'ce i s'au 
impus mai grele, nici “odată regimul ali- 
mentar mai rău, nici odată munca mai mul- 
tă, nici odată clasele curat consumătoare 
cari nu produc absolut nimic, mai numeroase 
şi mai lacome de bani. Acest regim e atit 
de rău, în cît într'o țară cu populaţie rară, 
aceasta scade; iar medicii militari constată 
pînă şi degenerarea continuă a rasei. 

„Dar oare nu vedem cum acești oameni. 
pun țara să le plătească mizerabilele lor 
patru clase primare plus violoncelul, cu zeci 
de mii, cu sutele de mii de franci? 

Da! Cu milioanele budgetului, stoarse din | 
firele de griu ce le produce numai ţăranul, 
întreține sterilitatea fizică și morală, lip- 
sa sle caracter şi de. inteligență. adevărată 
a acestor oameni. ! 

Dovezi avem în toate ramurile vieţei pu- 
blice. | ME | 

Avem de exemplu de bine de rău o lite- 
ratură. Citeze-se numele tuturor cari au scris 
un șir de literatură sau ştiinţă adevărată, 
fie Şincai ori Hasdeu, Alexandri ori Gr. 
Alexandrescu, Odobescu, Martian, Strat, 
Cost. Negruzzi şi ori cît alţii. Pe nici unul 
nu-l chiamă nici Giani, nici Pherekydis, nici 
Carada. - rr | 

Intre 'miilt de cranii ce formează plebea. 
guvernantă de politiciani de' meserie, unul 
nu e în stare de a scric un şir-pe care să-l 
poţi citi fără scîrbă morală. Dacă cităm în 
teatru pe Millo, în -pictură pe Grigorescu, 
în muzică cîţiva germani, am încheiat-o. 
Nicăeri nu “vedem Caradale. Incapabile de 
a pricepe un adevăr, fie ştiinţific, fie artistic, 
dacă le întîlnim, le vedem lipsite de umbră 
de talent adevărat, cercînd a specula arta 
ce n'o posedă, precum speculează naţiona- 
Jitatea ce n'o au, patria ce nu-i n lor, gloria 
naţională pe care n'au creat-o. 

Și nici e minune. Mihaiu Ciortan; adiu- 
tantul lui “Tudor, ne povesteşte că la 1811 
se superpusese peste toată populaţia istorică 
o pătură ioarte numeroasă de străini, în 
toate funcțiunile, în toate mînăstirile, în: 
toate bisericile, în toată viaţa publică.: * 

Aceasta: e rădăcina adevărată a funcţio- 
narismului, 

De aceia nu e de mirare ca într'o ţară, 
românească înainte de 'Tugomir Basarab, un
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ardelean, Lazăr, să fie de nevoe pentru a 
redeștepta sentimentul naţionalităţei. 

„Dar ce mai la deal. la vale? Orice etnolog 
străin, german ori francez a recunoscut și 
“a: recunoaște că în cea mai mare parte pă- 
tura superpusă acestui popor ce neromină, 
Neromînă, nu cu legea civilă, nu cu dreptul 
public, nu cu constituția, ci cu neamul și cu 
obiceiurile rele. Atît de străini, încît nu le 
e cu putință nici de a înțelege pe romîn, 
precum acesta îi ocolește și nu vrea să-i. 
înțăleagă pe, ci. 

Dar sînt mari patrioţi aceşti oameni. 

O! ostentativi patrioţi, foarte  guralivi, 
foarte înfocaţi cînd afacerile scabroase și 
pensiile reversibile sînt în perspectivă. 

Dar ce să fie “alta, dacă nar fi apucat 
această breaslă, acest negoţ, această mese- 
rie a speculei patriotismului reversibil? Ce 
ar fi Carada în alte țări de cît a noastră, la 
Braşov bună-oară, cu titlurile și meritele 
ce le are?.Măturător de uliţă. Ce ar fi Giani 
e tutti quanti? Avocaţi de mina a treia fără 
nici o însemnătate. Ce ar îi C. A. Rosetti? 
Un bufon mai mult în stînga cstremă şi de 
sigur că ultramaghiar, ca toți manielucii, 
pe cînd la noi se. gerează în ultraromin. 

Da! această plebe romanizati de la Tu- 
dor încoace joacă în țara romînească acelaşi 
ro! pe- care Evreii îl joacă în. Moldova. Iso- 
sebirea e numai că Evreii sînt de zece ori 
mai onești, mai morali, mai umani de cît oa- 
menii aceştia. a 

Și în privinţa patriotismului adevărat sînt 
de același calibru. Evreii în timpul unei îin- 
vazii, au avut patriotismul de a denunța pre- 
tinsa lor. țară şi a cere îngenunchiarea ei; 
d. C. A, Rosetti găsea, în timpul acelecaşi 
invazii că singura. grijă a ţării trebuia să 
fie a lua cu asalt Plevna internă, Plevna 
reacţiunii. - 

„Dar au mincat piinea exilului.. Risumm fe- 
neatis. După cum ştim de la martori oculari, 
accasță piine cra atit de bună cum nu se a- 
flă în ţara rominească. li vedeai tologiţi la 
cele dintiiu restauranturi, ba luînd ponsii 
de la visteria. turcească, ba bătind la tălpi 
averea cîtorva naivi de bocii de neam ca 
Goleştii, cari au avut lipsa de bun simţ de 
a se amesteca politiceşte cu azest> gunoaie 
ale Romîniei. E 

La 1921, cine va ajunge. poate că acești 

oameni vor fi putut deveni Romini, dacă nu 

vor îi precupeţit de mult ţara bucată cu bu- 

cată către Evrei și Nemţi, dacă Rominia va 

mai exista ca expresie etnologică, nu ca ex- 
presie geografică. . - 

Și cine știe dacă menţinerea .expresiei 

: geografice cu sacrificiul celei etnologice, nu 
“e de un folos problematic. | 

Oare nu vedem că în procesul de sacrili- . 
care a naţionalităței romîne, care se con- 

“sumă, ajungem să ne fie scîrbă. de noi în- 

Mine? De Ne 

Dacă în adevăr, prin vicisitudini netermi- 

nabile, ne-am chinuit ca neam în războaie, 

în mizerii, ne-avînd nici. timp, de a*ne cul- 

tiva, nici liniştea de a ajunge la bun traiu, 

pentru a ajunge în urmă la asemene rezul- 

tate, de a vedea Caradalele şi Pherekyzii, 

străinii aceştia rățoindu-sc, fără merit şi 

fără compensație, în demnităţile publice și 

formînd pătura menită a escamota încet, în- 

cet din minele rasci romîne moștenirea ei - 

istorică, atunci în adevăr la ce ne mai și per-. 
mitem lucsul unui stat propriu? 

Din acest punct [le vedere, dureros și crud 

ca orice cunoaştere de sine. însuși, poate fi 

cine-va un foarte bun Romîn și tot odată un 

foarte rău patriot. Unui Romin adevărat 

i-ar putea fi atît de scîrbă de aceste adu- 

nături în. cît să prefere un guvern Sfrăin 

onest care să asigure desvoltarea morală -şi 

materială a rasei romînc, unui guvern, pre- 

tins naţional, compus din tot. ce Orientul a 

_avut mai .infect şi mai netrebnic. “Tot ast- 

fel popoarele din Austria preferă _absolu-. 

tismul cu toate rigorile lui inevitabile, libe- 

ralismului dominant al pseudo-germanilor 

galiţieni, .cari dictează la Viena și a pseudo- 

maghiarilor din Buda. | | | 

Dar ziarul francez ne citează războiul. 

iată voiba mare care se aduce ca mijloc de 

convingere, precum advocaţii cei rei ai „Co- 

piilor de pe natură” citează pe Ştefan la - 

inceput, pe Mihaiu:la coadă în -procese co- 

merciale. - | 
Ce are a face una cu alta? 
“făranul din Vrancea, de la Vasiuiu, s'a 

bătut cu calităţile înăscute rasei lui din 

timpi strămoșești. Guvernanţii din București 

Pau tratat însă cu calitățile. înăscute rasei 

lor, Pau lăsat să moară de foame şi să de-- 

gere de frig în cîmpiile Bulgariei. . 

Pe : cînd adevărații viteji pe care îi. a- 

copere. țărîna, zăceau în căderea ninsorilor” 

şi sub stoluri de corbi rotitori, într'o nes- 

pusă părăsire, vitejii reversibili şi guver- 

nanţii din București destupau sticle de. şam- 

panic: în onoarea misonosiţelor de. strade 

şi berării cari umpluseră pe atunci Capitala. 

Frau ctitori dumnealor de aşezăminte de bu- 

nă' cuviinţă. a 

Nu ni se mai ciţeze războiul. Nici cind 

deosebirea dintre: rasa autochtonă și cea 

venetică nu s'a dovedit mai pe' faţă de cit 

atunci. "Nici: cînd puterea de sacrificiu a 

populaţiunei istorice n'a -fost mai mare, mâr- 

savele spoliaţiuni ale Mihăleştilor şi Chiri- 

ţopolilor imai numeroase, mai inumane, mai 

vrednice de marele cordon al sfintei cînepe. 

Nu e timpul, nu e locul de a vorbi de 

toate cîte s'au petrecit în vremea războ- 

iului. De - - | 

Dar va suna şi. ceasul în care se va face
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lumină şi “asupra conferinţelor de la Li-, 
vadia și asupra regimului de foame şi 'de 
mizerie la'care a fost supusă oștirea noastră. 

m Spitalele “rurale. 

“Mai zilele trecute Monitorul a publicat 
un regulament pentru - înființarea de... spi- 
taluri în sate. : i : 

" Spitaluri în sate!' 
„Iată în“adevăr' signatura guvernului și 
partidului” roșu. Poporul acesta”:e atît de 
exploatat, tratat cu -atîta neomenie, otră- 

„vit zilnic de fraţii d-lui Rosătti cu care a îm-. 
părțit ' „mielul 'paștelor“ încît are nevoie de 
sticle: de medicament. -. îă 

: Curioasa necesitate de a înființa spita- 
luri În sate —ceea ce nu mai ce nicăeri: în 
lume — dovedeşte cum în mod artificial, s'a 
desvoltat o'- morbiditate în satele noastre. 
care: nu s'a mai pomenit nici cînd, nici în 
timp de epidemii. Sa i 
“Iată în adevăr unde 'am ajuns. Pină și 

sănătatea fizică a poporului nostru, robit 
de uzură, stors de 'corupția: administrativă, 
otrăvit de jidani,-e compromisă atit de a- 
dînc în cît trebuesc spitaluri în sate.. 
"Noi, bună oară, am crede 'că o pușcărie 

în care să încapă zenocraţia. de toate ca- 
teoriile: ar' fi. cu mult: mai. practică; , căci 
ceia cc trebuie schimbat e regimul de traiu 
al ţăranului, care nu se poate îmbunătăţi 
de cît cu starea lui materială, care. îmbună- 
tățire iar nu poate avea loc de cît înlătu- 
rîndu-se pătura de pungași și de cocote care 
îl guvernează. Dacă . Mihaleștii și Chiriţo- 

“polii: şi-ar. găsi locurile cuvenite în: „spita- 
lul iubirei de oameni“ de la Văcărești, -a- 
tunci : spitalele: pentru .boale fizice în sate 
n'ar fi necesare. Dacă budgetul statului n'ar 
ii el'însuşi un imens spital pentru nevolmicii 
intelectuali! cu. patru clase: primare, .pentru 
aristocrația covrigului şi simigiului, n'ar fi 
nevoie -de sticle de medicament pentru să- 
ten, i i i 

- Un. medic cu minte care nu seamănă cu 
doftorii lui :Molitre, un -medic modern ştie 
că neputincioase sînt leacurile cînd regimul 
alimentar :e'rău; că nu există buruieni con- 
tra sărăciei, contra lipsei de alimente su- 
ficiente, precum nu există buruieni În contra 
uzurei, în contra semi-docţilor, în contra pos- 
tulanţilor, în. contra: Caradalelor, în contra 
cumulului. Sau dacă există în adevăr ramura 
de alun ori lugerul' cînepei, ele sînt pentru 
uzul estern, nu pentru cel intern și curari- 
sesc boale- patriotice şi reversibile, nu fizice, 
„Deci precum am zis, boalele fizice bîntue 
populaţiile noastre din cauza regimului rău 
alimentar. Acest regim nu se poate schim= 
ba de cit prin îmbunătăţirea: sorţei mate- 
riale a ţăranului și această îmbunătăţire nu-i - 
cu putinţă de cit prin o reorganizare so- 
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cială care să-l 'asigure în contra exploată-. 
rei sub orice formă ar veni, fie sub forma 
datoriilor contractate pentru a plăti birul, 
fie sub aceea a prestaţiunilor exagerate, fie 
în fine sub “aceca a datoriilor pentru bău- 
turi. A veni cu sticla de medicament. acolo 
unde mizeria s'a produs în: mod artificial 
prin. biruri, uzură, rău nutriment, muncă c- 
xecutată aranu militari, a crede că cu buru- 
ieni se înlăturează o stare de lucruri ale că- 

” rei cauze sînt sociale și politice, este o șar- 
latanie demnă de un fanariot :bătrîn, dar 
nedemnă de o nație care-și are minţile la un 
loc. PN 

Ce s'ajute terapia, arta de a vindeca, ca- 
re, din, antichitate și pînă azi, mai n'a făcut 
progresc, contra rezultatelor administraţici 
Chiriţopolilor, Mihăleştilor, Simuleştilor? 

= Cu clistirul se reduc dările, se fac oamenii 
stăpîni pe echivalentul muncei lor, se face 
pășunea mai eftină? Bleasturul va desfiinţa 
erbăritul pe giîște și găini, decocturile vor 
face din Zeyzechydis romîn şi din Pehliva- 
noglu patriot, hidratele, acidurile și oxidele 
vor reda poporului romînesc buna lui stare 
materială, trezia morală, priceperea şi vioi- 
ciunea, bucuria de viață şi de muncă, pe care 
o avea acum două-zeci de ani sub regimul 
defăimaţilor boeri? 

Ca mai ba! o E 
Dal, buruienile lui Vlad Vodă "Ţepeş și 

decocturile lui Lăpușneanu ar avea poate e- 
fect, dar aplicate, nu ţăranilor, ci cumular- 
zilor grecotei din sferile dominante. 

Venim la principiul pe care Pam stabilit 
de mult în coloanele acestei foi. Regimul 
vechiu ori-cîte defecţe ar fi avut, capabile 
însă de îmbunătăţire, cra ieften. Pentru a 
susținea un regim, pe care surtzînd d. C. A. 
Rosetti îl numia la „Circ“, 'compus din zece 
boieri mari şi trei-zeci de boierinași mici, 
țăranul plătea acel tradiţional galben pe 
an din prisosul lui. In fine trebuințele acelor 
patru-zeci de oameni erau mici şi lesne de. 
satisfăcut: astă-zi o Carada” cheltucşte mai 
mult de, cît Iordache Filipescu, care era pu- 
tred de bogat, cum se -zice. Sarcina socială 
era uşoară; era în raport cu puterile de pro: 
ducțiune ale poporului! Dacă țăranul trăia - 
rău ori bine, în belșug sau în sărăcie, forța 
societăţii, a țărei, era minimă; echilibrul 
între puterea musculară cheltuită și între 
restituția acestei puteri prin alimente era. 
deplin. Acest echilibru e acum stricat. Sute 
de mii de greco-bulgari și de jidani trăiesc 
azi de pe spatele aceluiasi număr de mun- 
citori; aceștia caută să-și înzecească munca 
pentru ca să susţie noua sarcină socială şi 
cu toată astea regimul alimentar, departe de 
a deveni mai bun, e mult mai rău de cît 
înainte. Există sate mari în care nu. găseşti 
o oca de lapte, o găină, un ou. Cultura vi- 
telor, așa dar și alimentele de proveniență



a
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animalică, au căzut în mod înspăimîntător; 
țăranul .nostru e silit de organizaţia socială, 
de greutăţile ce îi le impun exploatatorii 
„străini, să devie vegetarian. 

“Şi cu toate. aceste cheltuiala de putere 
“musculară ce îi se cere manu militari chiar, 
"este nemăsurat dle mare pe lingă cea din vre- 
mea în care. el păştea oile pe moşiile boie- 

- rilor şi ara mai numai pentru. trebuinţele lui. 

"Vechiul proprietar istoric 'care' avea o sin- 
ceră iubire pentru oamenii lui cu cari trăise 
din neam în neam împreunăi, i s'a substituit 
noul proprietar parvenit sau arendașul grec 

"ori. evreu, care nu "vede în ţăran nici pe 
„compatriotul lui, nici pe creştin, nici pe om, 
ci o simplă unealtă de muncă, o vită de jug 
un paria. 

De aceea''se vor vedea pe moşiile ale 
“V'alde Zeyzecopol ȘI „Pehlivanidis: oamenii 
duși. în lanţuri și ivenihicaţi ca''să lucreze 
pentru datorii adesea falşc, fictive, bazate 

“pe 'contracte falșe, legalizate de primari ve- 
nali executate de sub- prefecți mituiţi. Dacă 

ne întrebăm cum un Simulescu a plătit da- 
torii de sute de mii de franci, fiind prefect 

„câţi-va ani, cum sub-prefecții umblă în cupeie 
"cu patru 'cai din leafa de 200 de franci pe 
lună, cum fiecare din aceşti oameni ese bo- 
gat. din slujba în care intrase gol ca degetul, 
ne vom convinge numai de cit că din” spe- 

"cula de icarne omenească, de viață omeneas- 
că, de sudoare omenească au trebuit să se 
imhogățească. 

Inainte, statul avea măsuri extra-ordina- 
„re, -contra bestialităţii - extra-ordinare.: Un 
vestit tilhar şi jupuitor: de ţărani, supus aus- 
triccesc, “a fost oprit de divanul lui Grigorie - 

"univ ersităţei din: Cambridge. Ea Vodă Ghica :pe "vecii vecilor“, de a ina 
“moșie! în 'arendă, de a “cumpăra: un “petec de 
pămînt,- de a fi îngrijitor de moşie chiar. 
Ei bine, sub regimul constituţional, cu drep- 
turile insprescriptibile ale cetăţeanului, a- 
celaşi om .a. devenit. proprietar mare și du- 
cea ţăranii la muncă :în cușci de. cîini ca;- 
ale hengherilor, iar noaptea, ca să nu fugă, 
îi înconjura cu cercuri “le fer cu ţepi. Dosa: : 
rele tribunalului sînt faţă. Azi arendaşii ji- 
dani îi' biciuesc 'pe țărani, înjugă fetele la 
plug, deschid gura moșnegilor și le scuipă în 
gură, îi ţin cu faţa: de- -asupra focului. Toa-- : 
te acestea. sub constituţie, sub regimul gre 

“ co-bulgarilor, unit cu al jidanilor. 
De “batjocura urdorilor şi a spurcăciu-. 

nilor universului, a ajuns poporul romînesc. 
Și aceste rele strigătoare la cer, d. C. A. 

Rosctti le lecuește cu decoct de muşeţel? — 
- Ridicol! - 

“Efectele ! demagogiei. 

Şi-a -au pierdut sărita confrații de la Ro- 
„mânul. 

Nu'e vorba, adevăr mai crud decit cel pe 
care. lam : spus 'în priviri-le, că la adică, 
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străini. veniţi-.de eri -alaltăeri, cari au toti 
aşa de puţin drept de a determina soarta 
Romîniei, precum îl au evreii bunăoară, un 
„asemenea adeviir nu le-a mai spus nimene; 
el i-a durut” și i-a ameţit. Loviturile repezi 
și după olaltă cite au căzut din parte:ne 

„asupra acestor titve incapabile. de. cît de 
mistificări şi neadevăruri le-au ameţit,: În- 
cît neputind “răspunde neavînd ce să răs- 
pundi ad rem, obiectiv, au început să:.a- 
iureze, să vorbească în dodii șin bobote,. ca 
netoții, ori ca surzii. .- Da 

In urma acestei “amețeli vedem curioase 
lucruri. Intr'unul din numerile Pseudo-Ro- 
mînului vedem acuzarea că reacționarii ame- 
nință pe Rege cu asasinatul, dacă, nu-i va 
chema” la putere. 

Cari reacționari? 
Cînd? 
Unde? 
Dar mai ştiu ci.ce vorbesc cină îi apucă 

istericalele fanariotice?. - 

: Mai eri ne numeau pscudo învățații și fl. 
şificatori ai - teoriei 'Lamarck-Darwin.  *: 

In adevăr, cine sînt înv ăța! i s'au intioiucat 

la redacția. Romiînului. Descoperirea unită- 
"ţet fiinţelor organice, făcută în același timp 
“de Gothe'și de Lamarck şi legile diversi- 
ficărei acestei unităţi şi ale cvoluţiunei, teo- 
ric atit de “splendid desvoltată - de Darwin, - 
ne este nouă mai puţin cunoscută de: cit ce- 

“lor patru -clase primare şi coardei de vio- 
loncel care redijează Românul.De "cînd :cu 
răscumpărarea căilor ferate; s'a deşteptat 

” cumplit: redacţia din strada Doamnei și: Ca- 
rada e în. primejdie de a fi numit doctor: al 

Y 

Dar în sfârşit ce. sintem noi de + vină i dacă 

  

„constatăm un fapt pe care nimeni nu, îl poa- 
te contesta, că partidul roşu consistă. în :cea 
mai mare parte din străini (greco- bulgari) 
vicleni și „maloneşti, incapabili de. a-sc ase- 
„măna rasei romiîne, incapabili de a 9, pri- 
cepe "chiar? Ne pare rău că este, așa. Ne 
pare rău că pişicherlicul și lipsă de! carac- 
ter sînt titluri de înaintare în Rominia; ne 

pare rău că tocmai clasa actual dominantă e 
incapabilă de ştiinţă, de! arte, de adevăr, 
„cu un cuvînt de orice "activitate la” care'se 
cere o inimă “dreaptă Şi O inteligenţă, clară, 
ne pare rău că acești oameni, incapabili, 
de o concepție puternică, duc” Statul din] 
rău în mai rău,:din espedient în espedient; 
dar nici sintem în stare a le lărgi craniile și - 
a le face bătaia inimei mai: energică, : mai 
liberă, mai „generoasă. 

“In vechiul nostru obicciu - au pământului 
existau mijloace de înlăturare. „Om vrednic 
de ris și de ocară. nu se. putea face după. 
jus olachale nici popă, nici ostaș, nici: dre- 
gător; nici om. însemnat. de, Dumnezeu „cu



sa 

darul schiopătăciunei,- a încrucișării, cu co- 
coașă :ori' cu un 'alt ponos.: 

De sigur că nu mai departe de cit a- 
cum o sută de ani, nu s'ar fi găsit Vlădică 

" romin să popească vr'o mutră de patriot 
nici Domn, care să-i învrednicească cu vr'o 

„dregătorie. Așa cra lumea pe atunci, cu+ 

„atita mizerie. materială, în cît asemenea 
; șezăminte să fie necesare şi ne îndoim tot-. 
odată că ele 

minte. 
_Azi în vremea drepturitor imprescriptibile 

ale cetățeanului nu putem opri că cel mai 
cocoșat să fie mai mare în- gardă şi să a- 
jungem de risul chioarci. 
„Pe zi ce merge însă istericalele bizantine 
se urcă .crescendo. N ” 
„Astfel, în cel din urmă număr Pseudo- 

Rominul ajunge să ne zică că nu ne-a cre- 
zut așa de răi și atît de cruzi încît să fim 
în contra înființărei de spitale în sate. 

N'aibă grijă Rominul. Nu suntem în con- 
tra, ci pentru înființarea acestor spitale. 
„Dar asta nu ne opreşte de â deplinge 
nenorocita necesitate de a se înființa ase- 
menea spitale, cum nu sînt în nici o țară 
din. lume.. Deplingem, că nouii fanarioți, au 
fost în stare de a reduce poporul nostru la 

a- 

ar putea fi mai mult de cît un 
„paliativ la. rele, a căror rădăcină c..socială 

şi politică. . .. e 
* Cauza morbidităţei ţăranului 'romin, este 

„exploatarea ncomenoasă la care este supus 
în linia întiia din partea Statului, în linia 

“a doua. de. către: mulțimea nenumărată de 
străini, pe cari îi susţine cu munca lui. Cau- 
za e demagogia care se, hrăneşte din spina- 

„rea lui, uzura roșie, administraţia roșie, spo- 
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comunele ruraie;. iată pentru cine păstrăm 
„epitetul nu. pentru bietul nostru popor, pe 
"care numai prefectul roșu d. Vidrașcu îl 
numeşte sălbatec într'o ţară civilizată. 

Ignoranţa lui, sărmanul,.e mai bună de 
cit ignoranţa pospăită a acelor redactori ai: 
Rominului cari, prin frustarea Statului prră- 
mădesc. milioane și sc gereazi în oameni 

— 

mari. Pentru - acești ignoranţi, nesăţioşi să - 
„bage ţăranii în spini şi părac îngheţate manu 
militari, pentru a le plăti rămășițe minci- 
noase sau plătite odată unor tilhari; pentru 
„acești ignoranţi sc vinde patul, vaca, oaia, 
cenușa din vatra ţăranului; pentru a plăti 
diurnele, recompensele naţionale, pensiile Te- 
versibile, misiunile în străinătate a acestor 
ignoranţi se iai de-pe ţărani şapte piei 
şi se vinile dator pe toată viața, de nu-i mai 
poate nimeni ajuta, nici Dumnezeu din cer, 

rirea budgetelor de cheltuieli ale Statului, : 
judeţene și comunale, prestaţiunile făcute 

„pe moşiile roșiilor, sărăcia ce urincază de 
“acolo''că i se fură timpul fără compensa- 

“hai Sturdza, 

„de greutăţile: imense ce i le impune Între-. 

ție, regimul: alimentar rău; iar nu clima și 
“epidemiile. - 

Sub aceiaşi climă poporul nostru cra să- 
nătos' și sporea pînă mai alaltăeri, sub Mi- 

„sub Barbu Știrbei, sub Grigore 
Ghica. ÎI i 
„Dar el e bolnav și scade sub-domnia a 
dalde C. A. Rosettis, „Flevas, cete. scade 

ținerea unci xenocraţii fără - minte și fără 
Inimă. a 

Iată. ceea ice am zis noi şi ceea ce 'repetăm. 
„Ameţeala în care au 'căzut redactorii foii 
fanariote nu-i justifică de loc şi. nu le dă 
dreptul de a .ne atribui vorbe ce nu le-am: 
spus. Nici nu am numit poporul ce muncește 
şi” plăteşte, canalie. Pentru plebea superi- 
oară, pentru acele mii de demagogi cari tră- 
'eşc direct sau indirect din budget, am păs- 
trat acest epitheton ornans, pentru cumu- 
larzi, lefegii, agenţi electorali plătiți, cîr- 
Ciocari și: coţcari cari s'au virit pînă şi în: 

“necum un reversibil cu sticla de decoct de 
mușiățel. | | : | 

lati răul și un rău la care de sigur nu 
Sint de vină oropsiţii şi defăimaţii de boeri. 
Pentru a ajunge cine-va alături cu bocrii, 
trebue, să muncească, să se distingă. Pentru 

'a fi mare om la roșii, se cere să fi comis 
vre-o . trădare, 
imposibil altfel. a 
„__ Atunci braţele marelui partid îţi sînt des- 
chise; deschisă calea la avere şi influenţă. 

să te fi compromis, să. fii 

Dăr de unde să'și facă această avere 
fiiră pierderea altuia? 

Prin producţia: proprie? | 
Dar ce a produs,. ce a'învăţat a produce 

Carada, Costinescu,  Eliad-Cîrciumărescu, 
-Fleva, Stoloiun, Pherekydis ce fufi guanti? 
“Nimic, absolut nimic.-in.- ce-bunuri de utili- 
„tate pot ci să prefacă materiile prime? Ce 
industrii. ce meserii au introdus în' țară? 

Nimic... a , Pa 

"” Industria palavrelor și prăvăliile de min- 
ciuni. | 

„. Dar acestea într'o țară cinstită nu fâc pa- 
rale; numai la noi se plătesc cu 120 mili- 
oane poe an: 

! 

Polemica cu „Romînul“. 

Pseudo-Rominul, ca .să explice acuzarea 
că „reacţionarii. ar fi ameninţind pe rege 
cu asasinatul" reproduce din finpul un pa- 
sagiu al unui articol ce ni s'a trimis din 
Galaţi. | BN 

lată acel pasagiu: 

La 1735, cînd Voltaire susținea cum că 
iubirea de binele public în Franţa nu este 
de cît o chimeră şi că Francezii nu sînt ce- 
tățeni,: ci o simplă plebe ordinară. Franţa 
era cu mult superioară stărei actuale din 

* Rominia și, cu toate acestea, bunul. dar im- 
becilul rege Ludovic XVI trebui să plătească!
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cu capul, în ziua de 21 Ianuarie 1793, neso- 
cotitu sa toleranţă. - i 

Regele Caro! al Rominiei n'ar trebui să 
peardă din vedere că legile naturci nu sc 
pot altera, că prin urmare, aceleași cauze 
aduc totdeauna aceleași cțecte. 

Acest pasagiu arată în adevăr cum un 
rege, bun dc altmintrelca dar fără prevedere, 
a fost jertfa demagogilor pe cari i-a ridicat 
din noroiu. 

Ca exemplu istoric nc învaţă că un rege 
cată să se păzească de a face adiutanţi și 
miniştri. din eroii militari de la 11 Februarie, 
din conspiratorii de meserie. Pseudo-Rormi- 
nul însă face cu totul alte deduceri,: căci 
iată ce zice: 

Ce însemnază oare aceasta de nu cea 
mai clară ameninţare? . 

Timpul spune că Regele ludovi: NVI tre- 
bui să plătească cu capul foferanța sa. 

Regelui Carol 1 același ziar îi 45, numirea 
de „Carol Ingăduitorul“ adiză cel folcraat. * 

Ludovic NVI plăti cu capul toteranța sa. 
Carol | ce tolerant. 
Și fiindcă aceleaşi cauze produc azelcași - 

efecte, cum zice Tirnpulconzlusiunea vine de 
“sine şi forţat în mintea ori cărui om cu ju- 
decata limpede și dreaptă — Carol 1 va plă- 
ti.cu capul toleranța sa. 

Frebuinţă de mai lungi csplicaţiuni nu 
"este. 

+ 

In adevăr nu'c trebuinţă de explicațiuni + 
mai lungi. E 

- Prezidentul republicei de la Plocşti şi c- 
'roul din noaptea de la 11 Februarie, actual! 
adiutant; fiul făclierului grec din Botoșani, 
asemenea crou al acelei nopţi, actual dele- . 
gat militar la manevrele -din Franţa; genc- 

- u - - - . 

ralul de la Bacău, fost mai eri ministru de 
războiu, sint dovadă, că dacă regele nu' 
are din partea acestor oameni soarta celui 
francez, nu este a i se atribui lui. O stea fe- 
ricită îl protege. Ingăduința celui -ce răs- 
plătește cu medalia Benz-merenti pasquitu- 
rile îndreptate contra persoanei sale şi cu 
ranguri militare înalte pe prezidentul re-. 
publicei ploeştene, care i-a proclamat de- 
tronarea, îngăduința aceasta e de sigur e- 
gală, dacă nu superioară ceiei a lui Ludovic 
XVI. 

Da, regele e tolerant cu conspiratorii și 
rebelii, tolerant cu Chiriţopolii şi Mihăleș- 
tii, tolerant cu xenocraţia fără de minte și 

- inimă. 

Pericolul, amenințarea perpetuă e din par- 
tea acestor oameni pe cari îi tolerează, pe 

- cari îi ridică. din nimic. A constata azest pe- 
ricol, a constata că regele se înconjură cu 
oameni, a căror existenţă este deja o ame- 
„nințare pentru Stat şi dinastie, a consta- 

ta că redactorul Republicei romine şi afilia- 

tul revoluţiunilor. de pe tot continentul e azi 

întîiul consilier al M. Sale, 'va să zică a 

arăta de unde vine amenințarea, nu a ame- 

ninţa. | | 

Mai mult. La 1873 roșii i-au trimis 'Doin- 

nului un anuine delegat cu însărcinarea de 

a-i spune să „scutiască ţara de o crimă“. 

Oare... reacţionarii au făcut-o? 

O ameninţare clară, făcută M. Sale pen- 

tru a veni la putere. 

Am constatat, în studiele repetate asupra 

“păturei de străini ce 's'au superpus pOpo- 

ului romin că ca e incapabilă de a discuta 

chiar. 
Care inteligență onestă, ce cunoaște is- 

toria Franţei și a regelui Ludovic XVI, ar fi 

putut deduce din citarea acestui caz... că 

reacționarii ar amenința pe rege? 

Reacționarii au tost aceia cu care Ludovic 

NVI s'a încunjurat? Reacfionarii. au fost 

cauza sorții lui tragice? Dar la ce discuţie? 

Cînd un adevăr îi isbeşte, ei încep a răs- 

pindi în juru-le prin neadevăruri şi sofis- 

me, acel facfor caprinus, acel. miros specific 

al unor inteligenţe potricălite de vicii şi bă- 

“trineţe de rasă, cu care nu se mai discută. 

I-a apucat istericalele; nu mai sînt stăpini 

nici ip& mintea, nici pe organele lor. Nimuciţi 

moraliceşte prin adevărul .că sint străini; 

neputînd inspira nici-o autoritate prin fap- 

tul că o capră chiar decorată cu cordoane, 

ec pur şi simplu ridicolă, au ajuns de rîsul 

şi de batjocura neamului romiînesc care, du- 

pă cum zice şi Miron Costin, e un, neam Ti- 

zător de felul lui. Nu le imai rămine de cit 

arma cea mai de jos a spiritului: minciuna 

și amistificaţia. 
Neputincioase.arme contra adevărului pu- 

rurca de şi tirziu învingător, dar singurele 

ce le-au rămas. .. 
“De aci vorbe ca „monomanie, absurditate, 

poznaș, ziar de insulte, amenințări de asasi- 

“nat, falşificarea lui Lamark . sau Darwin“ 

toate neputincioase contra unui adevăr lim- 

pede ca lumina zilei, dovedit prin cărţi gos- 

pod, resdovedit prin realitate... 

Cînd vom avea un cap al unui fanariot 

parvenit şi lam putea avea odată, căci dacă - 

perversitatea e nemuritoare, perverşii sînt 

muritori, îl vom putea trimite lui Wirchow 

sau lui Quatre fages să-l compare cu tun; 

simplu craniu de mocan de la Vrancea ori 

„de la Breaza. Dacă învățații străini nu vor 

crede că-i mistificăm, că le-am trimis o că- 

păţină de capră s'o compare cu un cap de 

om, să nu ne spuneţi pe nume. 
„Cînd le-am spune însă că scorbura mică 

și găunoasă e a unui om de Stat din Romi- 
nia, iar craniul'al doilea, larg și încăpător, 
al unui cioban de oi și-ar face cruce oamenii, 
ar înțelege de ce neamul rominesc numeros 

„1
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"te ajunge în lume la poziţia 
"Cum să'și:ajungă cînd oceanul cel turbure 

i ca isvor de lefuri 

stiri 

„be; în “lo 
„ „stearpă. 

” noastră: publică rolul “unui. altoi 
"“duce alte: fructe de cit” trunchiul în care s'a 
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şi inteligent, muncitor și îndrăzneţ, nu poa- 
ce i sc cuvine, 

cel din prejurul insulei romanice a aruncat 
“i deasupra. lui. o spumă de stirpituri? 
„i iCe'i"pasă acestei. spume cosmopolite de. 
» fiinţa istorică a: Romîniei? Vorba lui Ham- 

let: „Ce e“'Hecuba pentru ei?* 
1» Ceti-pasă, ce'i poate păsa unni C.A. Ro- 
settis, unui Giani, unui : Pherekydis, cobori- 
tori din străini, în cari idei și sentimente 
niciipot! prinde-rădăcini, de vreme ce cad pe 

“pămînt sterp, de Țara romînească, de popo- . 
rul nostru, : de: obiceiurile ori de trecutul 
nostru? o 

“i " Ca- obiect de exploatat; ca vacă-de muls, 
| şi pensii? Calea-valea. Vive 

“Ia. Rounianie! 
„Dar “cînd: e;'vorba. de -acea iubire adincă 

"si" nestrămutată de neam, precum 0 aveau 
i bătrîni, precunr o. avea: Miron' Costin care 

* “ŞI: punea” creștetul. sub sabie' pentru a înlă- .. * tura un'bir''nou; cînd e vorba de a: 
"adevăratul: 
“la care: e :supus,. atunci “adio Rominie! A- 
"“ tunci: îi: vezi alături - cu 
”- moșnegilor : de;:la: țară 
"ochii de-asupra' tăciunilor; 
cu" străinii și împart: „mielul Paștelor“ cu ci, 
„SEI, acest "adevăr vă doare confraţilor, 

Ă apăra 
popor ' rominesc de. exploatarea 

atunci sînt fraţi 

„de 'aţi: ajunsa: restălmăci pasagii din arti- 
"“colele: noastre și a:vă face din nou mescria i înstrăinînd pe. oamânii ţărei -prin :pire: și 
“năpăști dercătre 
"iRaădu-Vodă, ii. 
eee 

Doinnia: Sa!“ precum zicea 

i: 

"""Fanarioţii şi clasele dirigente. 
tr a ORE A i Din nefericire "organele FOŞIIi nu sînt ca- 

pabile deo “discuţie serioasă. A discuta: va 
„ Să zică a compara „argumentele . proprii 'cu a Li ia : îs . d ta pr . , - . „cele ale, adversarului și a distinge cu desin-!: m. dr .; a >. gi - „„leresare, care, e mai tare, care e. adevărat. 
„Dar:cînd alt:ceva zici, alt-ceva îți răspunile; “ cind dai. ici 3 tic unde, cind | discuţia, în loc: de a fi o comparare de ar- 

„„ gumente, degenerează în ceartă pentru vor- 

tiu . Tr, - a „crapă cine ştie unde, cînd 

gomachie şi subtilități, discuţia e 

! 
“îl” cunoaștem. toţi” de: acum: două-zeci, trei- : iz . A pe “e . Zeci de; an4 de-asupra ţăranului, a moşnea- 
„ nului, a: breslașului,. a. boierului mare! şi: 
"mic s'a superpus O pătură de populaţie străi- * 
nă, romanizată 'în 'pârte în privinţa limbei, 
“dar ne avînd de loc nici natura, nici instinc- 

"tele poporului nostru, - 

jidanii cari scuipă : 
în “gură: și le “frig. 

„1 Am'dovedit de zece Gri ceea ce nu avea - 
„„nevo& de dovâdă: evidența; am dovedit că 

;. de-asupra p6porului romînesc istoric pe care 

MIINAIL EMINESCU - mai i «i 

Altoit în stejar, trăeşte din sucul steja- 
rului, iar “acesta: se; usucă, căci populaţia: 
moșneană a acestei ţări, săteanul e mor- 
bid (dovadă spitalele d-lui C. A. Rosetti) 
şi supus unej mari mortalităţi. 

Am dovedit că acest altoiu veninos n'are 
nici minte. nici inimă. Oamenii aceștia cari 
sînt aproape toţi. roșii, sînt mărginiţi în 
privința inteligenţi, răi, meschini, falși în 
privirea caracterului. Am probat că între 
ci: nu se poate "naște 'un autor de exemplu, 
un. om de științe sau de litere, un om care 
să compenseze prin știință sau talent, munca 

::naţională ce-l :susține; că n'au. nici un alt 
talent de cît acela al vicleşugului, al pun- 
Zășiei, al cumulului, al tripotagiului; că min- 
tea la ci e substituită printr'un surogat din . 
cele mai rele, pişicherlicul; inima şi. carac- 
terul prin surogate și..mai „rele, prin . falgi- 
tate şi înclinări de: trădare. 

lată ceia ce am dovedit clar. 
“ De aceea principiile nu sînt pentru ci de 
cit "niște pretexte -sunătoare, "pentru a a- 
„măgi mulţimea, gata de-a renunţa Ja ele în- 
dată ce un interes material, bănesc îi în- 
deamnă la aceasta. : | ae 

Astfel. cel mai aprig republican şi. redac- 
„tor al Ropublicei romiîne aruncă tot bagagiul 
său de principii în baltă pentru o pensie re- 

al ști, de ce să-te 

versibilă; altul aruncă. republica de la Plo- 
ești: pentru o funcțiune. Ne 

Dacă ar fi consecuenţi, fic republicani, 
fie liberali, fie ce-or fi, cu un cuvint, dacă 

ţii, lupta ar fi posibilă. 
Dar azi republican, miine monarhist, azi 

„una, miine alta, după cum dictează intere- 
-sele 
„ace o luptă de idei imposibilă. 

momentanc 'ale coterici; iată ceea ce 

Pătura aceasta superpusă -de Caradale, 
„ Pherekyzi, etc., e foarte numeroasii. Ea mMeș- 
"teşug cu care să se hrănească cinstit nu 
știe, ca carte nu_ştie, ea caracter nare, cu 

„un cuvint, nimic ce ar: îndreptăţi-o de a 
juca un rol în “viața publică. Cu toate a- 
cestea 'ea este totul azi în Stat. , 

"De aci vezi directori de drum de fer ce 
nu ştiu abecedarul mecanicei; de aci direc- 

„tori de bancă naţională cu patru clase pri- 
mare; de aci directori de servicii ce abia se 
ştiu iscăli. In- toate ramurile vicţei intelec- 

„tuale și ale: Statului, in toate încheeturile 

: E clar-că această populaţie joacă în viaţa. 

altoit şi, drept vorbind, fructe veninoase. 

care pro- .. 

organice ale naţiunei, s'au încuibat para- 
ziți; tocmai: centrele organice sînt cuiburile 
în cari 'se prăsesc și se înmulțesc. 

Dar asta n'ar.fi nimic. 
Existenţa tuturor acestor oameni. costă 

„bani; banii sînt munca cui-va. 
Precum însă, aproape singurul producă- 

tor. în țara noastră e ţăranul, trei din patru 
părţi ale „poporului, susținerea întregei xe- 
nocraţii “se traduce în muncă țărănească, 
în bir.plătit de țăran sub sute de forme! 

Toate acestea sînt clare, sînt matematic
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exacte. Suma de putere de care dispune ță- 
ce i se ranul,, nu poate suporta greutatea 

impune fără nici o compensație; cl ' chel- 

tueşte din puterea lui vitală mai mult de cît 

poate restitui; de acolo, falimentul puteri- 

lor lui vitale: morbiditatea, mortalitatea. 

„Se poate traduce în formule această 'so- 

coteală. 

SCRIER POLIIIGE ȘNSOCIALE 

Dacă înainte vreme ar fi fost în ţară, 

"1.500.600 de contribuabili, iar clasa dirigen- 

tă era reprezintată prin cinci sute de înși, 

munca. socială necesară pentru a o susține 

era reprezintată prin fracţia 5/150000 sau 

1730000. O a treia mia parte din puterea sa 

musculară datora ţăranul. Statului. 

Azi sînt” zeci şi iarăşi zeci de mii de 

oameni cari sub o formă sau sub alta trăiesc 

din aceiași pungă a ţăranului. Sînt în fiecare 

sat cel „puţin zece lefegii, ceea ce face un 

concediu de 4o mii de lefegii; apoi comu- 

nele urbane, apoi Statul. Dacă vom pune 

109.600 nu greșim. Dar unde punem întregi 

popoare parazite 'ca cel evreesc, care nu 

produce nimic şi trăește numai din 'scumpi- 

rea obiectelor ' de. consumaţiune? Aceștia 

sînt 300.000. La un loc toţi streinii, lefegii, 

clasele consumatoare care nu produc nimic 

“se urcă la un milion, de nu mai mult. Frac- 

'ţia numâi cea de-sus 1730000 ci 2/3 adică 

dou din trei părți din viaţa 'sa trebue să 
cheltuiască” un om pentru a susține Statul 

“şi societatea, care nu-i dă mici o compensație. 

Dar Dumnezeu i-a dat omului abia atita 

putere în cît să se susțină pe cl însuși și fa- 

milia și un prea mic prisos la dispoziţia! 

vieței publice. E cvident că toată economia 

“585 

inţele celor dirigente, atunci ar fi fost echi- 

libru şi ar fi fost bine.: . 
Dar clasele dirigente, dar Caradale!e, Cos- 

tineștii sînt tot atit de inculte ca şi ţăranul; 

„nu sînt în stare de a compensa munca lui. 

Credem cel puţin că marile mistere ale“ 

abecedarului, în modul în care le-a învins 

Serurie și Carada nu constitue un merit pen- 

tru a-i vedea cu lefuri şi diurne de zeci de 

mii de franci pe an. | 
-. Și pe lingă aceasta, pe lingă că sunt ne- 

capabili de muncă, lencși și tîmpiţi, malo- 

nești și răi, mai sînt şi streini, veniţi de eri 

-de alaltăeri, ridicați de la covrig și bragă 

la ranguri sociale înalte. . 

Fără îndoială că şi în alte țări clasele lu- 

“crătoare nu sînt bogate; pentru ele e ade- 

vărat axiomul stabilit de Furgot că nu vor 

cîştiga de cît minimul necesităţei lor. Dar a- 

colo populaţia e prea mare în raport cu în- 

tinderea statului, în raport cu puterea de 

producțiune a pămîntului. “ 

Chestiunea socială e acolo înainte de toate 

agrară. şi o rezolvă întru citva capitalul 

industrial care caută a.plasa munca ţărei 

suprapopulate „în ţări nepopulate. , 

“Dar la noi chestiunea socială e o ches- 
tiune de “parazitism. Plebe grecească, bul- 

gărcască, jidovească căreia: îi -e rușine de 

muncă sau care nu știe şi nu poate munci, 

sa încuibat detasupra poporului. nostru și-l 

, 
Ş 

nui c 5druucinată, precum o şi vedem dovedit 

“în monografia d-lui A. V. Millo, care făcînd 

budgetul unui ţăran condeiu 'cu condeiu, 

arată că abia fruntașii se pot ţine în echi- 

libru; țăranul cu doui boi, pălmaşul îşi în- 

cheie anul cu un mare deficit ce se traduce 

în datorii. . - N 

A, dacă clasele dirigente compensau mun- 

ca ţăranului prin munca lor, dacă 0 ad- 

„ministrație: cinstiti îl ocrotea de spoliare, 
dacă un cler luminat îl ferea de vicii și de 

dentoralizare, dacă o legistațiune onestă ţi- 

Flicește putrezită. 

stoarce pînă la sînge. 
"Și ce'plebe? 

"- Comună, “mult “mai 
cît poporul' nostru, 

puţin inteligentă de 
fizic decrepită, mora- 

Nu 'xenocraţia prin cucerire, ci xenocraţia 

prin furişare prin introducere în mod clan- 

destin, prin înveninare. e 
De aceca nu e de mirare că toate institu- 

țiile noastre s'au descompus de acest venin 

“cadaveric. Biserica nu mai e biserică, că- 

-sătoria nu mai c căsătorie, şcoala nu 'mai 

“e şcoală; nimic nu' e acătării. - i: 

“- Dar unde 'punemi trebuinţele acestei ple- 
"be? Trebuinţe aristocratice, pariziene, de ca- 

ri clasele dirigente vechi nici nu visau. 

La toate adevărurile aceştea limpezi ca 

„cristalul, la părerea de rău că mersul des- 

nea seami de starea lui'şi-l ocretea în loc de . 

“a-l piune sub dispoziții cosmopolite; dacă, 

cu. un cuvint, exista înțelegere pentru ccea 

ce ce în adevăr esența Statului, apărarea 

„clașelor producătoare. în contra celor con- 

sumătoare, apărarea de exploatarea altora 

şi de. propriile sale inclinațiuni, atunci alt- 

ceva! Dacă cu aceeași sumă de putere mus- 

culară, ţăranul, prin instrucţie, ar fi ajuns 

a produce de zece, de douăzeci de ori pe a- 

tât pe cît poate produce azi cu instrumente 

primitive și cu metod primitiv, atunci lu- 

voltării. noastre n'a fost organic, continui- 
tiv; că ne costă sănătatea şi bună starea] 

poporului nostru ce ne respund aceşti arhi- 

streini? | a _ 
_Că sîntem socialişti. Ei cari în adevăr sînt 

socialiști, cînd n'au slujbe, dar foarte re- 

galişti cînd sînt în' pensii reversibile şi în 
cumul, nici nu înţeleg însemnătatea, teoretică 

a cuvîntului. i i 

Chestiunea c fără contestare socială: am 

(i socialişti numai atunci cînd am propune 

o. soluțiune socialistă. Departe de noi asta.: 

_crurile ar avea o altă față. Atunci clasele de 
jos ar fi tinut pas în producţiune cu trebu- 

Din contră soluțiunea ce. o propunem nu 
poate fi de cît conservatoare, reacționară



AS “ MULS EMINESCU 

„Chiar. Clasele muncitoare trebuesc scăpate 
de paraziți; paraziţii însăşi trebuesc, prin 
o. riguroasă organizaţie, siliți la munca la, 
care se pricep. La tăiat lemne, Seruric, la 
circiumărie  Carada. Nu oameni mari cu 
abecedarul în mină, nu escrochi şi timpiţi 
în demnitățile statului nu cocoterie și pun- 
Săşie în. afacerile publice. | 
„O reorganizare socială avind de principiu 

apărarea și încurajarea muncei, înlăturarea 
 fencanților 'și paraziţilor din - viaţa publică, -- 
iată ceea ce e de neapărată trebuinţă, 

“Aşa dar să ne înţelegem. 
Nu cerem și nu voim, precum insinuă 

„Rominul, esterminarea cu sabia a elemen- 
„lor hibride, Dar ceea ce pretindem pozi- 
tiv e ca, asemenea elemente să nu fie de- 

„terminate, domnitoare în Statul romin. Ni 
„De opunei dacă ele se vor hrăni prin mun- 
„că proprie, dar hu exploatînd munca altora. 
Nu avem nimic de zis dacă Scrurie sc va 

„ocupa cu cinstita cismărie, Bosnagi cu zi- 
dăria. Dar în capu! unui Stat romîn nu se 
cade să vedem aproape esclusiv numai oa- 
meni străini, încăpabili de a pricepe gcniul 
poporului nostru și, pînă la un grad oare- 

„care, incapabili de a-l iubi și de .a-] cruța. 
Şi.:cînd -vorbim de poporul romin, știm, - 

„-Toarte bine de cine vorbim. Nu de ameste- 
„. cături, nu de oameni veniţi de eri de alaltă- 

eri în una din provinciile Daciei lui Traian, 
ci de acel element etnic eşit 'din îmeruci- 

“şarea Romanilor cu Dacii, de rasa romană. 
Aceasta, a fost în . trecutul țărilor. noastre 
rasa palstică, rasa forinatoare de stat, cca. 
orînduitoare,, cea istorică ; aceasta: trebue să 

“ȘI rămie de acuma înainte. Cum că deose: 
birca între adîncimea rasei. istorice și super- 

„ficialitatea celor 
-ori-cine. In inima -unui popă. din. Ardeal 
e mai mult sentiment național rominesc de 
cit într'o sută de mii de Caradale și craniul | 
unui singur Romin încape .de cinci. ori pă 
atiția crcer! pe .cît s'ar constata cu cumpăna 

„în titvele mutrelor de paiaţă. ale patrioților. 

„ Apostasia liberală. 

„__ Românul, ţinind seamă de un ariizol de 
fantazie al ziarului francez P/ndependance 

„Roumaine în care şe vorbeşte de formaţiu-. 
nea unei „june drepte“, revine din nou la 
acuzarea că partidul conservator n'are prin- 
Cipii sau că cele pe cari le are sînt înve- 
chite, că e putred şi alte mult: de aceste 
cu cari ne-am obicinuit și cari nici nu merită 
a fi relevate. | | 

Ii: realitate însă, dacă vom privi guver- 
narea roşie de cinci ani încoace, ne vom con- 
vinge că dacă un guvern al d-lui C. A. Ro- 
setti este cu putință în țară, nu e decit în 
virtutea. principiilor noastre conservatoare, 

Superpuse, e mare, o ştie. 

cari se inrpun de sine de vreme ce sint răsă- 
rite din însăși natura Statului, | 

Independenţa Statului romîn era un punct 
constânt urmărit de cabinetul conservator, 
într'un timp “în care Românul striga că sin- 
tem Turci, parte integrantă „a împărăției 
otomane. | 

Veniţi la putere, li se impune roşilor prin 
natura lucrurilor politica independenţii; ci 
încetează de a mai fi Turci, declară chiar 
războiu Turcilor şi rezultatul este...? Tot 
cel urmărit și obţinut în mare parte pe 
cale pacifică de ministerul Catargiu. 

Întemeiarea monarchiei creditare eru o 
țintă a politicei conservatoare, D. C. A. 

„Rosetti avind aceeași firmă ca fiii d-sale, 
redactor al Republicei Romine era se în- 
jeiege pentru o altă formă de guvernămînt, 
înjghebată chiar pe vr'o cîteva ceasuri la 
Ploești. 
„Venind „la putere ce face d. "Rosetti? 
Incoronează viaţa, sa de republican cu 

proclamarea regatului, cu regularea eredi- 
tăţei și esclamă ca archiercul din bibfie: 
„Acuin liberează, Doamne, pe robul tău căci 
văzură ochii mei ziua mintuirei, 

„Din contră, 'ceia ce au făcut sau încearcă 
roşii să. facă în “sensul programului har, 

„e în contra spiritului ţărei și se respinge. 
Astfel au inicșorat comunele rurale bună- 

oarii. Astăzi: se simte rezultatul dezastroa 
al - acelei. micşorări. Sa înmulţit clasa de 

. funcţionari şi postulanţi de nu-i mai. încap 
nici . comunele rurăle, administrația e mai 
rea de cit ori-cînă, Aşteptăm să-i vedem 
revenind iar la mărirea comunelor în spiritul 
reformei cabinetului», Catargiu. ” 

Tot în spiritul „programei roşie vor să. 
introducă electivitatea magistra:urei. Ei bi- 
me, iată o chestiune mare de principiu, un- 
de conservatorii sc' deosebesc de radicali. 

Cum, stau însă de pe acum lucrurile? 
„Partea cea mai inteligentă, cea mai in- 

tegră din partidul roşu chiar e. contra c- 
"lectivităţei; poate chiar ministrul actual al 
Justiţiei. Care va fi rezultatul? Ideia con- 
servatoare a numirei magistraţilor p> baza 
meritelor şi a titlurilor azalemize va trium- 
fa fără îndoială şi roşii vor ceda opinici. 
publice conservatoare; 

Prin ce stau așa dar roșii la guvern? 
Prin o necontețiită și gradată apostasie de 
la programul! lor original, prin o renunțare 
la principiile lor, prin renegarea trecutului, 
prin adoptarea 'în aparenţă măcar, de prin- 
Cipii conservatoare. 

N'avem nevoe de anume proselitism.: Da- 
că vor să ster la guvern, cată ei înşii să 

"se conformeze de silă cu <piritul conservator 
„al ţării, să se convertească, în contra in- 
stinctelor lor, la natura și exigenţel: po- 

„litice ale Statului romîn. 
„Fără. îndoială avem a face cu elemente
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„politiceşte greu de asimilat. Dar se asiml- 

lcază încet solului şi rasci, încet și gradat. 

tot principiile reprezentate de conservatori 

„ese la suprafață şi se impun. 

Alegaţiunile Rominului ar fi meritat un 

ton: nai aspru din parte-ne,. dar pe cit timp 

sîntem pe tărîmul principiilor și nu pe a 

cela al apstiturilor roşii, sfera rămîne sc- 

nină, | 

In materii de principii de organizare vor 

fi tot-deauna bătuţi fără să, aibă ce răspunde. 

Apcetituri însă ca acelc desvoltate cu ocazia 

răscuumpărărei, nu pot fi combătute numai 

  

“cu teorii şi cind vorbim de ele, altfel în- 

toarcem condeiul. 

Nu e destul de ciar pentru oricine că nu- 

mai prin -renegarea programei lor şi prin 

convertire la principii conservatoare, roșii 

sînt posibili în ţară? Evident; Românu n'o ? 

poate tăgădui fără a desminţi scena lăcră- 

-moasă a d-lui C. A. Rosetti cu ocazia pro- 

clamării regatului și a. încoronării. 
y i. 

Program de reforme. 

Am publicat într'un număr precedent al 

Fimpului răspunsul prezintat de d. Maio- 

rescu, la mesagiul tronului în numele Mino- 

rităţei conservatoare. a Camerei. 

Acest răspuns cuprinde un program a- 

proape complect . de “organizare interioară, 

“şi vine în momentul. cel mai priincios spre 

a chema activitatea Corpurilor . legiuitoare 

asupra “chestiunilor celor mai importante ce 

„ar trebui să le preocupe. N 

Adevărul este, că în lupta “ei seculară. 

pentru a'şi redobindi independenţa, Romi- 

nia a negles prea mult această parte a ac- 

"tivităței publice. 
Nu c vorbă, legi de organizare interioa- 

ră avem destule, ba încă avem prea multe; 

dar bărbaţii noștri de stat, preocupaţi cun 

au fost pînă acum de ideea cea mare a e- 

mancipării naţionale, n'au avut nici timpul, 

nici liniștea de spirii necesare ca să creeze 

un sistem de organizare: care să isvorască 

din studiul profund şi conştiincios al tre- 

buinţelor noastre locale și care să fie potriviţ 

cu puterile intelectuale și cu mijloacele de 

avuţie ale populaţiunilor noastre. 

“ Și de aceea pină acum mai mult am co- 

piat legi de organizare streină, căutînd a 

le localiza pe alocurca. . . 

Şi două neajunsuri însemnate au isvo- 

rît din această organizaţiune prea. combli- 

cată: de o parte multe legi-nu.se pot a- 

plica. de cît foarte rău; iar de altă parte, 

„această organizaţiune este, prea costisitoare. 

Acum însă cînd preocuparea cea mare a . 

_ Rominilor s'a "terminat, din fericire, prin 

intrarea Romîniei în concertul curopean, este 

timpul să ne ocupăm mai serios de chestiu-. 

proclamarea regatului, 

conservatoare. însăși. 

» 

nile cele grave ce ridică organizarea noas- 

tră din năuntru. . 

Și de aceia, încă din ziua proclamărei re- 

gatului, partidul conservator a cugetat să 

pună în vedere ţărei un program complect 

de organizare interioară care să purceadă 

din nevoile noastre, să răspundă la trebuin- 

ţele noastre şi să fic în raport, atit cu da: 

tinele şi cultura noastră, cît şi cu mijloacele 

noastre de aplicaţiune. Și un articol pu- 

plicat în coloanele Tinrpului, îndată după 

a căutat si demon- 

streze necesitatea unui program complect 

de organizare în noul stadiu în care întră 

Romiînia. a 

Toate chestiunile rezumate în răspunsul 

prezintat de d. Maiorescu la mesagiul tro- 

nului au fost desbătute în sînul ipartidutui. 

Nu putem dar de cît si ne felicităm că 

d. Carp. a conceput ideca de a întruni într'un 

mod sistematic cîte-va din ideile fundamen- 

tale ce s'au agitat între membrii partidului 

"ce reprezintăm, pe cari d. Maiorescu le-a 

formulat şi le-a prezintat la deschiderea pri- 

mei sesiuni parlamentare a regatului Ro- 

min. Si Ma 

Și cu atit mai mult ne felicităm' de aceas- 

ta, cu cît cea mai mare parte din ideile ex- 

primate în. documentul de care vorbim, nu 

“sînt de cît accentuarea în mod, mai practic 

a ideilor ce a propagat totdeauna partidul 

conservator și oare cum desvoltarea ideei 

Și în adevăr partidul conservator a sus- 

ţinut totdeauna că orice sistem de organizare 

interioară în ţara noastră trebue să ia. ca 

punct de.plecare Constituţiunea; noastră în- 

săși, Constituţiunea în întregul 'ei.. 

Acesta a fost şi este punctul nostru de 

plecare. “ e 

Și ţinta noastră a fost totdeauna conscr- 

varea clementului naţional şi ocrotirea a- 

cestui element contra concurenţei excesive 

şi” a. propriei lui neprevederi. Fiece zi ce. 

trece ne convinge mai mult că aceasta tre- 

bue să fie ţinta supremă, nu numai a ori- 

cărui conservator, dar a ori-cărui Romin. 

care vrea să aibă o ţară romînească. Con- 

servarea mai cu seamă a proprictăţei mici 

în îmîna proprietarului romin, conservarea 

meseriilor în mîna meseriașilor romîni. Vom 

discuta dar împreună. cu toţi aceia ce pri- 

-mesc aceste idei eminamente conservatoare 

mijloacele practice de a ajunge la scopul 

dorit, dintre cari mai întiiu pe cele propuse 

în proiectul de răspuns al d-lui Maiorescu. 

Ca să poată elementul nostru romînesc 

să iasă învingător din. lupta cea mare pen- 

tru existenţa națională ce ni se impune, mij- 

loacele protectoare nu sînt fără îndoială 

de cît un ajutor vremelnic: ridicarea nive- 

tului intelectual și desvoltarea activităţei şi 

a bogăției sînt mijloacele fundamentale.



“trarea” lor în' funcțiune, dar, 

"restricţiune. 

principal al- partidului libera] 

"multă acțiune 

288 m 
€ 

"De accea :am cerut tot-deauna simplifica- en 
+ 

rea mecanismului nostru administrativ și cre- " dem că-e bine să se împuţineze mai ales a- 
tribuțiunile comunei rurale ca să poată să 
îndeplinească bine pre cele esenţiale: bise- 
rica, şcoala şi căile de comunicaţie. 
“Şi de aceea încă de mult partidul conser- 
.vator s'a ridicat contra direcțiunei ce se dă 
tincriniei în școalele noastre, care a creat 
și crează pe fiecare zi un fel de proleta- 
riat al condeiului, o adevărată plagă socia- 
lă şi-a propus că instrucţiunea publică să, 
îndrepteze forţele vii ale națiunei către ocu- 
paţiunile aşa 'de bogate și aşa de necesare 
în organizarea societăților moderne -ale - in- 
dustriei şi comerțului. 
„Nu 'mai puţin partidul conservator a sem: nalat tot-deauna răul ce-l: aduc fluctuaţiu. | 

nile politice 
ȘI 'a- cerut ca funcţionarii administrativi să 

în buna administrare. a țărez 

prezinte garanţii: serioase de aptitudine la in- 
odată intraţi, 

a cerut! stabilitatea pentru' toți. -In special, ” în cc priveşte magistratura, formula în câre - „ le. . . -. . . . . . - d. Maiorescu a rezumat credinţele partidului 
Conservator este cea mai nemerită și:o a- doptăm fără 'nici o adăogire şi fără nici o 

“Acestea fiind ideile fundamentale ce se "exprimă în documentul de care vorbim; noi credem că este un bun început pentru acti- Yitatea” parlamentară a: acestei sesiuni. 
EI va avea îndoitul folos de a chema a- tențiunea publică asupra chestiunilor de în- “dreptare interioară de la care ami fost dis-, trași prin evenimentele exterioare şi 

“le lămuri ideile partidelor şi a 
de a[e 

nedomiririle cari: au fost “şi 
aşa: de abil în - 

a turbura apa și a calomnia pe adversarii 

Pe lingă aceste-'idei' de organizare in- terioară, credeni că e bine să aducem 'aminte acestui parlament care își. începe lucrările - sale, ceea ce. ziceany în programul partidului 
- consârvator. în 1880, că adică „trebuie să - “înfrinăm de ocamdată ori ce dorinţă de îm-. bunătățiri și întreprinderi costisitoare de oa- re-ce sporirea impozitelor a ajuns să atingă 

chiar, forțele; productive: ale ţărei şi ase-: meni 'dorințe! se traduce neapărat prin noi 
sarcine“i.! 

Nu mai puţin credem că este de datoria - minorităței din Cameră şi Senat, acum cînd are ocaziunea de a vorbi în mod solemn cu Regele, să aducă la picioarele tronului plîn- gerile ce se ridică din toate părțile țărei con- „tra administrațiunei. guvernului - de 'astăzzi, 
Lumea este scandalizată de. îmbogățirea așa de repede a citor-va din cei ce au mai 

asupra guvernului său, Abu- zurile și deşanțarea au fost denunțate în public chiar de către! președintele consiliu- : 

împrăștia! 
sînt sprijinul! - 

“rea își urmează cursul, 
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lui de miniștri şi de preşedintele : Camerei legiuitoare. Și cu toate acestea demoraliza- 
înfieraţii de opinia 

publică stau în capul departamentelor şi în 
capul judeţelor şi exemplul dat. de sus s'a întins repede pînă în cele din urmă strate ale 

“nul la cale, vor: da sfaturi lui 

societăţei: | 
Cerînd dar o bună organizare înăuntru nu trebuie să pierdem din vedere că legile 

cele mai bune nu pot da de cît rezultate rele in mini deprinse a le viola Și că mai mult 
de cît cele mai bune legi, o economie înţe- 
leaptă şi o administraţie onestă pot ajuta la înălțarea claselor muncitoare și la ocroti- 
rea lor. Ia aaa 

Mici articole şi notițe de politică externă. 

(reproduse după ediția „1. Scurtu) 
| | , 

Teama Austro-Ungariei de.Romînia. In 
rubrică Revista externă a C. d. 7., nr. 68, din 15 Iunie, 1876, după ce se reproduc idin ziare 
austriace. ştirile despre agitațiile Slavilor din 
Sudul Ungarici, redactorul (Eminescu) a- 
daogă: : DI a e : 

»âltfel şi în. privirea Rominiei, 'Austro- "Ungaria pare a luă măsuri de precauţiune 
—- cel puţin ziarele din Ardeal vestesc că -o 
comisie specială va inspecta în- decursul lu- 
nii Iulie obiectele de fortificaţie, iar mai cu 
samă recătorile. munţilor Carpaţi dintre 
Rominia şi: Transilvania. și. va hotări care 
din “aceste trecători, ar fi cu cale să sc for- tifice. N'aibă frică! Vavilonicnii au alte tre- 
buri. Se 

i, 3 E, 

Evenimentele din Balcani, la: 1876, şi presa romînească., In .rubrica Noutăţi, ace- 
laș număr, vorbindu-se de declararea de 
războiu a Serbiei, se adaogă: 

„Dar Yavilonul ce va face? Exerciţii sti- 
: listice, Greco-Bulgarii din Vavilon vor mai 
aprinde cîte: trei masalale (jurnalistice) în 
fie-care judeţ, vor pune Mexicul şi Indosta- 

Gorciacoff şi.. 
lui. Bismarck şi vor spune. minciuni unii 
de alţii — pînă ce: Prutul se va revărsa în 
urma ploilor. Atunci care cum va scrie, 
acolo-i va îngheţa mucul condeiului. Știut 
este: satul arde, baba...“ 

* 

* * , - 

Maghiarii şi Daco-romînismul. Pe lin- 
ză agitaţiunile slave din Sudul Ungariei, 
'ziaristica uigurească pare a se mai teme și 
de mișcările Rominilor din Transilvania. 
Astfel Pesti-Naplo relatează că mai mulţi 
notabili romini, cari au ţinut o conferență 
la Alba-Iulia (Karlsburg), ar fi hotărit a 
aştepta desvoltarea, împrejurărilor, siguri fi-:



  

  

    

ind că Rominia va intra asemenea în acţiu- 
ne, spre a crea un mare regat daco-romi- 
nesc. Ziarele ungurești nu ştiu ce vorbesc; 

* 

* E 

Romînii din Serbia: în războiul sirbo- 
turc. Un corespondent al ziarului „Pesther- 
I.loyd, care. vizitează în prezent Serbia, spu- 
ne-că aproape a şasa parte a locuitorilor şi 
anume, 127.545 sînt Romiîni şi că locuesc în 
partea răsăriteană a ţării. Lor nu li € permis 
a avea şcoale, ba nici în biserică nu ce per-. 
misă liturghia .în -romincşte. În armata a 
treia, condusă de generalul Leşianin, şi ca- - 
re-și are razimul său în întăriturile de la: 
Zaiţar, se află cei mai mulţi Romîni, cary 
par a exista numai ca să poarte vina bătăi- 
lor pe care -le 'mînincă vitejii Sirbi. A da 
vina pe Romîni la pierderi şi a pune învin- 
gerile numai în socoteala :Sirbilor, ni se 
pare nedemn din partea onorabililor turco- 
fagi de peste Dunăre. Desele agresiuni şi 
desele respingeri ale corpului Leşianin din 
partea lui Osman-Pașa au drept rezultat 
îimpuşcarea a patru ostași romini; bătaea 
ce o capătă renumitul Cernaieff la Niș are 
acelaș rezultat: zecimarea unui regiment ro- 
miînesc, Intr'adevăr multă cauză de-a se în- 
sufleți pentru gloria sîrbească n'or fi avind 
Rominii. 

* 

E 

Impăratul Francisc losii şi Romiînii. Nu 
se poate contesta că împăratul Austriei are 
o coardă cavalerească în inima sa, pe care 
atingînd-o, ești sigur că va întrebuința : 

poa- - influenţa personală, Cît! so mai 
te avea în vremea, constituționalismului, în 
favoarea echităţii, şi în contra apucăturilor 
mincinoăsei diplomaţii. Ne vom aminti de 
aceea cu drag acele trăsături curate a(le) 
inimii sale cavalerești, care privesc în spe- 
cial pe Romîni şi care n'ar trebui date ui- 
tării. Innaintea războiului din, 1866, Napo- 
leon propusese cabinetului austriac o poli- 
tică într'adevăr. înspăimîntătoare prin de- 
josirea ei. Italia, fiind legată cu Prusia prin 
tractat, Napoleon propunea o luptă de a- 
parenţă, un fel de bătaie în glumă pe teri- 
toriul Veneţiei, care să-i dea (Austriei) o- 
cazia de a-şi concentra toate puterile în 
Boemia. În schimbul Veneţiei i se propunea 
Austriei posesiunea Romîniei. Împăratul a 
răspins cu indignare această propunere; ea 
era avantagioasă, dar înjositoare. In fine 

'în vremea jubileului de la Cernăuţi, Impă- 
ratul a refuzat de a lua parte la bacanalele 

"evreeşti; de sigur că lar fi revoltat insi- 
nuaţiunea de a insulta, prin .venirea sa, un 
vecin puţin puternic și de a serba ca o. 'glo- 
rie un act de trădare. De aceea răspunsul, 
pe care l-a dat capului semitic pe care se cu- 
noştea încă . locul, de unde-şi răsese per- 
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ciunii, a..avut o uşoară și nedescriptibilă 
ironie. — Dar acesta este împăratul şi nu 
jidovita Austrie oficială, cu care au a face. 
popoarele.. DE 

. ă 

E. 

“Turcii şi diplomaţia europeană. Diplo- 
maţia cu mersul de 'culbec şi cu extrema fi- 
neță 'a mijlocirilor ci, urmează a coase la 
actele ei note şi instrucţiuni scrise pe hirtie. 
velină, povestea cîntecului „pe de laturi cu' 
bănaturi, la. mijloc 'pară de foc“. Dar în 
fața tuturor acestor propuneri şi parapro- 
puneri, redactate de' sigur într'un. irepro-: 
șabil stil franțuzesc, "Poarta opune  'acea 

"strictă tăcere a dervişilor de la Mecca, iar 
Abdul-Kerim răspunde cu buzele. tunurilor 
şi cu arderea satelor din' Serbia. In fine fi- 
ind că! ținuta Angliei ni se pare cea mai 
hotăritoare în aceste împrejurări, vom spui: 
ne că John Bull s'a lansat deja la meetin= 
guri de inimă 'albastră, în care pînă şi Glad- 
stone şi Bright, şefii: partidului liberal :vor 
încerca să: verse lacrimi platonice . asupra 
cruzimilor comise în Bulgaria. "Toţi promit 
cu religiositate publicului că vor face impre- 
sia nemuritorului Sir John, admirabilul Sir 
John Falstaff, cum îl descrie Shakespeare 
divinul, Sir John, care deo mulţime de ani 
nu ş'a' mai văzut genunchii de gros şi gras 
ce' este şi care a cîștigat aceste invidiabile 
dimensiunii numai din causa —sentimenta- 
lităţii sale. Ah! Enrichet dragă, strigă Sir 
John — cînd eram tînăr, eram atît de sub- 
ţirel, că m'ai fi putut trece prin inelul unui 
membru 'de la primărie —dar ce: să le faci 
„grijiloi și necazurilor, ardă-le focul! ele îm- 
flă pe om. — Aceste griji şi necazuri, al căror 
interpret în Constantinopole este Sir Henry 
Elliot, se traduc în binevoitoare consilii, 
de-a înceta cu bătăliile atît împotriva Mun- 
tenegrului și Serbiei, cît și împotriva insur- 
genţilor. In" acelaș sens vorbesc reprezen- 
tanţii celor trei împărăţii de la Miază-noapte 
şi ambasadorii Italiei şi Franţei. Dar ce să-i 
faci — dacă -Turcul nu vrea să înțăleagi 1). 

- Principele Nikita şi Muntenegrenii. De 
la o vreme 'ncoace mai multe telegrame 
vestesc că principele. Nikita al ] Muntenegru- 
lui ar Fi plecat să facă pace (cu Turcii). Pe 
de altă parte ştim că Serbia na voit pre: 

1) Aci se mai zugrăveşte noul Sultan Abdul Hami- 
dul II-lea, după un ziar parisian, şi se spune a sfir- 
sit că dinsul numai pe Greci nu-i poate mistui. şi-i 
încredinţat că în tot Țarigradul Grec. cinstit și “de 
treabă nu se află, apoi se adaugă: „Doamno ! Cum 
na putem şi noi săi trimetem _peşcheş cîţi-va 
Greci din. Bucureşti, marfă estrafină, frizată la Paris, 
pentru ca acest Sultan, iubitor de hărți, s să le scoată po 
nas harta republicii nuiversalo ș și contractul soţial al lui 
Jean-Jacqnes“, Vezi pentru aceste sentimente ale lui 
Eminescu și articolul „Elenismul'“, (Ed, [. Scurtu).



lungirea acelui quasi-armistiţiu, nici gîndeş- 
ie a se uni cu condiţiile !de pace, propuse de 
Puteri, ci voește ca acestea să rezulte din- 
tr'o liberă şi neinfluenţată transacţie. între 
ea şi Poartă. Se constată deci un antagonism 
de păreri între cei doi principi slavi, care 
îşi are începutul de la proclamarea. lui Mi- 
lan ca rege al Serbiei. De aceea vom trebui 
să cercetăm mai de aproape, cuin de un titlu, 
pe care Milan-Vodă nici nu l'a primit încă, 
poate să mîhnească pe. Voevodul Munţiloir- 
Negri.. Țara acestui din urmă, săracă și 
muntoasă, e patria acelor tipuri aproape o- 
merice, acelor eroi „legendari: cari răsar din 
baladele popoarelor în :genere. Născut din 
familia de viteji a Neguşeştilor, domnind 
preste o rasă de răzăşi liberi prin sărăcia 
lor şi dotați c'un rar curagiu personal, prin- 
cipele Nikita samănă cu voinicul din poveste, 
care-a plecat în lumea largă ca să afle „ce-i 
frica“ și n'a putut-o afla. Un asemenea tip 
de muntean trebuia să facă o impresie mare 
asupra unor popoare ca cele slavice de Sud, 
la care hrana sufletească consistă, afară de 
poesia bisericească, aproape numai în cîn- 
tecele-poporale. Nu trebue să uităm căeNi- 
kita însuşi este un cîntăreț însemnat al fap- 
telor străbune, el uneşte lira cu spada, e 
simplu în obiceiuri, vorbeşte .şi se poartă 
că fie-care din poporul său și joacă 'rolul lui 
Abhil în acea adunare de bătrîni, care for- 
mează. senatul muntenegrean și unde se vor 
vor fi găsind mulţi Nestori cu barbele albe 
și cu sfatul dulce ca fagurul de miere. In 
“genere principatul pare a sămăna cu Spar- 
ta lui Lycurg, în, care în școli se învăţa o- 
bligatoriu minuirea armelor și cîntecele lui 
Homer, pe cînd <ititul şi scrisul erau con- 
siderate ca un lux, E lesne de văzut de ce 
Nikita s'a iipit de sufletul popoarelor sta- 

“ve, de ce el părea cel menit de legendele 
visionare ale lor de-a purta pe frunte co- 
roana marelui regat sîrbesc —de ce în de- 
cursul războiului acest vis părea şi mai jus- 
tificat, 

Căci Milan a început lupta cu perderi, ba 
pină astăzi nu are de înregistrat nici o 
victorie cu toate ajutoarele ruseşti; Nikita 
a repurtat două victorii însemnate,"deci cre- 
dinţa. în menirea lui providenţială trebuia 
să crească. Deodată însă aceste credinţe, 
hrănite multă vreme în sînul neamuritor 
(slave) și în sînul Voevodului muntenegrean, 
se văd lovite de pronunciamentul lui Cer- 
naieff (care din mijlocul .armatei procla- 
mase pe Milan rege); senatorii din Cetinie 
văd coroana craiuldi Marco ridicată de-o 
altă mînă, Muntenegrul redus de a lucra în 
interesul Serbiei ca un factor cu totul se- 
cundar. Aceasta a fost o lovire amară, da- 
tă tradiţiei, şi urmarea va fi, după cit au- 
zim, că principele Nikita va încheia un ar- 
mistiţiu pe trei luni și se va mulțumi cu ce- 
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iunea portului Spizza' și a mai multor lo- 
curi de pășune din Herţegovina, lăsînd rea- 
lizarea' visului marelui regat pentru alte vre- 
muri mai fericite. 

e 

Puterile europene şi. Turcia în preajma 
războiului de la 1877. A incepe cu stereo- 
tipul: „trăim în vremi grele și nu stim ce 
va aduce ziua de mine“, nu adaogă întru ni- 
mic înțelepciunea cititorului. Cu toate a- 
cestea mai toate organele de publicitate vor 
da acest răspuns, pentru că este formula- 
rea vorbită a tăcerii şi o dovadă că omul 
poate vorbinil să tacă, mai ales cînd n'are 
ce spune. | 

De accea lăsînd toate cambinaţiile la o 
parte, vom rezuma socotelile zilii astfel. Din 
nici o parte nu s'a desmințit pîn'acuima şti- 
rea că Rusia ar fi închetat cu direcţia dru- 
murilor noasfre de fer o convenţie, pentru 
ca. acestea să transporte prin Romiînia în 
curs de zece. zile un corp de armată de 
250.000 oameni. - ” ” 

Pe de altă parte e de. asemenea sigur 
că manevrele . noaştre le “toamnă — foarte 
tomnatice —nu sînt simple imanevre, ase- 
menea că transportul mărfurilor cuvîntătoa- 
re de mai sus nu sc poate face fără învoi- 
rea guvernului nostru. Tratările pentru în- 
cheerea unui armistițiu merg atît de bine 
și repede — încit -Sîrbii și Turcii | a'nceput 
a se bate. de-a binele pe foate /iniile. Cu 
toate acestea Puterile au intrat în tratări 
cu Poarta pentru condițiile de pace şi ge- 
neralul Ignațieff ” a avut audienţă la: Sul- 
tanul și i-a pfezintat scrisorile sale de acre- 

* ditare. Precum se vede lucrările pentru pa- 
cilicare se deapănă cu aceiasi repejune, ca 
Și înarmările din toate părţile. 

De aceea în loc de a căuta ce vorbesc on- 
menii, să căutăm ce vor ci. 

Turcii vor bună pace şi ori-cine ar zice 
contrariul, voeşte s'o zică. 

Austria vrea aseminea pace, căci dorește 
să-și rumege în liniște naţionalităţile și să 
le asimileze cu sucul gastric mashiaro- 
german. 

Germania are aite trebi de făcut; apoi 
pe ea n'o interesează aproape de fei ches- 
tiunea Orientului, după cum zice tăcutul ei 
cancelar. Ea» n'are de gind de a-și uri 
sabia din teacă “pentru a apăra acțiunile 
imprumuturilor englesc, exportul austriac, 

„engles și trances, c'un cuvint n'are gust să 
'se bată, pentru ochii frumoşi ai bancherilor 
din Londra. = 

Anglia nu se va bate pentru Turci, căci 
un războiu e scump Și unul perdut, chiar 
foarte scump. 

Cine vrea bătălie? Rusia, nolens volens - 
noi și Sirbii. Poate că și Grecia va trimite
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cîțiva căpitani de haiduci, ca să reprezenteze 

panelenismul. | 

Dar toate azeste puteri, cari voesc răz- 

boiul —n'au bani şi războiul :se ştie că-i 

feciorul lui bahi-gata șa lui mînă spartă. 
Rusia n'are, Grecia e bogată în imăsline, noi 

— în deficit şi Sirbii în capete sparte. O 

singură împrejurare e fericită. Turcul, duș- 

manul creştinătăţii — n'are mici atîta lei vechi 

în hazna, câte fesuri sînt pe cîmpul de răz- 

boiu. 

Dintre toate trebue să ne intereseze ţi- 

nuta Austriei. Am pomenit în n-rul trecut 

că basmul austriac a devenit acuma tenor, 

care secundează de minune larma război-. 

nică a amicului de la Neva. Austria va Tă- 

mîne(a) neutră și va căpăta compensație. 

Ziarele oficiale ale celor trei împărăţii de 

Ja: Miază-noapte ridică glasul lor în cor, 

pentru a lăuda trăinicia federaţiei celor trei 

împărați, a cărora împărăție nu va avea 

sfîrşit. Prin urmare Turcul slăbeşte văzînd 

cu ochii. Afară de oftările talmudistice ale 

Noii Prese Libere, afară de cîteva luminări 

de Sîmbătă, încă și acele, din cauza cuizei 

şi a „Kracului“, numai de său, nu se aude 

glas, care să comande foc pentru dinsul. 

Cu toate acestea şi noi oftăm--de şi ni- 

meni nu ne aude; adică înghiţim suspinurile. 

Frumos, nu-i vorbă, să fii prieten cu împăra- 

ţii Răsăritului și ai Apusului, dar vorba ceea 

—'mai bine vrăjmaș c'o față, decît prieten 

cu două. 
* 

Ruşii în preajma războiului. Caracte- 

ristic este că pentru întăia dată de cînd 

există autocraţia rusească, tonul ziarelor şi 

a(l) populațiunii a devenit .cutezător faţă 

cu capul statului chiar. Un conservativ, a- 

dresîndu-se către partida revoluţionară din 

Rusia, care nu încurajează îndestul războiul 

contra Turciei, se exprimă în' acest: mod 

neauzit: „Nu combateţi cea mai populară 

din mişcările, cîte s'au întîmplat vrodată 
în Rusia. Ziceţi din contră împreună cu 

noi: Dacă Ţarul va refuza de a se pune 

în fruntea poporului şi de-a împăca conști- 

ința publică, dacă nu va voi să meargă cu 

noi, spre libertatea. fraţilor noștri, ei bine, 

atunci: Jos Țarul! Atunci el nu mai este al 

nostru,.glasul sîngelui n'a vorbit în el, faţă 

cu entusiusmul nostru el a rămas rece“. Și 

să se ia bine aminte că acestea le scrie un 

Conservativ, un om ce face parte din acea 

clasă de oameni. moderați, politicoși şi reci, 

cari guvernează îh Rusia. T 

Unul 1din pericolele războiului” eventual 

este însă neclaritatea ţinutei Romîniei. Gu- 

vernul rusesc nu se simte de loc sigur faţă 

cu Romiînii, ale căror afaceri externe se 

clatină aproape ca vibraţiunea, aşa încit, 

dacă Rominia nar renunţa singură la neu- 

care ţine în eșec tendinţele 

tralitatea ei, pericolul cel mai mare al; răz- 

Doiului ar rămîne(a) înfringerea acestei neu-' 

tralități. Cu drept cuvint se ntreabă deci 

un ziar, dacă această evasivitate a diplo- 

maţiei romîne e născută din nesiguranța în- 

timplărilor, sau dacă în ea e un metod cert, 
puternicului 

vecin. 
In 'mare apropiere de noi Rominii se pe- 

trece însă înglotirea a șase corpuri de ar-. 

mată. Aceste șase corpuri compuse din 214 

mii oameni, cărora se vor mai adauge go: 

de niii, îşi au ștabul lor general la Chișănău. 

Vechea cetate moldovenească Hotinul, îm; 

prejurul căruia au avut loc nenumărate bă- 

tălii și care ne aminteşte ati: trecutul de 

glorie cît şi de cădere a Moldovei, Hotinul 

va căpăta un' parc de artilerie de 92 tunuri. 

gg, AR 

Conspiraţie în contra Suitanului. Ten- 
dințele de reformă a lui 'Midhad-pașa au 

trezit în poporul turceşc spiritul de coterie 

şi au agitat mai cu samă fanatismul vechii 

caste domnitoare. La această împrejurare 

se va putea reduce și încercarea de a fura 

pe Sultanul Murad al V-lea şi a” duce unde- 

va în străinătate. Dacă ar fi succes, atunci 

în numele său s'ar fi publicat un manifest, 

prin care s'ar fi arătat nelegalitatea răs- 

turnării sale, s'ar fi.răspins toate refor- 

mele, ca fiind contrarii :religiei mahome- 

tane, s'ar fi făcut apel către credincioși 

de a recunoaşte pe Murad al V-lea ca suve- 

ran legitim. Se zice că guvernul turcesc are 

pînă şi textul acelui manifest. Cesa ce-i mai 
interesant, e că acest complot a fost în mare 

parte urzit de damele curții lui Murad și 

că prin slăbiciunea de inimă a uneia sa 

descoperit: Conspiratori îmbrăcaţi ferneește, 

aveau intrare liberă în palatul Ceragan și 

ţineau conventicule cu damele, a(l) căror 

șef era Sultana “Valid, mama lui Murad. O 

foastă . favorită a lui Murad -a intrat: în re- 

laţii, nu tocmai. revoluționare, cu unul 'din. 

conspiratori, ceea ce enuncul păzitor i-a lua- 

t-o a nume de rău. Revoltată de aceasta, ea 

a descoperit unei amice a sale, odaliscă a 

lui Abdul-Hamid, toată șşiretenia, aşa încît 

poliţia a şi pus mîna pe cuibul întreg de con- 

spiratori și conspiratrice şi. la dus cald în 
beciurile polițienești. Si 

Damele au primit cîteva lecţii de bună 

purtare în turcește ș'au fost eliberate. Sul- 

tana Validă i-a spus lui Abdul:Hamid tot 
complotul din fir în păr ş'a asigurat plin- 

gînd c'a fost amăgită, că prin aceasta ar 

aduce un mare serviciu religiei şi statului. 

Intre complotiști sînt mai mulți pași şi — ca 

la toate întreprinderile de asemenea natu- 

ră —un Grec, anume Stavridis, căci fără 
Greci. nu se face treabă. 

. . . a
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Politica externă a Romîniei. In C. d. 7., 
nr. 134, din 10 Dec. 1876, la „Revista in: 
ternă* se resumează interpelarea deputatu- 
lui -Nicolae Blaremberg asupra politicei ex- 
terioare a, Romîniei şi răspunsul ministrului! 
de externe, apoi urmează această încheiere: 

„„Imtr'adevăr interpelaţia d-lui Blaremberg 
e cel puţin nelavreme, căci ea pare a cere un 
fel: de politică “absolută din partea statului 
romiîn, care prin poziţia sa îndoelnică e si- 
lit a face politică. de oportunitate. Se în- 
țelege, de sine că: Romînia îşi va menținea 
neutralitatea pe cîtă vreme tractatul de la 
Paris va... un drept viu, dar în momentul 
din care. chiar puterile, europene Var privi 
cu un drept gol, cum sînt drepturile regelui 
de Hanovera, pentru care nimene nu ridică 
un deget măcar, Rominia va trebui să ur- 
meze direcția ce i-o va prescrie interesul 
bine înţeles al naţiei romîneşti. A protesta 
şi a umbla cu protestele pe la ușile împăra- 
ților, a căuta pentru a nu găsi și a bate 
pentru a nu ţi se deschide, e un rol, nu nu- 
mai nedemn, dar. și nefolositor. E mai bine 
ca lumea. să aibă trebuinţă de tine, iar nu 
tu de lume, de aceea se înțelege că politica 
„extremei precauțiuni“ trebue să rămiie a 
noastră şi să nu cultivăm nici o periculoasă 
simpatie: pentru Orient sau Occident, căci 
singura simpatie, ce ne este perinisă, e aceea 
pentru neamul romînesc, ori-unde s'au afla 
cl pe pămînt și care vede în existenţa noastră 
garanţia existenţei sale. - 

, | Că | 

Politica internă a Romîniei, în faţa 
evenimentelor. externe grave. In acelaș 
nr. se vorbește și despre demisia din Senat. 
a lui Lascar Catargiu, G. Cantacuzino şi 
|. E. Florescu, din cauză că într'o ședință 
de mai nainte se rostise de pe banca ministe- 
rială expresii grele, care prin semnificaţia 
lor anticipau cu mult judecata în procesul 
pendent al acestor domni ca foşti membri ai 
cabinetului Catargiu. Urmează apoi aceste 
observaţii ale. redactorului (Eminescu): - 

„Abia trebuie să mai pomenim că sînt îm- 
„ prejurări unde anticipările din: jignitoare de- 
vin primejdioase. — Nu este, nu poate fi a- 
cuma vremea, de a aduce pe un corp le- 
Ziuitor la extremitatea de' aşi rosti antipa- 
tiile sale, precum nu este nici vremea unei 
crize de “cabinet. „Hannibal ânte portas“. 

„Poate că e tot atit de clar că în vremi extra- 
ordinare nu sînt de recomandat nici refor-! 
me organice care să tae în carne vie!) și 
că legi fundamentale sînt totdeauna rezul- 
tatul păcii în afară, în care un organism 
să poată suferi o criză internă: | | 

  

1) Alusie la comisia budgetară care, „reducînd: fune- 
ționarii de prisos, a tot şters pînă ce a şters și șepte 
membri de la Curtea de Casaţie.“ (Ea. 1. Scurtu). 

„Să nu uităm că fof ce este organic (deci 
și statul) e supus unor procese analoage de 
viaţă şi că nimeni nu ar întreprinde operaţii 
chirurgice asupra unui organism în momen- 
tul în care acesta se află expus crivăţului 
amorţitor: sau istovitorului sirocco. -Se- în- 
ţelege căm iîmprejurări..normale aceste ob- 
servaţii ni s'ar părea de prisos și că numai 
în consideraţia complicaţiilor din afară ne 
îngăduim a uza de marginile, în care ni este 
invoit “a ne rosti părerea. 

„Asemenea chestiuni trebuesc tranşat: în 
tăcere, O chestiune delicată a fost refuzul 
Germaniei de a lua parte la expoziţia uni- 
versală din Paris, a. căreia întreagă desba- 
tere a fost urinătoarea: . - 

„Prezidentul: Comitetul co.federaţiei gei- . 
manice a decis ca imperiul să nu ia oficial 
parte la expoziţia franceză. Cere cine-va cu- 
vîntul? (Tăcere generală). Voieşte delega- 
tul vre-uneia din statele confederate să oh- 
serve ceva? (Tăcere generală)... Aşa dar 
imperiul nu va lua parte la expoziţie. — 
Punct și nimic mai mult, „Cu toate acestea 
ura între partidele din. Germania e de sigur” 
adincă, neîmpăcată şi fără mijloc de .tran- 
sacție, pe cînd.la noi toate urmăresc aproape 
aceleași scopuri; afară. de aceea pericolul 
unor discuţiuni asupra acestei întrebări ce 
cu mult. mai mic pentru statornicia lucru- 
rilor din lăuntru acolo, decît la noi. 

îi “e 

Ungurii pentru Turci. „Timpul“ adusese 
ştirea că softalele ar avea cutezanța nu nu- 
mai de a trece prin Rominia, ci chiar de a 
petrece o zi în Bucureşti, şi sfătuește pe 
băeţii decorați de a reveni de la hotărirea 
lor pentru a evita ori ce turburări. Nouă 
ni se pare că pericolul turburării s'ar putea 
evita, dacă li s'ar îngădui „docţilor magnați“ 
petrecerea a 24 de ore — în beciurile poliţiei. 
Dar. ceea ce e caracteristic, pentru vremea 
noastră, pentru „,putrejunea mărului“, este 

„că se găsesc organe care să iee asupră-le 
apărarea acestor băcţi, cari în loc să înveţe 
carte şi să-şi împlinească prin învățătură 
știrbăturile firești ale minţii. lor, pleacă să 
complimenteze pe Turc cu o bandă de ţi-: 
gani în urma lor. Acest organ ce: ,,Trom- 
peta Carpaţilor“. . | 

“Se reproduc aici niai multe pasaje din. 
„Trombpeta“, de felul acestuia: „Ce fel! dom- 
nule Redactor (al Timpului), ţara noastră 
renumită prin toleranța și ospitalitatea cei, 
deschisă tuturor opiniunilor, tuturor credin-! 
dinţelor, să se închiză onorabilitățitor cure 
vor să o viziteze ca vecini amici, pentru că 
aceştia nu se inchină Panslavismului'și arată 
simpatie reformelor liberale în Orient, sim- 
patie bunului nostru suzeran, cu care sînicm 
în. cei mai buni termeni, cu care tractatele 

„şi voința naţională cere să fim amici?“
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“de vedere foarte egoist, 
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N'ar crede cineva ochilor săi proprii că 
aceste șiruri sînt scrise în Ruminia. 
„Dar față cu această înfruntare, făcută 

lumii întregi, noi ne vom abţine cu toate a- 
; cestea de la ori ce exclamaţii şi vom relata | 
* numai fapte. 

Studenţii germani din Viena, de. sizur 
inamici vii ai panslavismi ului, le-au trimis 
softalelor un „pereat!“ i 

In fine chiar senatul universităţii din Pes- 
ta a hotărit să iee cele mai stricte măsuri 
contra banalităţilor unor nevrisnici, cari nu 
se sfiesc de a trage în cercul patimilor lor 
de rînd sacrificiile pe care micele state de 
peste Diznăre le-au făcut .pentru o cauză 
pînă acuma încă sfîntă. Departe de noi de 
a fi panslavişti. Dar un stat de căimnătari, ri- 
sipitori - şi heiere, cum durase de-o mulţime 
de ani în Constantinopole, hrănindu-se din 
xploatarea neomenoasă a populațiilor agri- 

cole şi a breslelor orășenești, era ceva ncau- 
zit pe continentul european mai alss în vca-! 
cul nostru, 

Şi contra ucestui sisten n s'a ridicat Seibia, 
av înd î în parte-i sfinţenia muncii și a culturii, 

o "administraţie regulată şi îngrijitea!c, 0 
justiţie solidă, finanțe neincurcate, o stare 
conomică a "populaţii! or modestă, dar în- 

floritoare. Și toate aceste bunuri ale ei, mo-: 
rale și materiale, le-a pus în cumpănă în 
faţa unui stat, condus de femeile din harem 
și de cămătarii din Bizanţ. 

Nu e pînă astăzi popor, care ţine. câtuși 
de puţin la demnitatea „sa, care, contra 
poate din raţiuni politice mişcării slave, să 
u fi manitestat totuși simpatii „involunt are“ 
Boztru Serbia, sau să fi păstrat cel puţin tă- 
cerea. Cele mai vehemente organe „germa- 
ne“ au atacat pe Ruși și panslavismul, dar 
iPau apărat pe Turci. Distinqueadum est. 

Numai două neamuii s'au asociat în lauda 
Turcilor, Maghiarii și Evreii din Austria. 
Astăzi li se mai asociază și redactorul 
„Trompetei“. Să li fie de.bine. 

Ca guvernul austro-ungar să ţie diploma- 
ticeşte cu Turcii, c de explicat priă raţiunile 
sale de stat care trebue: să domnească ori, 
şi unde, pentru a face cu putinţă existența. 
Pentru ca să exiști, sacrifici ceea ce iubeşti, 
nccum ceca ce-ţi este indiferent -—un punct 

dar întemeiat pe 
instinctele curat animalice ale naturii ome- 
neşti. Dar cînd tinerimea unui popor, care 
nu are nici poate avea raţiuni de stat, îşi 
manifestează într mod 'atît de brutal. ȘI 
în disprețul lumii simpatii atît de barbare, 
atunci cu drept cuvînt ne'ntrebăm, ce popor 
-este acela care i-a'dat naştere? Ce fiare vor 
deveni 'aceşti Dipezi vertebraţi, cînd vor mai 
avea şi raţiuni reci pentru acţiunite lor? 

Mai âdăogăm la toate .aceste 'considera- 
ţii și modul” cum ne tratează Ungurii prin 
ziarele lor şi cum regularisesc pe connațio- 

nalii "noștri de peste Carpaţi şi: tabloul e 
- coraplect. 

Toleranţi sintem și creştini, dar ori cât 
de creştini, toate acestea tre bue să aibă o 
margine — și marginga este. excortatea po- 
Jiţienească a softalelor pînă la graniţă, pen- 
tru a evita scandalele între publicul romin 
ȘI „nobilii o oaspeţi“ ai „roni cetei“, 

L. Kossuth despre Şaguna. Ori-eare ar fi: 
„soarta desbaterilor. asupra băncii, ba chiar 
Austro-Ungariei peste tot, pe noi ne inte- 
resează numai întru cît ar putea avea drept 
rezultat o schimbare a politicei din lăuntru 

faţă cu popoarele nemaghiare și negermane. 
„Dac'ar ajunge lucrul” la. strem, nu credem 

că Maghiarii ar pă; ţi-o tocmai bine, căci as- 
tăzi ei sînt mai uriţi de cît la 1848. Și cum 
erau iubiţi pe atuncia, se vede dintr'o scri- 
soare autografă a lui Kossuth datată din 
Debrețin 25 Aprilie 1894, în care faimosul 
agitator se exprimă astfel: i. ED IR 

O PRărind simţimintului inimii mele, nu 
sistez „a declara că dacă, “apreciind cele 

mai sus zise, vor grăbi (Rominii) ) fără a- 
-minare a da garanţie despe purtare a lor 
pacifică în viitor, nu':mă voi siii ca În nu- 
mele păcii şi-al iubirii să aruncă văl asu-- 
Pia delictelor politice din : trecut, însă cu 
excepţiunea acelui om, care a abuzat în mod 
infam de înnalta sa poziţie bisericească şi 
de încrederea poporului călcînd în mod ruși- 
os datorințele sale cătră Dumnezeu și că- 
tră patrie, nu numai a amăgit'ipoporul romîn 
la răsculare şi prin aceasta a fost îndemnă-: 
torul la atitea pustiiri și vărsări: de sînge, 

“s'a înjosit 'încă la trădare de patrie, ce 
nu i 6e poate ierta nici odată, ba nu s'a în-" 
fiorat a provoca, a 'îndemna şi a mijloci i- 
rumperea de putere străină în ţară, pen- 
tru a măcela (sic) pre poporul propriei sale 
patrii,. și acestea. toate le face aşa,! “încît tot-:. 

odată. a fost destul de vila juca un rol de. 
fățarnic mincinos, pentru ca: în. mijlocul pă- . 
catelor sale trecătoare de patrie să adoar-. 
mă cu cuvinte dulci atențiunea și priveghia- 
rca mea şi a soţilor mei de la guvern; nu- 
mele acestui om este Andrei Şaguna, asupra 
capului - căruia muliul sînge. ce s'a. vărsat 
strigă răsbunare dreaptă, și care, precum 

- este declarat de trădător de patrie, aşa nu 
poate avca :parte de iertare. pre acest .pă-., 
mînt“. - i 

Și acestea toate „ossuth le scrie despre 
unul din cei mai; :moderaţi oameni, care se 
înţelege că nu s 'a putut însufleți nici odată |. 
de strania. onoare de-a fi numărat între 

Turci sau Maghiari, încît ccea-ce a făcut. 
contra acestora era în realitate un serviciu 

2 
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adus umanității și un merit faţă cu bopoarele 
transilvane. | 

Mai interesantă însă este această scri- 
soare din alt punct de vedere. Șaguna a fost 
tratat de un, partid romînesc din Transil- 
vania ca vînzător al intereselor romineşti şi 
ca maghiarofil. Acum însă se vede, care 
crau adevăratele lui simțiri. In faptă Mi- 
tropolitul transilvan, politic de la creştet 
Pin” în tălpi, își cunoștea aşa de binz po- 
porul, oamenii, inteligența, înci: nu i-a 
zut capabili de-a rezista la 1855 cu efect la 
introducerea dualismului. Ca toţi politicii 
de talent, Şaguna cra pesimist, ş'a calculat 
tot-deauna cu împrejurările cele mai rele, 
nu cu cele mai bune. In ide altfel lipsa lui 
de încredere nu în energia, dar în judecata 
sinătoasi și oare cum realistă a conlup- 
tătorilor săi a fost în parte adeverită de 
vreme. E a | 

se 

Primejdia războiului cu Turcii. Ziarele 
din străinătate nu mai cuprind. nisi o spe- 
ranță. de pace, iar azticolele lor de fond 
încep a zugrăvi eventualitățile războiului cu 
mai multă sau mai puţină cheltuială de fan- 
tasie.. Unele. văd deja zecile de milioane de 
mo(h)ametani din Îndia depărtată şi pînă 
la Maroc, ridicîndu-se ca -un singur om la 
desfășurarea flamurii verzi a prorocului şi 
împlînd nefericita Europă cu rîuri de singe 
și de flacări, încît, după cuvîntul bibli=, nea- 
muri străine vor intra cu plugul p2 locurile 
unde au stătut orașele noastre, ȘI turmele 
de vite ale triburilor asiatice vor pa te iarba, 
răsărită din ruinile sfinte sale civilizaţiei. 
Astlel se va ridica în contra crucii întreg. 
Aliotmanul şi astfel se zugrăvesc ca pe-o 
pînză. albă umbrele negre ale viitorului. 
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Romînia în preajma războiului ruso- 
turc. In C. d. 1, nr. 40, din 15 April, 1877, 
la „Revista externă“, se descrie întîmpinarea. 
Impăratului Rusiei la Unghenii-ruseşti da 

„cătră delegaţia romînească în frunte cu AMi- 
tropolitul Moldovei. Iar la „Revista internă“ 
se descrie intrarea în ţară a armatei ru- 
seşti şi purtarea rezervată a autorităţilor 
romînești, cu următoarea observaţie: „E- 
venimentele se grămădesc bătînd în poarta 
viitorului şi icoanele activităţii pacinice se 
ntunică văzînd cu ochii înnaintea mișcări- 
lor războiului. Aşezată între puterile ce vor 
intra în războiu, Rominia caută a merge cale 
dreaptă, a-şi menținea neutrafitatea sa con- 
troversatii de cabinetul englez, ba poa'e și 

: cături, ce.n'o privesc, ea parează deoca:n- ww 

Cre- - 

[.
..
. 

de altele, și amestecată fără voie În încur- i: 

i, 

- român“ 

MIIAIL EMINESCU 

dată în mod destul de 'corect evenimentele, 
„care-i ating ncutralitatea“. 

= sa 

Turcofilia Maghiarilor. Se non e vero, 
e ben trovato și s'ar putea întimpla ca în 
școale!e secundare ungurești să se introducă 
de la anul limba turcească în lozul celei gre- 
cești vechi ca studiu obligatoriu. In urma ur- 
„elor, ce-ar și perde Ungaria înlocuind lim- 
ba grecească veche cu cea turceascii. Se 
ştie că cultura turcească e mult mai presus 
decit cea grecească. Demosten (ar fi înlo- 
cuii prin procesele verbale ale noului par- 
lament din Constantinopo'e, Plato pri îs- 
toria vestitului Nastratin-Hogea, Aristofan 
prin „întroducerea în arta caraghioşilor“, 
artă despre a cărei înţelegere Ungurii au 
dat strălucite dovezi în vremea din urmă. 
Să sperăm deci că în intezesul culturii ome- 
neşti îndeobște, limba turcească va deveni 
limba Academici ungurești din Pesta. 

Am împărtăşit şi noi induigeaţi'or cititori 
un specimen de exercițiu stilistic al ziaru- 
lui „lKelet“ din Cluj şi am spus că efectul 
unor asemeni caraghioslicuri este în Un- 
garia totdeauna o măsură guvernamentală 
oare-care;. în cazul de fată disolvarea co- 
mitetelor romînești, formate pentru a veni 
în ajutorul societăţii Crucii-roşii din Bucu- 
rești. Pretextul a fost că prin forinarea unor 

„asemenea comitete, se prejudițiază stricta 
neutralitate a statului unguresc. La ordinul 
de disoluțiune al prefectului de Sibiu, d-na 
Iudita Măcelariu (presirlenta co:nitctului d 
dame), răspunse astfel: Statui nostru (un- 
guresc) e în relaţii amicale atît cu Turcia 
cît şi cu Rominia și dacă nu este crimă în 
patria noastră a simpatiza 'cu Turcii (precum . 
o fac (d-nii Maghiari), nu poate fi crimă dacă . 
Romîncele au compătimire și simpatie pan- 
tru sîngele lor propriu. In fine prinipiul 
neutralității nu se atinge pin împrejura- 
Tea că cetățenii statului constitue comitele 
pentru ajutorul răniților ori-cărei părți, ci 
neutralitatea se violea:ă tocmai oprind con- 

„Stituirea unor asemenea comitete. In de au- 
fel d-na Măcelariu se obligi a primi, ca. 
persoană privată, toate efectele în bani şi 
obiecte, ce i sc vor trimite de-acumna înainte. 

i 

î , 

Turcofilia presei maghiare. „Teirgra!u! 
(din Sibiu) ne dă detalii de tot 

interesante despre extremă bunăvoință, cu 
care ne regalează frații Maghiari. Adevă- 
rul rămîne adevăr, n'ai ce-i face. In speciali- 
tatea fineței aca'lemice fraţii maghiari au 
ajuns la o virtuosiiate neîntre-u'ă şi cititorul 
va avea ocazie să vadă, cu cît încunjur, cu 
cîtă mlădioşie stilistică știu jurnaliştii ma-
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ghiari să spună lucrurile, ce nu le plac. Ex- 
tra Hungariam non est — mgenium. 

Se reproduce apoi ariicolu: din „Lele- 
graful“ nr. 44 din 5/47 lunie 1877, articoiu! 
„Diurnalistic' a inaghiara i€r' despre romiîni 
și arma? a Romaniei“, în care se desciia: 
cum ziarele ungurești își băteau jo: de Ro- 
minii din armata sirbească şi de pretinsa lor 
lașitate, cum apoi în esa:taţiunea poftei lor 
de alianță cu Rominia contra invaciunii, ru- 
sești lăudau armata Roininiei și numeau pe 
Romini compatrioți și fraţi «de o soartă; 

„cum, de cind Romiînia s'a alia: cu Rusia și 
s'a proclamat independentu, Ungurii nu gă- 
sesc cuvinte mai triviale asupra dezadenței 
armatei romîne. 

Ce să mai putem zice noi la aceste mize- 
rabilităţi jurnalistice ale turcofililor, ca-i ass- 
tăzi te căciulează și te laudă, iar mine te 
persiflează; şi ei cred că prin aceste birtele 
fac servicii bune fraţilor lo: semilunatici, 
Turcilor| 

% 

x 

Cărţi . romîneş.i inte,zis2 pentu Ua- 
garia. Ca să se vadă cum gospodă-es- fra- 
ţii maghiari cu naţionatităţi.e, vom cita nu- 
mele” cărțitor 'romineşzti oprite. a sa întrebu- 
înţa în școlile de pe teritoriul fericitului 
regat al Sf. Stefan (urmează titlul cărților). 

Peste tot au fost oprite a se întrebuința 
38 de cărţi, scrise. în deosebitele linbi al: 
poliglotei Ungarii și anume. cărţi Bermaic, 
rominc, sîrbeşti, slovace și croate. Între căr- 
țile romîneşti vedem. figurind chiar „cartea 
de lectură a lui Pumnul“, aprobată de mi- 
nisterul de instrucţiune din Viena și tipărită 
în chiar fipografia statului. Dar ceea ce 
la Viena nu-i periculos, în. Ungaria e din 
contra ui sîmbure: de distruge: re a statului 
unguresc, căci, precum se știc, lepturarial 
în aparenţă inocent a lui Pumnul îi opreşte 
pe Rominii din Transiivaniu şi Unga:i ia de 
se face Maghiari. In suma de 35 3 de căr ți o- 
prite, literatura noustră scola;tică are onoa- 
re de'a fi reprezentată cu 14 opuri, va să 
zică cu mai mult de-a treia pa: te diu numă- 
rul total. Cărţi maghiare n'au fost oprite 
nici una de vreme ce asemenea en de obștie 

„ 
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cunoscut că ori-ce carte ungurească e bună 
pentru școale, ba că cele mai multe nici nu 
corițin mai mult decit ceea ce trebue să știe 
— un copil... 

“a 2% 

Maghiarii şi Romînii la graniţă. Des- 
pre intrarea Maghiasiior la Clozani cisculă 
o mulțime de versiuni. In Transilvania sc 
răspindise știrea că ar fi fost o încăierare 
între grănicerii romîni şi săcui, că 5o din- 
tr'aceşti din urmă au fost împușcați de sol- 
daţii de graniţă și că banda a rupt-o după 
aceca de 'iuză. „Egyetertes” spune că nişte 
tineri unguri s'ar fi rămășit că vre-o cîţiva 
din d-nialor, ivindu-se la "margine, or să 
puc în spaimă Romiînia întreagă.. Vorbă să 
fie! Poftească numai şi vor vedea aiuncia 
de ce soiu este spaima noastră. Nu știm 
zău, dacă vre-unul din „sperietori“ s'ar în- 
“toarce neciuruit în fericita Ungarie. - 

Nouă ni se pare că „Rominul: dă o prea 
mare importanți focului de paie din Unga- 
ria. Maghiarul trebue, frecat pentru' a de- 
veni om de omenie, prin urmare o aseme- 

“nea, încălcare a teritoriului nostru â împlut 
pe mulţi: din noi de bucurie. Dar fiind că 
această bucurie nu ne-a fost dată de Dum- 
nczcu,' de aceca reproducem spre plăcerea 
“universală proclamația Maghiariio: după tra- 
ducerea „Nominului“. , 

. , | 2 | ' 
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Desprs Greco-Bulgarii din Romînia. Si- 
gur este că mulți din oumânii influenți din 
Rominia sînt Greci și Bulgari, de vreme ce 

ei însuși sînt. greco-bulgari. Că aceștia pa- 
radează adesa mai mult cu fraze naţiona- 
liste şi cu gloria lui Ștefan şi Mihai, e un 
fenomen comun asupra căruia nu mai reve- 
nim. Inregistrăm numai că: în Londra se 
gerează astăzi de Bulgar un profesor de la 
universitatea romînească din Bucureşti. A- 
cest profesor romîn e dr. Protici, care, ui-! 
tind lanţurile -și durerea za cap, a ajuns 
la atîta sentimentalism, încit a comis chiar 
un ipoem în limba franceză, tipărit însă subt 
titlui englez „The Voice of Bulgaria“ şi de- 
dicat d- lui Gladstone. Alături cu d. Zancof 
şiBalabanof,: doctorul. formează. un „ frumos 

- srifolium bulgaricum. 

me 
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CRITICA RAȚIUNEI PURE 
, , . "de Immaunnel Kant 

| Ă /Traducere, . p 

In anii 1874-1575 precum şi 1877 Emi- 
nescu a tradus. scrierea monumentală a lui 
ant: „Kritik der reinen Vernunfi“. Tradu- 
cerea este necomplectă şi se prezintă sub . 
forma a. trei fragmente. Există însă o anu- 
mită ordine de urmare între aceste trei frag- 
mente precum .şi fiecare din acestea au o 
vaolare. și un înţeles desinestătător. Frag- 
mentul întîi, cel mai mare, cuprinde tradu- 
cerea introducerei, a Esteticei transcenden- 
tale şi a. părței întîia din Analitica transcen- 
dentală:  Analitica noţiunilor: sau deducțţia 
transcendentală. a categoriilor. Fragmentul 
al doilea cuprinde traducerea unei părţi din 
capitolul întîi. al Metodologiei transcenden- | 
tale. Fragmentul al treilea, de asemenea, 
cuprinde traducerea. unei părţi din Meto- 
dologia transcendentală: capitolul al treilea. 

Deşi în textul Criticei raţiunei pure aceste 
iragmente sînt distanțate, totuși există în- 
tre ele o continuitate logică. Înadevăr, în . 
ivagmentul al doilea în icare se vorbeşte 
despre imposibilitatea unei atitudini sceptice . 
„definitive faţă de valoarea cunoaşterei, este, 
implicit,. cuprins punctul de plecare al lui 
Kant faţă de scepticismul lui Hume precum. 
și pregătirea terenului pentru o Filosofie 
transcendentală.. “In fragmentul al doilea 
Kant fixează, locul pe care îl ocupă Filoso- 
îia transcendentală.. în ordinea: sistematică 
a ştiinţelor în genere. Fragmentul întăi, cu- 
prinde însăși desfășurarea a unei bune părţi 
din această Filosofie transcendentală. Ca do- 
vacă despre aceasta este și faptul că Emi- 
nescu a intitulat fragmentul al doilea cu: 
„Prima lectură“, în vederea prelegerilor pe 
care se pregătea să le ţie asupra Filosofiei 
lui Kant la Universitatea din Iaşi. 

lit publicarea acestor fragmente vom păs- 
tra deci nu ordinea din textul c. r. p.cei 
ordinea pe care a indicat-o însuşi Eminescu. 

Ca fond, traducerea este minunat adec- 
vată fondului textului german. Aceasta ne 
dovedeşte nu numai o cunoştinţă deplină 

„SCRIERI FILOZOFICE i 
a limbei germane, dar şi un extraordinar spi- 
rit filosofic la Eminescu, dat fiind greutatea 
acestei lucrări a lui Kant şi mai ales, dat [i- 
ind faptul că Eminescu n'a avut o școală fi- 
losofică. | 

Ca formă, fireşte, traducerea poartă pe- 
cetia timpului în care s'a făcut. Astfel .sunt. 
numeroasele franţuzisme: „restează“, „abo- 
li, "„persuadat“, „adhera“, „pertranspecti- 
va“ etc, Este des și germanismul „zace“. 
Adesea-ori sintaxa este mai' inult 'germană 
decît 'rominească. Cite odată  întilnim chiar 
discordanţe între genul substantivului şi for- 
ma adjectivului. Oricum, de «această tradu- 
cere va trebui să se ție seama ori-cînd se va 
încerca din nou traducerea în 'romîneşte a 
cr. p. (NE) i 

Prima lectură. 

1) A cumpăni tot'ce este (obiect în spaţiu 
sau în timp), dacă și întru cit e un quant sau 
nu, dacă în el trebue să ne inchipuim fiinţă 
sau lipsă de fiinţă, întru cit acest ce (care 
împle timp sau spaţiu) este un supstrat, pri- 
mordial. sau numai determinarea unui ase- 
menea, dacă are vre-un raport al existenţei - 
sale şi la altceva ca cauză sau efect şi în 
fine dacă stă izolat sau într'o atirnarc, de 
reciprocitate cu altele în privirea existenţei 
sale, a cumpăni posibilitatea existenţei sale, 
realitatea sau necesitatea acesteia ori contra: - 
riile acestora, toate acestea aparţin conşti- 
inţei raționale din noțiuni și se numesc filo- 
zofjice. Dar a determina apriori o intuiţiune 
în spațiu (figură), a împărți timpul (durata), 
sau a cunoaşte generalul sintesei unui şi a- 
celuiași lucru, și prin urmare mărimea în 
genere a unci asemenea intuiţiuni, este o 
ocupaţie a raţiunei prin construcție de no- 
Țiuni şi se numește matematică. 

1) Aceia ce urmează pînă la titlu, este un fragment 
din partea întăio, a scețiunei întâia din capitolul întăi 
al metodologiei transcendentale a e. r.p. 

Vezi: „Kritie der reînen Vernunitt ed. Kehrbach pag. | 
55)—556,.N. E.
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1) Despre neputința unei mulțămiri skep- 
tice' a rațiunci pure, desbinate 

cu sine însăşi. 
"4 - . . 

__ Conştiinţa neştiinței mele (dacă accasta, 
din urmă nu c totdeauna recunoscută ca 
necesară), în loc de-a pune capăt cerce- 
tărilor mele, va fi din contra și mai mult 
cauza pentru excitarea lor. Toată neștiinţa 
este sau a lucrurilor 'sau a determinărei şi : 
marginelor cunoștinței. Neștiinţa întimplă- 
toare fiind, treb=ic să mă împingă să cer- 
cetez în cazul întîiu lucrurile (obiectele) în 
mod dogmatic, în al doilea marginele pînă. 
unde se poate întinde cunoștința mea în mod 
critic. Deci. cazul, că neştiința mea de-a 
dreptul să fie necesară și să mă dispenscze 
de orice cercetare, nu se poate stabili prin 
observaţie în mod empiric, ci numai în. mod 
critic prin sondarea izvoarelor cunoștinței 
noastre. Astfel determinarea hotăririlor ra- 
țiurtei: noastre se poate face numai pe te- 
meiuri apriorice; restringerea (limitarea) ci 
însă, care e o cunoştinţă, deşi nehotărită, 
despre ncştiinţa, ce nici odată nu se va pu- 
tea. ridica cu desivirşire, poate să fic recu- 
noscută şi ca posteriori, prin priceperea ce-.. 
lora ce ni-a rămas să știm, pe lingă toată 
știința ce.o avem, 

Prima cunoştinţă a neștiinţei noastre, po- 
sibilă numai prin o critică a raţiunei însăși, 
este așa dar o știință, 'cea de a doua nu e 
nimic de cît o remarcare despre care nu se 
poate spune pină unde ajunge concluzia tra- 
să din ca. Dacă (conform părerei simţurilor ) 
îmi închipuesc fața pămîntului a fi în felul - 
unui talger, nu voi şti pînă unde se întinde. 
Dar experienţa mă va învăţa, că ori și unde * 
moi fi dus voi găsi încă un spațiu, în care 
să mă pot mișca mai departe; cunosc așa 
dar bazele cunoștinței mele întotdeauna reale 
despre pămînt, nu însă hotarele unei des- 
crieri posibile a pămîntului. Dacă însă am . 
ajuns să ştiu că pămintul e un-glob şi faţa: 
lui sferică, atunci dintr'o mică parte a a- 
cestia, de pildă din mărimea unui grad, 
voi putea să 'știu hotarul și după principii 
a priori diametrul și prin acesia mărginirea 
reală a pămintului, adică a stiprafeţei sale; 
și deși în privirea celora ce acest-plan conţin, 
v'oiu 'putea neştiutor să fiu, totuşi 'n'o voi 

fi în privirea coprinsului ce-l conţine, a mă- 
“rimei şi marginelor lui. , 

Universalitatea tuturor! obiectelor celor * 

1. Acecasta este partea a doua a secţiuuci a dota din 
capitolul întăi al metodologiei transcendentale. -: 

Dapă cît se vede această parte a traducerei a, alcătuit 
materialul întăci prelegeri cu care Eminescu ar îi început 
cursul său asupra sistemului de gîndire a lui Kant. la 
Universitatea din Iași. Din netericiro celui mai mare 
gîuditor al nostru nn î-a fost dat să creioze o tradiție 
în învățămîntul filozofie de la această universitate, . 

“vorbind despre cel mai mare gînditor al timpurilor 
moderne, N. E. 

pentru cunoştinţa noastră. posibile, ni pare 
un plan şes, care are orizontul său aparent 
adică. ceca ce cuprinde întreagă întinderea 
sa şi care a fost numită de noi noţiunea ra- 
țională a totalităţii e cu' neputinţă și toate 
încercările de a-l determina apriori duși 
un princip cert a fost în-zadar. Cu toate a- 
cestea toate: întrebările raţiunci noastre pure 
tentează spre cela ce se află din dărătul 
acelui orizont sau, în ori-ce caz, înăuntrul 
liniei hotarnicc. a „a 

Celebrul David Hume a fost şi el unul din 
gcografii raţiunci omenești, care au. crezut 
a fi rezolvat de 'ajuns şi dintr'odată acele 
intrebări, prin aceea.că le-au proscris din- 
colo de nuinitul horizont, de şi nu-l putu- 
'se determina pre acesta. El: s'a oprit cit 
deosebire asupra: principiului  cauzatitiiței, 
despre care observă cu drept cuvint, că 
nu-și bazează adevărul (ba nici chiar valabi- . 
litatea în genere a noţiunei unei cauze ac- 
tive), pe nici-o vedere adică nici o cunoș- 
tință a priori şi că așa dar toată autori- 

" tatea lui nu se întemeiază cîtişi de puţin pe 
necesitatea unci asemenea legi,. ci numai 
pe utilitatea sa generală născută în cursul 
experienţei și răsărită dintr'o necesitate su- 
biectivă, pe care cel o. numește obișnuinfii. 
-Din neputința rațiunei noastre de-a. treco 
în întrebuințarea acestui princip peste ori-ce 
“experiență, cl conchide nimicnicia tuturor 
 arogaţiilor raţiunei de a trece peste cele 
„erpirice. „ 

O procedură de acest soiu, de a supune 

adică factele raţiunei unui examen şi a le 
critica după cum se găsesc a fi, s'ar pu- 

tea numi censura rațiunei. E nendoit, că 
această censură nu va lipsi:de a conduce 

la îndoieli contra a, ori-ce întrebuințare 

transcendentă a principilor. Dar aceasta-i 

numai pasul al doilea, care-i desparte de-a. 

mântui lucrarea. Cel dintiiu pas în ale ra- 

țiunei, care, ilustrează vrista ei copilăreas- 

'că este dogmatic. Acum numitul al doilza 

pas este skeptic, şi dovedeşte precauţia ra- 

" ţiunei prin experienţi păţite. Dar mai trebue 

'un al treilea pas, care 'să vină să-l facă 

puterei de judecată coapte şi bărbătești, care 

aceasta are de temeiu maxime solide şi po- 

sibile prin generaliiatea lor; ca impune a- 
nume evaluării nu faptele rațiune, ci pe - 

rațiunea însăşi întrucît privește putinţa şi” 
aptitudinea ei la științe curate și apriorice: 
ceea ce nu mai e censură, ci crifica raţiunei, 

prin care se, stabilesc nu numai îngrădiri, 
ci hotarele proprii ale ei, şi nu numai neş- 

tiinţa în cutare sau cutare parte, ci în pri- 
virea tuturor întrebărilor posibile de un a- 
nume soiu, și toate acestea critica nu le pre- 

supune ci le conclude din principii. Astfel 
„skepticismul e numai un popas pentru raţiu- 

nea omenească, unde ea se. reculege din 

" drumul ei dogmatic și-și poate face planul
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înconjurului în care se pomeneşte, spre a 
"a-l scoate din concept şi a-l aduce la cunoş- 

putea pe viitor să-și alcagă drumul cu mai 
multă siguranță, dar nu este o locuință, în 
care 's'ar putea așeza pentru totdeauna, căci 
această locuință nu se află decit în deplina: 
certitudine fie a cunoștinței obiectelor înșile, 
fie a hotarălor, înăuntrul cărora ori-ce cu- 

* noştință a' noastră despre obiecte este în- 
chisă. , 

" “ Rațiunea noastră nu este doar un cir ne- 
determinabil de întins, a cărui îngrădiri să 
le poţi ști numai așa în genere, ci sînt, că 
trebuc s'o :sămuim cu o sferă, al cărei dia- 
metru se poate afla din îndoirea arcului pe 
suprafaţă-i (natura tesilor 'sintetice a piori) 
și dintr'asta se poate da sama sigură asu- 
pra coprinsului și hotărniciei sale. Afară 
de această sferă (tărimul experienţei) ni- 
mic nu poate fi pentru ca obiect, ba chiar 
întrebările, cari asupra unor asemenea pre- 
tinse obiecte, ating numai pritcipii subiec- 
tive despre regularea, peste tot a raportu- 
rilor, cari pot proveni înăuntrul acestei în-! 
tre noţiunile raţiunei. 

Sîntem într'adevăr în posesia unor cunoş- 
tinţe sintetice a priori, ceea ce se vede din 
principiile minţii, (cari anticipează experiența. 
“Dacă cine-va nu-și poate explica cum de-s 
posibile, poate să se și'ndoiască la început 
„dacă într'adevăr sînt în noi a priori; dar nu 
poate susţine nici „că ele sint cu neputinţă . 
prin puterile proprii a minţii, nici că toți 
pașii, pe care raţiunea-i face după această 
călăuză sînt nuli. Numai atît ar putea spune: 

"de-an: cunoaște originea și legitimitatea lor, 
am putea determina cuprinsul și hotarele ra- 
țiunei noastre; înainte însă. de-a se fi întim- 
plat aceasta, afirmările acestei din urmă sînt 
hazardate orbește. Și astfel ar și fi înteme- 
iată o îndoială peste tot faţă cu ori-ce fi- 
lozofie dogmatică, care merge de sine în 
drumul ci, fără ca mai întîiu să fi încercat o 
critică a raţiunei, însă pentru aceasta to- 
tuși nu i se poate împedica raţiunei mersul 
ci, dacă acest mers ar fi pregătit și asigurat 
prin 0 întemeiere mai bună. Căci toate no- 
țiunile, ba întrebările toate, „pe care rațiu- 
nea ni le impune, nu sînt date prin expe- 
riență, ci iarăși numai în rațiune, și. trebue 
să se poată resolvi și pricepe după valabili- 
tatea sau nulitatea lor. Şi nici sîntem îndrep- 
tăţiți, de a respinge sub pretextul nepu- 
tinței noastre aceste întrebări, ca şi cînd' 
soluțiunea lor ar sta într'adevăr în natura: - 
lucrurilor, nici putem! a ne desbara de-a: 
cerceta însă departe, fiindcă în sînul ci ra- 
ţiunea a produs acestei idei, despre a căror 
valabilitate sau părere dialectică ce ţinută 

"să-şi dea seamă, 
Dacă-i la adică, atunci toată polemizarea 

„sceptică ce îndreptată, numai în potriva dog- 
maticului, care fără neîncrederea în princi- 
piile. sale primordiale obiective, își urmează 
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mersul cu gravitate, și accasta: numai "spre 

tinţa de sine. Ca atare însă ea nu decide ni-: 
mic nici în privința celor ce ştim, nici în 

„a celor ce nu puteni ști. Toate încercările 
dogmatice greşite ale raţiunei sînt facte, 
cari e ori cînd bine a le. supune censurci. 
Asta însă nu poate decide asupra așteptă- 
rilor raţiunei. de a spera un succes mai 
bun'al ostenelilor ei viitoare şi de a și face 
asemenea pretențiuni; censura numai, nu 
poate aduce la un capăt litigiul asupra în- 
dreptățirilor raţiunei omenești. 

Fiindcă Hume e poate cel mai spiritual 
dintre skeptici, şi fără îndoială cel mai în- 
semnat în privirea influenței, pe care.pro- 
dura skeptică poate s'o aibă asupra tre- 
zirei unei examinări temeinice a raţiunci, se 
plătește într'adevăr osteneala întru cît se po- . 
triveşte cu intenţia mea de a reproduce mer- 
sul construirilor şi rătăcirilor unui om atit 
de priceput (isteţ) și prețuit cari totuşi pe 
urma. adevărului ș'an Jasat începutul. 
„Hume poate-o avea în gînd, deşi n'a des- 

voltat-o nici odată pe deplin, cumcă în ju- 
decăți anumite noi trecem pesfe noţiunea 
obiectului. Acest soiu de judecăţi le-am vumit 
cu sintetice. Că prin experienţă pot trece 
peste cutare noțiune, pe care am fost avut-o 
pîn' acum, aceasta nu-i supus nici. unui scru- 
pul.- Experiența însăşi esta o astfel de sin- 
tesă a percepțiunilor, care-mi îmulțeşte no- 
țiunea mea pe care am fost avut-o prin o 
percepţiune, cu altele ce sc adaogă din nou. 
Ci noi credem a'putea trece a priori peste 
raţiunile noastre, „și a ni lărgi cunoștința. 
Aceasta o încercăm noi -sau prin mintea 
pusă în privirea celora ce pot fi cel puţiu 
obiecte ale experienţei, sau chiar și prin ra- 
țiune: pură, în privirea acelor însuşiri alo 
obiectelor, sau „chiar .în. privirea existenței 

„unui așa fel de obiecte, cari nici pot proveni 
vreodată în “experiență. Skepticul nostru n'a 
distins aceste două speţii cum s'ar fi căzut 
so facă,- și au taxat de-a dreptul de impo- 
sibilă această înmulțire a raţiunelor din ele 
înşile -și -această naștere din sine cum am 
zice a minţii dimpreună cu raţiunea, fără ca 
să fi fost îngrădită(?) prin experienţă, prin 
urmare a. taxa de închipuite toate princi- 
pile pretinse apriori ale lor și-au găsit, ca 
ele nu sînt de cît un obiceiu născut din ex- 
periență și din legile ci şi că ar fi. nișto 
regule numai empirice, prin urmare întîm- 

PY “plătoare, cărora li arogăm pe nedrept pre- 
tinsa lor necesitate şi generalitate. In sus- 
ținerea acestei. tese stranie el se referea la 
principiul generalmente recunoscut al TAPor- 
tului între cauză și efect. Fiindcă nici o pu- 
tere a minţii nu ne poate duce dela noțiunea 
unui obicct la existența, unui af?ceva, care 
prin aceasta să fie dat în genere și cu ne- 
cesitate, au crezut a putea conchide, că firă
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experienţă nu avem nimic, ce ne-ar putea 

înmulți noţiunea noastră și ne-ar putea în- 

dreptăţi la un ascinenca, județiu apriori și 

lărgit prin sine însuşi. Cumcă lumina soa- 

relui, care cade asupra cerei o topeşte tot- 

odată, pe cind aceiaşi” lumină învîrtoșază 

lutul, aceasta nu ni.le poate ghici nici o 

minte numai din noţiunile, ce 

avut după acele lucruri, și mai puţin le peate 

conchide după legi; numai experiența ne 

poate învăţa o asemenca lege.—Acestora îm- 

potrivă, noi am văzut în logica transcenden- 

tală, că de și nemijlocit nu putem trece nici- 

odată asupra coprinsului unei noţiuni, care 

ni e dată, totuşi putem cunoaște legea con- 

binării cu alte lucruri cu dlesăvirşire a- 

priori, e drept că numai referindu-ae la un 

“al treilea, adică la experienţa posibilă, dară 

totuși apriori. Dacă dar o ceară, ce lusese 

vîrtoasă se topește, pot ști apriori, că tre- 

bue să se fi petrecut ceva (d. e. lumină de 

soare) în urmă căreia topirea a urmat cupă 

o lege constantă, deși fără experienţă n'aş 

putea cunoaşte apriori determinat nici din 

efect cauza nici din cauză efectul. El a con- 

chis așa dar falș dela accidentalitatea deter- 

“minărilor noastre după lege la accidenta- 

litatea tegei însăși, şi răspunderea părţii ra- 

țiunci unui lucru asupra unci experienţi po- 

sibile (care 'atimplă totdeauna apriori Şi 

constitue realitatea obiectivă unui asemenea) 

au confundat-o cu sintesa obiccielor cipe- 

rienţei reale, care fireşte că-i totdeauna cm-, 

pirică; prin asta a făcut dintr'un principiu | 

al afinităţii, care residă în minte și predică 

coinbinarea necesară, o regulă a asociaţiunei . 

care se află numai în puterea de imaginaţie 

imitatoric şi care nu poate reprezenta de 

cît combinări întîmplătoare și nici de cun 

obiective. E 

“Rătăcirile skeptice ale ace:tui bizbat alt- 

“fel foarte pătrunzător s'au născut: dintro 

lipsă, care-i era comună cu dogmaticii și 

anume că nau avut o privire sistematicii 

asupra tuturor speţielor de sintesă apriori a 

minţii. Căci atunci, fără a mai pomeni de 

altele, ar îi aflat şi constaatt ca atare prin- 

cipiul persistenţei care ca, și acela al causa- 

lităţii anticipează experienţa. Prin asta ar 

fi putut să li însemne hotară. determinate 

minţei ce_ apriori. se lărgeşte :prin însăși 

raţiunea. Dar astfel îngrădind numai mintea 

fără a hotări, el naşte numai o neîncredere 

generală însă nu o cunoştinţă sigură a inc- 

vitabilei. noastre neştiinţe, fiind că supune 

censurei numai cîteva principii ale minţii şi 

nu pune în cumpăna criticei, această minte 

însuși în privirea întregei ci capacităţi Şi 

derogîndu-i minții ceea ce ea într'adevăr 
nu poate împlini, el merge mai departe, Şi-i 

contestă orice facultate de-a se lărgi în mod 

aprioric de şi el n'a supus unei apreţuiri 

„această capacitate, astfel i se. întimplă Şi 

lui ceca ce-i loveşte întotdeauna skepticis- 

mul, că adică el însuşi este debitat fiindcă 

reflecţiile lui se întemeiază numai pe fapte, 

cari sînt întimplătoare, însă nu pe principii, 

cari ar putea efectua o abdicare necesitată la 

dreptul aserţiunilor dogmatice. 

Fiind însă că cl nu distinge între pre- 

le-am fost. tenţiile minţii şi arogările dialectice ale 

raţiunei, contra cărora este principalimente, 

îndreptat atacurile sale, de aceia raţiunea, 

al,cărei avînt propriu nu se simte perturbat 

la fel, ci numai împedicat, nu-şi Simte în- 

chis spaţiul: pentru o mai: departe Jăţire și 

nici poate fi redusă cu totul dela încercările 

ci, de și a fost ciupită ici şi colo. Căci contra 

atacurilor cineva .senarmează spre apărare 

și-și pune și mai mult capul, de-a reuși cu 

pretențiile sale. Un compt general însă a 

averei. sale întregi și convingerea resultatii 

din cl, a siguranței unei mici proprietăţi, 

pe lîngă deşertăciunea unor pretenții mat 

mari, ridică orice ceartă şi înduplică la 

mulţămirea păciuită cu 0 proprictate ho- 

tărită . dar necontestabilă. 

a ae 1) îndreptate contra dogmaticului ne- 

critic care n'a măsurat sfera minţei sale, 

prin urmare nu a determinat după principii 

hotarele cunoștinței sale, care așa dar nu 

stic dinainte cît şi ce poate, ci cugeti a 0 

strica prin încercările lui, contra unui asc- 

menca atacurile skeptice sînt.nu numa pe- 

riculoase, ci chiar destructorii. Căci dacă c 

prins asupra unei singure aserţiuni, pe care 

n-o poate justifica, a cărei” părere însă nici 

-m'o poate desvolta din principii, prepusul 

cade asupra tuturor, „ori cît de persucase 

ar fi Ei 

Astiel skepticul, acest dressator al Teso-! 

nervului dogmatic ne conduce la o critică ea- 

nătoasă a minţii şi a însuși rațiunel. Ajuns 

acolo, el mu mai arc să se teamă de nici un 

atac, căci distingînd proprietatea sa de ceea 

"ce cu totul afară de hotarele ci şi asupra 

cărora nu face pretenţii, nici poate fi în- 

curcat în certe pentru aceasta. În sfîrșit 

procedura. skeptică, adevărat că nu este mul- 

țămitoare ipentiu întrebările raţiunei, dar e 

totuşi o preexercitare 2), pentru a deștepta 

" preemţiunea ci şi a arăta mijloace temeinice, 

care o pot asigura în proprietăţile ci Jegi- 

time.. 

Architectonica rațiunci pure * ). 

"Pricep. sub architectonică arta sitemelor. 

Fiindcă unitațea sistematică. este accea, Ce 

din “cunoștința comună face ştiinţii adicii 

  

1) Inceputul frazei sters de Tminescu : 

curi skeptice... 
2) Adăozit cu cerneală 

- xercițiu pregătitor“. , 

3) Capitolul al treilea, din 

tală ac. r.p. NE 

„Aceste ata- - 

violetă mai tîrziu: „un €- 

Metoulologia transceden-
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face numai dintr'un agregat al lor, un sis- 
tem, de-aceea architectonica este învățătura 
Ştiinţificului în cunoştinţa noastră şi se cu- 
vine asta neapărat în metodologic, 

„ Sub domnia rațiunei nici-e permis ca cu- 
noștinţele noastre să constitue :0 rapsodic, 
CI un sister numai în care ele pot, sprijini ȘI promova scopurile esenţiale ale ei. Priccp 
însă sub un sistem unitatea 

„diverse! sub o' idee. Această idee este no- 
iunea rațională despre forma unui “întreg 
intrucit prin: aceasta „se 

pe care părțile-l ocupă între olaltă, Notiu- nca rațională științifică conține așa dar sco- pul şi forma întregului, carele e congreuat cu ea. Unitatea scopului, la care se referă, toate părțile și prin ideia scopului și între olaltă, face ca nici o parte oare-care să „poată. şi lipsi, la cunoștința celorlalte și că nu poate avea loc o 'adăogire intimplătoare sau mărime nehotărită -a complectiirii, cari ȘI le-ar avea margenele și hotarăle apriori, Întregul este așa dar conrmembrat - (arti- culatio) iară nu conglomerat: ori grămădit (coacervatio); poate așa dar crește numai pre dinlăuntru 1) nu prin adăogire pre din afară 2), asemenea unui corp animalic, a cărui creştere nu adaogă un mădulariu, ci fără schimbarea proporțici face pe fie-care mai tare și mai apt ' 
Pentru. executarea . ideei îmi trebucşte o schemă adică o esenţială diversitate şi or- dine „a, părțelor determinată a priori din principiului scopului. Schema care .n'ar fi plănuită după o idee adică după scopul prin- cipal al raţiunei, ci empirice după conside- raţii, cari se prezintă întîmplător, ni dă numa! O unitate tehnică; însă cele ce răsar numai in urma unei idei (la care raţiunea a impus apriori scopul, iar nu l'a'acceptat em- piric). întemeiază "unitate. architectonicii, - Şi Cceca ce numim noi ştiinţă nu poate răsări în mod technic din aser-ănarea celor diverse sau din' cauza întrebuințărei în concreto a cunoștințelor ' pentru diferite scopuri exte- rioare după plac,—ci în mod architectonic din consideraţia înrudirei cunoştinţelor și a deducţiunei lor de la un singur suprem scop intern, care face întregul cu putință de abia căci schema ştiinţei trebue să conţie apriori, adică conform ideci [planul]. (monogramma ) ŞI impărțiala” întregului în membrele sale Şi trebue înainte de toate s'o poată distinge aceasta in mod sigur și după principii. Nimeni nu încearcă a stabili şi a duce la un capăt o știință, fără ca să aibă de temei „2 idee. Dar în cursul elaborărei acestia însă schema, ba, definiţiunea chiar, care o dedese 

  

1) Eminescu șterge expresia 1 9 pune în acest loc: „per intus Susceptionemi, A , i a ineseu șterge : „per appositionem“ N. E, 

cunoștințelor - 

truci | determinează apri- ori atit cuprinsul celor diverse cit şi locul 

atincască pe caro Kant 
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deja de la ncsput idesuro ştiinţa sa, co- 
respunde arare ori ideet sac, căci aceasta 
zace :ca un simbure în rațiune ale căruia 
părţi toate șed ascunse încă prea înfășurate 
și abia prin o observare microscopică de 
„recunoscut. Din cauza asta științele trebue 
cineva să le explice şi să le determineze, 
nu după descrierea, pe care o dă urzitorul 
lor, căci ele sînt totdeauna isvodite din punc- 

“tul de vedere al unui interes general oarc- 
“care, ci din ides, pe care'din unitatea na- 
„turală a părțelor, pe care cl le-a adunat, 

o poţi afiă atit întemeiată în rațiunea în- 
săși.: Căci atuncea vei găsi, că atit funda» 
torul, ba adesca. urmaşii “săi cei mai tira 
zii, au rătăcit împrejurul unci idei, pe care 
singuri nu și-o puteau face clară, din care 
cauză nici putură deterinina cuprinsul 
cific, articulațiunea (unitatea sistematică) şi 
margenele științei lor. ' 

Rău este, că după ce mai întîiu am a: 

spe: 

„ dunat ca materiali de construcție rapsodistic 
cunoștințele respective, ba chiar după. ce 
„multă vreme le-am constituit tehnic. abia 
să fim puși în starea de-a întrevedea idciz 
în lumina mai clară, și a proecta un întreg 

„în mod architectonic după scopurile rațiu- 
nei. Sistemele par a se fi format ca viermii 
prin generatio aequivoca, din confluenţa nu- 
mai a noțiunilor stiinsc, în incept ciuntite 
și abia cu vremea complecte, deși ele toate 
aveau schema lor ca un simbur în desvolta- 
rea raţiunei, așa în cît nu numai fiecare e 

. articulată după. ideia ci, ci mai: sînt încă 
și toate unite într'un sistem al cunoștinței 
umane ca membre ale unui întreg, şi permit 
o architectonică a toată ştiinţa umană, ceea 
ce în ziua de azi, în care s'a adunat deia 
atita material sau poate luat din ruinele 
surpatelor ziduri mai vechi, nici greu n'ar 
fi măcar. Noi în acest loc ne mulțămim cu 
implinirea trebei noastre, care este a, schiţa 
architectonica a toată cunoștința din rațiune 
pură şi începem' de la punctul, unde rădă- 
cina. comună a puterei noastre de cunoștință 
se împarte şi face două trunchiuri, din care 
unul e rafiunea. Pricep aici sub rațiune în- 
treaga facultate superioară a cunoștinței și 
contrapun cele raţionale celor empirice. 
“Dacă obiectiv privit, abstrag de la tot 

coprinsul cunoștinței, atuncea subiectiv toa- 
tă cunoștința este saui isforieii sau rafionatii. 
“Cunoştinţa istorică este cognifio ex datis, 
cea raţională însă cognifio ex principiis. O 
cunoștință fie ea primordială dată de unde a 
vrea, totuşi la cel ce:o mosedă ca este is- 
torică, dacă el-cunoaște' numai pînă la ace! 
grad şi atita, cît i-a fost dat dintr'altă par- 
te, dată-i tie prin experiență nemijlocită sau 
prin învăţătură (cunoștințe generale). De 
aceea, cel ce-a învăţat un sistem de filosofie 
d. es.' Wolfian, de:ar și avea în capu-i toate - 
principiile, explicările şi argumentaţiile îra-
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preună “cu împărțeala întregei clădiri di- 
dactice şi de le-ar putea număra pe degete, 
totuşi n'ar avea o altă cunoștință a sistemu- 
lui Wolfian de cît una complectă istorică; 
căci ştie şi judecă nu mai atita cît i-a fost 
dat. Dacă o definiţie e contrazisă, el numai 
ştie de unde să iec alta. EI s'a format după 
rațiune străină; dar facultatea imitativă, nu 
este cea productivă, adică cunoștința la el 
nu-s'a născut din rațiune, deşi obiectiv a 
fost într'adovăr o cunoștință a raţiunei; to- 
tuşi subiectiv, ca este numai istorică. El a 
'priceput-o bine şi a ţinut-o minte adică a 
învățat-o și cste o întipărire în ipsos al 
unui chip (de) om viu. Cunoştinţe raţio- 
nalc, care sînt în mod obiectiv (adică care în. 
început nu pot isvori din propria rațiune a 
omului) numai atunci pot purta: acest nume 
şi sint șim mod subiectiv, cînd au fost re- 
cepute din isvoarele generale ale raţiunei 
din care poate răsări și critica ba chiar 

"respectarea celor învățate, i. e. din principii. 
Ori ce cunoștință a rațiunei e sau din 

"noţiuni, sau din censtrucţia noțiunilor; cea 
dihtiiu se numește filosofică, cea de adoua 
matematică. Despre. deosebirea internă a a- 
cestor două; am tratat deja în capitolul în- 
tiiu. O cunoştinţă. poate fi aşa dar obiectiv 
filosofică, şi totuşi subiectiv să fie istorică, 
ca la toţi ucenicii, şi la toţi aceca, cari nu 
pătrund cu privirea afară de şcoală și ră- 
mân ucenici cît trăesc. Totuși însă e straniu, 
că cunoștința matematică astfel cuin ai în- 
văţat-o să poată trece de cunoștință raţio- 
nală, şi că la ea nu are loc deosebirea, care 
sc face la cea filosofică. Cauza este asta: 
isvoarele cunoștinței din care învățătorul a 
putut lua, nu se află nicăeri de cit numai 
în principiile esențiale şi veritabile ale ra- 
țiunei, și prin urmare nici de ucenici nu pot - 
fi luate dintr'alt loc, nici pot fi contestate, * 

"şi asta din cauză că aici aplicarea raţiunci 
se 'ntîmplă în concreto, de și totuși apriori, 
asupra intuiţiunei curate și de-aceea fără 
greș, aplicaţie care exclude ori ce ilusie 
şi ori ce eroare. Rezultă dintr'asta, că din - 
toate ştiinţele raţionale (a priori) nu se poa- 
te învăţa de cît matematica, nici odată însă 
filosofia (de cît în mod istoric) ci, celmult 
poţi să 'nveţi a filosofa. 

Sistemul cunoștinței filosofice toate este 
dar filosofia. Trebue s'o ici obiectiv, dacă 
pricepi sub ca prototipul dejudecărei tuturor 
încercărilor 'de a filosofa, care trebue să ser- 
ve la dejudecarea a ori ce filosofie subiccti- 
vă, a. căror construcție e atit de varic și 
schimbăcioasă. In acest. mod filosofia este 

_o idee numai despre o ştiinţă posibilă, care 
nicăieri, nu-i dată în concreto,. căria însă 

“ ne'ncercăm a ne apropia pe diferite căi pînă 
-atunci pînă ce-om afla potica unică foarte 
plină și concrescută de către sensualitate 
şi pînă ni va succede să: reasemănăm copia 

pînă acum greşită cu prototipul ci, întrucit 

aceasta îi este omului cu putință. Pini a- 

tuncea nu poţi învăţa filosofia. Căci unde-i 

ca, cine-o posedă şi pe ce o cunoşti? Nu 

putem învăţa de cit a filosofa, adică a c- 

xercita şi experimenta talentul râţiunei întru 

“urmarea. principiilor ei generale asupra u- 

"nor încercări existente deja, însă totdeauna 

cu rezerva dreptului rațiunei, de-a 'scruta, 

cerceta, aproba. sau reproba acele principii 
înşile în isvoarele lor. | | 

Pînă atuncea însă noţiunea filosofiei este 
o noţiune de şcoală, adică al unui sistem al 
cunoștinței, care ca știință este căutat, fără 
a avea alt-ceva de scop, de cît unitatea sis- 
tematică a științei, prin urmare complecti- 
tudinca logică a cunoștinței. Mai este însă 
şi o noţiune a. lumei (conceptus cosmicus) 
care ori şi cînd a fost temeiul acestei nu- 
miri, mai ales cînd noţiunea a fost personi- 
ficată oare-cum și se prezentă ca un pro- 
totip în idealul filosofului. În această pri- 

„vire filosofia este ştiinţa despre referința 
a toată cunoștința la scopurile esențiale a- 
le raţiunei omeneşti (telcologia rationes hu- 
mana), şi aici filosoful nu mai este un ar- 
tist, ci un adevărat legiuitor al raţiunei 0- 
menești. In acest înțăles însă ar fi o.mare 
glorificare de sine însuşi filosof, şi de a-și 
aroga a fi întocmai cu prototipul, care nu 
se află de cît în idee. E , 

Matematecul, naturalistul, logicul ori cit 
“de frumos ar progresa, cei dintiiu în cu- 
noștinţele raţionale în genere, cei de ai doi- 
lea în cele filosofice în specie, rămin to- 
tuşi artişti ai raţiunei. Mai este un învăţă- 
tor în -ideal, care toate acestea le sfințește, 
(le punc 'n mișcare) le foloseşte ca pre niş- 
te unelte în folosul scopurilor esenţiale ale 

: rațiunei omeneşti. Pe acesta numai am pu- 
tea să-l numim filosof, dar fiindcă el însuși 
nu se găseşte nicăieri, pe cînd ideia legis- 
laţiunei sale e în ori-ce rațiune omenească, 
de-aceta ne vom ţine salt!) numai de cea 
din urmă. și vom hotărî, mai de-aproape, 
ce unitate sistematică din punctul de vedere 
al scopurilor prescrie filosofia după acest 
conceptus cosmicus 2). | | 

Scopuri esenţiale nu sînt de aceea tot-. 
odată și cele mai nalte, căci (la deplina 
unitate sistematică a raţiunei) s'ar găsi c'a- 
cela poate fi numai unul singur. De aceea ele 
sînt sau scopul final, sau scopuri. subal- 
terns, care-i sînt necesare aceluia ca mij- 
loace. Cel d'intiu nu ie nimic mai puţin 
şi nu altul de cît toată menirea (determina- 
rea omului) iară filosofia asupra acestei se 

DIN.E. 
2) Concept lumese va să zică aici, acela, care atiuge 

ceea ce interesează neaparat pe ori şi cinc; de aceea 
determinez intenţia unei ştiinţe după concepte şeolare. 
cînd ea este privită ca o dibăeie, la ori care. scopuri 
după plac. ”



„tr'o analogie oare-care filosof, 
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numește morală. Din cauza acestei prefe- 
rinţe, ce o are filosofia morală înaintea ori 
cărei alte aspirări ale raţiunei,. cei vechi 
pricepeau sub filosof, totdeauna și mai cu 
seamă pe moralist, și “chiar părerea exte- 
rioară a stăpinirci de sine prin rațiune face - 
ca și 'n ziua de azi, să numim pe cineva în- 

aibă chiar 
cunoştinţe mărginite. 

; Legislaţiunea raţiunci omereşi (filosof'a) 
are două obiecte, nefura și libertatea și con- 
ţine așa dar atit legca naturei cît și legea 
morală, din început în două sisteme deose- 
bite, în urmă însă într'un singur sistem  fi- 
losofic. Filosofia naturci priveşte fof ce e- 
visfăi, cea a moravurilor numai aceca, ce 
sar cădea să fie. 

Insă toată filosofia 
din rațiune pură, sau 
din principii empirice. 
meşte filosofie. curată, 
pirică. 

Filosofia raţiunei pure sste sau prope- 
deutică (preexerciţiu) care cercetează toată 
facultatea. raţiunei în privinţa tuturor cu- 
noștinţelor ei curate a priori, şi se numește 
critică, sau este sistemul .raţiunci pure (Şti- 
înţă), întreaga cunoştinţă” filosofică din ra- 
țiune pură (adevărată și părută) în nex 
sistematic 'şi se numeşte moetajisică; de şi 
acest nume se poate da intregei [ilosofii 
curate inclusiv critica, spre a cuprinde la 
un loc atît cercetarea celora, ce pot fi cu- 
noscute apriori, cit și înfăţişarea celora, ce 
constituesc un sistem de cunoștințe curate 
filosofice de acest soiu, deosebite fiind de 
toată întrebuinţarea celor empirice a ra- 
țiunei, dar și de cea matematică toată. 

Metalisica iar, se subînparte în acea a 
intrebuințărei speculative a raţiunei și 'n a- 
ceca a celei practice, este prin urmare sau 
metafizică a naturci, sau a moravurilor. Cea 
('întiiu conţine toate principiile curate ale 

este sau cunoștință, 
cunoștință rațională, 
Cea de ntîi se nu- 

"raţiunei din noțiuni (în excluderea matema- 
ticei) .asupra cunoștinței teoretice a tutu- 
ror lucrurilor, cea de-adoua conţine princi- 

“piile, cari hotăresc și mecesitează: apriori 
purtarea practicii. Xloralitatea este singura 
legiuită ordine a acţiunilor, care poate fi 
dedusă cu totul apriori din principii. Da 
aceea metafisica moravurilor e proprie mo- 
rală pură, căreia nu i se: pune de teinciu 
antropologia (și nici o condiţie empirică). 
Metatisica. raţiunei speculative este cea. care 
se obișnuiește a se numi într'un sens mai în- 
gust metafisică; dar întru cît morala curată 
aparține totuşi trunchiului deosebit de. cu- 
noștința umană recte filosofică din rațiune 
pură, voim să-i păstrăm acel nume, de și 'n 

„acest moment o lăsăm de-o parte, ca nea- 
parținind scopului nostru de-acum, 

E de o extremă importanţă de-a isola 
cunoștințe, cari după soiul şi originea lor 

cea de-a doua em-. 

EMINESCU 

sînt deosebite, şi a păzi cu îngrijire, ca să 
conflueze într'un amestec cu altele, cu cari 
în us sînt în genere combinate. Ceea ce face 
chimistul în repararea materiilor, matema- 
tecul în învăţătura curată a mărimelor, asta 
și mai mult e dator s'o facă filosoful, ca să 
poată determina cu siguranță partea ce v 
are un deosebit soiu de cunoștințe Ja între- 
buinţarea vagă a inteligenţei, valoarea acelei 
părţi şi influența ci. De accea de cînd a 
cugetat sau mai bine a meditat raţiunea o- 
imencască nu s'a putut lipsi nici de metafi- 
sică, deși n'a putut încă s'o reprezinte pînă 
acuma, lămurită în destul de toate părţile 
străine ci. Ideia unei asemenea ştiinţe este 
tot așa de veche, ca și raţiunea speculativii 
a oamenilor, și care om nu speculează fie 'n 
-mod. scolastic, fie'n mod vulgar? Trebue 
însă să mărturisim, că distingerea celor dovă 

„ elemente ale cunoștinței noastre, din care cca 
d'întiiu o avem în putere-ne 1), cu totul a- 
priori, cea de-adoua însă poate fi luată nu- 
mai a posteriori, din experienţă, accastă dis- 
tingere le-a rămas neclară pînă și cugetăto- 
rilor de 'meseric, din care cauză nu s'a pu- 

„tut stabili nici hotatnicia unui anumit soiu 
de cunoștințe, nici. ideia adevărată a unei 
Ştiinţe, care dealmintrelea 'au ocupat atit 
„de mult şi intensiv raţiunea omenească. Cind 
ziceau: „Metafisica este ştiinţa despre pri- 
mele principii ale cunoștinței. omeneşti“, a- 
tunci nu sc gindcau:la un deosebit soiu 
de cunoștințe, ci;numai la rangul lor în pri- 
virea generalităţii drept care nu puteau fi 
deosebite clar de cele empirice; cici și în- 
tre principiile empirice sint unele mai ge- 
nerale prin urmare mai nalte de cît altele 

„Şi în şirul unei asemeni subordinări (nedis- 
tingînd ceea ce cunoşti cu totul apriori de 
cele cunoscute aposteriori! unde să se facă 
tăietura, care “să distingă prima parte şi 
membrele supreme, de cele ultime și subor- 
donate? Ce s'ar zice, dacă chronologia n'ar 
putea distinge epocele lumii altfel, de cît 
împărțindu-le in primele secole şi cele ce 
urmară după aceea?. Am întreba. atunci: 
secolul al ş-lea, al ro-lca ş. a. aparţin ei ce- 
lor dintiiu?—Tot astfel întreb și cu: no- 
țiunea extensiunei se ţine de metafisică? Zi- 

„ceţi dal—binc, prin urmare Şi-aceea a u- 
nui comp? Da. Dar aceea a corpului fluid? 
Acuma vă cam sfiiţi, căci dac'am merge 
tot aşa înainte, atunci :toate celea sc ţin 
de metafizică. De aicea vedem, că numai 
gradul de subordonare (a celor speciale sub 
cele generale) nu poate determina hotarele 
unci științe, ci în cazul nostru divessitatea 
și heterogenitatea deplină a originei. Coca 
ce.pe de altă parte întunecă însă și mai 
mult ideia fundamentală a metafisicei, este 
că fiind o cunoştinţă apriori, are o asemă- 

1) [m puterea noastră. N. E.



  

  

nare oare-care cu matematica, asemănare, 

care le 'mrudeşte  întrucit priveşte ori- 

ginea. lor comună apriorică, totuşi cît pri- 

veşte modul lor de-a judeca, apriori cea d'in- 

tîiu din noțiuni, cea de-a doua din construc- 

ție de noţiuni, va să zică cît priveşte dife- 

renţa între cunoştinţa filosofică și cea ma-. - 

tematică, ele arată o eterogenitate foarte 

mare, care a și fost oare-cum simțită întot- 

deauna, dar n'a fost nici-odată redusă ln 

criterii clare. Din asta 'a rezultat, că fi- 

losofii înșii găsiră în desvoltarea ideici ști- 

inței lor şi că elaborarea ei n'a putut sii; 

aibă un scop și o călăuză sigură, și astfel 

c'un proiect atit de arbitrar construit, neș- 

tiutori de drumul, ce au a-l apuca, şi în 

totdeauna certîndu-se între ci, asupra desco- 

peririlor, ce fie-care pretindea a, fi-făcut în 

“drumul său, au adus în deconsideraţie ști- 

inţa. lor mai întîiu în ochii altora, în urmă în 
ai lor chiar. 
“Toată cunoștința apriorică curată consti- 

tue prin deosebită facultate cognitională, în 
care residă, o unitate deosebită; și metafi- 
sica este filosofia aceca, care are a repre- 
zenta acea cunoștință în unitate sistematică. 
Partea speculativă a ei şi care şi-a apropiat 
cu deosebire acest nume, adică ceea ce noi 
numim. mctafisică a naturei, şi care cum- 
pănește din noţiuni a priori toate, înfrucit 

„sînt (nu întru cît s'ar cădea si fie), se îm- 
parte numai în următorul mod: 

Cea în sens mai restrius aşa numiti me- 
tafizică, constă: din filosofia transcendentală 
și fisiologia rațiunei pure. Cea d'iîntiiu con- 
sideră numai inteligența și-raţiunea însuși 
într'un sistem al tuturor noțiunelor și prin- 
cipiilot, care se referă la obiecte în genere, 
fără a admite obiccte, care ar fi date: (on- 
tologia); cea. de-a doua consideră matura, i. c. - 

“rezumatul tuturor obiectelor date (fie date 
simţurilor sau de voiești.unui alt soiu de în- 
tuițiune) şi este aşa dar fisiologie (de și 
numai raționalis). Dar în această contem- 
plare raţională a naturei, întrebuințarea ra- 
țiunei este sau fizică sau hipperfizică, ori 

_mai bine, sau inrmanentă sau transcendenti. 
Intăia întrebuințare consideră natura întru- 
cît cunoştinţa acestia poate fi aplicată în 
experienţa (in concreto), a doua acel nex 
(al) obiectelor experienţei, care trece pes- 
te ori-ce experienţă. Fisiologia trauscenden- 
tală arc așa dar de obiect sau o legătură 
interioară, sau una exterionră, cari amin- 
două însă trec peste ori şi ce experienţă; 
una-i fisiologia naturei întregi, adică cu- 
noaşterea franscendenta!ă a înmei, a doua cu- 
noașterea legăturei întregei naturi cu o fiinţă 
de-asupra naturci, cunoaşterea îranscenilen- 
fai a lui Dumnezeu. ! 

Fisiologia immanentă consideră natura ca 
rezumat al tuturor obiectelor simţurilor, așa 
cum ea ni este dată, dar numai în condiţiile - 
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apriorice, sub care «ea ni pcafe fi dată. 
Sînt însă numai două specii de obiecte ale 
ci: 1) cele ale simţurilor exterioare, prin 
urmare suma lor, natura corpurilor; 2) 0- 

biectul simțului interior, sufletul, şi după 

noţiunile fundamentale ale acestuia în ge- 
nerc, natura cugetătoare. Metafisica naturei 
corpurilor se numeşte fisică, dar fiindcă n'a- 
re să conţie de cît principiile cunoștinței ci 
apriorice, fisică rațională. Metafisica natu- 
rei cugetătoare se numește psihologie și tot 
din cauza citată este a se rezuma în aceasta 
numai cunoştinţa rafionali a ei. 

„In urma acestora întregul sistem al me- 
tafisicei: consistă din patru părți principale, 
1) Ontologia, 2) Physiologia rațională, 3) 
Cosntologia raționalii, 4) Theologia rațion- 
nală. A “doua parte, adică învăţul naturei 
raţiunei pure, conține două despărţiri: phy- 
sica rationalis 1) și psyholog'a rationalis. 

Ideia primordială, a unci filosofii a ra- 
ţiunei pure prescrie însuşi acest despărţi- 
mint, aceasta, este așa dar archifectonic, con- 
form cu scopurile ci esențiale,. şi nu numai 
tehnic construit după înrudiri întîmplător 
observate și într'un noroc, de-aceea insă e 
și nestrămutat și legislatoriu. Se găsesc însă 
cite-va puncte, care ar putea să dea însă 
la scrupule şi să slăbească convingerea des- 
pre legitimitatea unei asemenea cdespărţi- 
ment, 

Mai întiiu: Cum pot aștepta cunoștinţi a- 
priori, metafisică. adică, de la obiecte, cari 
sint date prin simţurile noastre, adică a 
posteriori? și cum este cu putinţă de a cu- 
moaşte după principii apriori natura lucruri- 
lor și a 'ajunge la o fisiologie rațională? Răs- 
puns:. nu luăm: din experiență nimic alta 
de cît ce ni trebuc, spre a ni da un obiect; 
poate al simțului exterior, poate a celui: 
interior. Cea d'intiiu e numai noțiunea ma- 
terici (extensiunea, impentrabilă, fără viață) 
cea de a doua ce noțiunea unei fiinţe cugctă- 
toare în reprezentarea intemă empirică: „eu 
cuget““.—De rest am trebui să ne abţinem 
în toată metafisica acestor obiecte de la 
principiile empirice, care ar voi să ni adaoge 
afară de noţiune și o altă experienţă, spre 
a judeca ceva asupra acestor obiecte. 

1) Să nu sa creadă că pricep sub aceasta ceea ce sa 
numeşte în genere phasica generali și care esto mai 
mult o matematică do cît o filosofio a naturei. Căci 
metafisica se deosebeşte cn totul de matematică, și nici 
poato să ni se dee atitea lămuriri şi priviri lărgitoare 
ea aceasta ; este însă totuși însemnată în privirea cri- 
ticei cuneştințelor intelectuale aplicînde asupra naturei ; 
în Jipsa acestei însuşi matematicii, urmind unor no- 
ţiuni numite comune dar în faptă metafizica, au: în- 
greuiat po nesimţite fizica cu hwpotheze. care ar dis- 
părea îndată criticîndu-so - aceste principii ; fără ca, 
prin aceasta însă eă se stînjinească întrebnințarea, ma- 
tematieei pe acest teren (care din contra e îndispen- 
snbilă). : IE A , Ii



BOA .... 

AL doilea: Unde rămine -psychologia em- 
pirică, care ab antiquo îşi menținea locul! 
ci în metafisică, și de la care în vremile 
noastre s'au așteptat atit de mult, după ce 
căzuse speranţa, de a mai ajunge ceva pe 
cale apriorică? Răspund eu: că ea rămîne 
acolo, unde stă toată ştiinţa naturală Dro- 

„prie (emyirică), adică în partea filosofiri 
aplicate, pentru care filosofia cea curată nu 
conţine de cit principiile apriorice, şi că 

„aceste două pot fi combinate, dar nu con- 
lundate şi amestecate. De aceea psycholo- 
gia empirică trebue să, fie proscrisă cu to- 
tul din metafisică, 
ideia acesteia. Totuşi pentru usul şcolar i 
se poate acorda un locşor (de şi numai 
ca episod) şi numa: din motive economice, * 
nefiind încă atît de bogată, ca să poată, 
iorma un studiu apatic, şi totuși prea im- 
portantă, pentru a o elimina cu totul, sau 
a o anina 'într'alt loc, unde ar găsi poate și 
mai puţinii înrudire ide cît în metafisică. Este 

„aşa dar o venctică primită pe cît-va timp, 
pînă-şi va găsi căpătăiul într'o antropologie 

7 detailată (acest pendant al științei naturale 
empirice). | | | 

„ Aceasta este așa dar ideia generală a ime- 
tatisicei, de la care cxigindu-se în început 
mult mai mult de cum! i se putea cere cu 
dreptul şi desfătindu-se multă vreme în aş- 
teptări plăcute, a.căzut în urmă în disprețul 
general, fiindcă ne-am găsit înşelaţi în spe- 
ranțele noastre. Din întreg decursul criticei 
noastre se va fi convins ori și cine în destul, 
că, dacă metafisica nu poate fi temelia tare 
a religiunei, totuși poate rămîne 'n ori ce 

„vreme ca un zid de apărare al ei, şi că ra- 
țiunea umană care prin direcţia naturei ei 
deja e dialectică, nu se. va putea dispensa 
nici odată de o asemenea știință, care s'o 

* înfrineze și să oprească prin o cunoştinţă, 
„de sine științifică și pe deplin evidentă, pus- 
tiirele, pe cari o rațiune fără legi le-ar 
comite negreșit în morală și'n religie. Dar 
să fim siguri, ori cît de despreţuitori sa 
rezervaţi s'ar ţinea cei, cari nu măsură o, 
știință după natura ei, ci după efectele ci 
întimplătoare, totuși s'ar întoarce ca la iu- 
bită, cu care s'au desbinat de mult, fiindcă 
rațiunea, atingindu-se aici de scopurile ci 
esențiale, e silită fără răgaz să lucreze sau 
la cugetarea unei priviri și cunoștințe so- 
lide, -sau la dărimarea cunoştinţelor bune 
existente. 

Așa, dar atit meiafisica naturei cît şi cea 
a moravurilor, cu deosibire însă critica unei 
raţiuni, ce sc. încrede aripelor proprie, cri- 

“tica care precede în mod preexercitatoriu 
pe celelalte două, constituesc ceca ce-am 
„putea numi în sens adevărat, filosofie. A- 
ceasta referă totul la înţelepciune, dară prin 
calea ştiinţelor, e singura care, fiind bătută 
odată, nici se'nburuenează, nici permite ră- 

xclusă fiind deja prin. 

“nilor noastre. 
din aceste experienţe tot ce aparţine sim-. 
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tăcire. Matemateca, ştiinţele naturale, chiar 
cunoştinţa empirică a omului au mare vâ- 

„loare ca mijloace la scopuri în mare parte 
întîmplătoare, dar în urmă totuşi necesare 
şi esenţiale ale omenirei; dară atunci numai 
prin mijlocirea unei cunoștințe raţionale din 
noțiuni numai, care numeasc-o cum or vrea, 
nu cste alta nimic de cit metaphysică. 

De accea metaphysica este şi complec- 
tarea a toată cultura rațiunei oineneşti, care 
< nedispensabilă, de și în priorirea unor sco- 
puri anumite, înrîurirea ci ca ştiinţă se în- 
lăţurează, Căci ca cercetează raţiunea după 
“elementele ei și supremele-i maxime, cari 
constituesc parte pufința chiar a unor ști- 
ințe și sînt temeiul întrebuințărei tuturor. 
Ea în calitatea ei de speculaţiune, servă mai 
mult -a opri rătăcirile, de cit a lărgi cu- 

“noștinţa, nu diminuă valoarea ci, 'ci-i da o 
dignitate şi autoritate prin funcțiunea de 
censor, care asigură ordinea și concordia 
generală, chiar bună starea comunităţii ști- 
inţifice, și oprește curagioasele şi miinoasele 
ei lucrări de a nu se devărta de la scopul 
principal, care este mulțămirea generală. 

II. 

Ideia filosofiei transcendentale. 

Experienţa e fără îndoială priimul pro- 
duct, pe care-l naște inteligenţa noastră, 
prelucrind materia brută a impresiilor noas- 
tre sensuale. Prin asta ca este prima noas- 
tră magistră, şi în cursul ei atit de inepui- 
sabilă în nouă învățături, în cit viaţa în- 
lănţuită a tuturor generaţiilor viitoare nu 
sc va putea pline că n'ar îi putut culege 
întotdeauna cunoştinţe noui pe acest cimp. 
Totuși experiența e departe de a fi singurul 
cimp, în care s'ar lăsa îngrădită inteligenţa 
noastră. Ia ni spune ce-i drept, ceea ce 
este, dară nu: cuncă ncapărat trebue si 
fie așa şi nu altjel, De aceea nici dă o gc- 
neraiitate adevărată, și rațiunea care-i atit 
de doritoare după: asemenea cunoștințe, se. 
vede mai muit excitată prin ca, de cit satis- 
făcută. Asemenea cunoştinți generale, can. 
poartă totodată caracterul unei necesităţi, 
interne, trebucsc să fie neatirnate de expe- 
rienţă, sigure şi clare prin sine înşile; de 
aceea 
cind, din contră, ceea ce ni împrumută ex- 
periența nu sc poate cunoaște după expre- 
sia consacrată de cît numai a posteriori a- 
dică în mod empiric. Ceea ce-i de mirat însă 
este, că între experiențele noastre se a-. 
mestecă cunoştinţele, cari trebue să aibă 
originea lor a priori, şi cari pu servă poate 
de cît pentru a da legătură reprezentațiu- 

Căci chiar “dacă am omite 

țurilor, totuşi ni rămîn în mîni oare-carj 

se numeşte cunoștințe a priori; pe”



; noţiuni primordiale şi judeţuri 1) născute din 

: ele, cari trebue să se fi iscat cu totul a priori 

' şi neatîrnate de experienţă, pentru că fac, 

“ ca după obiectele cari apar simţurilor noas- 
„tre să 'putem spune mai mult, sau cel puţin 

să credem a putea spune mai imuit, de cum e 

ceea ce ni-ar mvăţa experiența, şi că afir- 

mările noastre conţin o adevărată genera- 

litate şi o necesitate strictă, pe cari cunoş- 

- tinţa empirică numai nu ni-o.poate da. 

Dar ceea ce va să zică şi mai mult de 

„- cît toate cele precedente, este că unele cu- 

! noştințe părăsesc chiar terenul tuturor ex- 

perienţelor posibile, avînd părerea de a lărgi 

ginele experienţei şi asta prin noţiuni, că- 

rora în experienţă nu li se poate da 'nicăiri 
un obiect corespunzător. 

Și tocmai în aceste din urmă cunoștințe, 

cari trec afară de lumea simţurilor, unde 

experienţa numai poate da nici manual(?)2),   „le raţiunei noastre, pe cari după importanţa 

i": lor le ţinem cu mult mâi preferabile şi prin 

intenţia lor finală cu mult mai sublime, de 

cît toate ce ne poate învăţa inteligența în 

„cîmpul arătărilor5), astfel în cît, cu pe- 

ricolul de a rătăci, riscăm mai bine toate, 

de cît pe motivul scrupulului, depreţiărei 

sau nepăsărei să renunţăm la asemenea, cer- 

cetări, ce ne ating atît de aproape 4). 

Indealtfel s'ar părea firesc, că îndată ce 

. am părăsit terenul experienţei, nu vom clădi 

îndată o zidire, numai pe baza unor cunoş- 

i “tânțe, ce le avem, fără.să ştim de unde, 

şi numai pe creditul unor principii, 

ror origine n'o cunoaştem, și fără 

asigurat temeliile acelei zidi, prin cerce- 

tări îngrijite, pare firesc zic, ca cestiunea 

să fi fost de imult sulevată, cum de vine in- 

teligența la toate aceste cunoştinţe apriori, 

acestea. Și în faptă n'ar fi fost nimic mai 

firesc, dacă sub. firesc pricepem aceea, ce 

se cădea să se întîmple de se proceda -cu- 

minte şi cum se cade; dacă însă sub firesc 

nu vom înţelege, de cît ceea ce se'ntimplă 

mic mai firesc şi mai de priceput, de cît 

că această cercetare au trebuit multă vre- 

noştințe, cea matematică, posedă de mult 

certitudine, şi dă drept prin aceasta la o 

aşteptare plăcută şi'n privinţa altor Cunoș- 

| 1) Judecăţi. . i 

_9) Călăuză. 
3) Fenomenelor. | - 

4) Aici Kant, în ediția a douaa e.r. p! interealează 

câte-va rînduri în care arată că acele cunoţtinţe care 

depiişeze limitele experienţei posibile sunt, cunoștințele 

referitoare la Dumnezeu, libertatea voinței şi nemnrirea 

' safletului. Ştiinţa care cuprinde aceste cunoștințe este 

însăși metafizica tradiţională. N. E.   
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cuprinsul județelor noastre dincolo de mar? . 

nici corectură, se află cercetările acelea a- 

„fără de aer, aceasta i-ar suca 

a că-. 
să fi. 

ce întindere, valabilitate și preț pot avea. 

în genere, atunci din potrivă n'o fost ni-. 

me să lipsească. Căci o parte a acestor cu- 

b05 

tințe, chiar dacă acestea ar fi de-o natură 
cu totul deosebită. Afară de aceea, fiind o- 
dată trecut de marginele şi cercul experien- - 
ței, cineva e sigur de a nu fi desmințit plin 
ea. Farmecul, de a întinde cunoştinţele sate, 
e atît de mare, că numai prin o contradicţie 
vădită, (clară), de care ne-am lovi, putem 
fi împiedicaţi în propășirea noastră. Aceas- 
tă contradicţie poate fi însă cvitată, dacă 
facem invenţiunile noastre într'un mod pre- 
caut, fără ca de aceasta 1) să fie mai puţin 
invențiuni. Matematica ni dă o dovadă stră- 
lucită, cît de departe putem să s'ajungem 
cu cunoştinţele noastre apriori, neatirnați 
de orica experienţă. Ea se ocupă—drept-— 
cu obiecte şi cunoștințe numai într'atit, în- 
tru cît ele se pot reprezenta: în intuiţiune. 
Dar peste: această împrejurare trecem cu 
ușurință, mai ales că numita intuiţiune, fiind 
dată ea însăşi apriori, abia poate fi di 
tinsă de-o noţiune curată numai. Prinșj/$i 
preocupaţi de o aseminea dovadă despre pu- 
tera rațiunei, impulsul pentru lărgită cu- 
noştințelor numai vede! hotară. Potumbu! 
ușor, care desparte în sborul său/liber, ae- 
rul, a cărui resistenţă o simte, ,ăr putea să 

conceapă închipuirea, . cumcă „ntr'un spaţiu 
(Aa şi mai bine. 

Tot așa părăsi .Plato lumeă simţurilor, pen- 

tru că-i pusese îngrădiri iprea strimte, şi 

se cuteză dincolo de ele, pe aripele ideilor, 

în spaţiul gol al inteligenţei pure. El nu 

observă, că prin ostenelele sale, el nu cîș- 

tiga din drum căci n'avea de ce să se ţie, 

n'avea teren solid, pe care să-şi poată rezima 

piciorul şi aplica. puterile, spre a urni inteli- 

genţa din loc: Este însă o soartă: comună a 

raţiunei omenești în speculațiune, de a-şi 

sfîrși cît se poate de iute clădirea şi a cer- 

ceta abia după aceea, dacă şi temelia e 

bine pusă. i 
După aceea se iscodise fel de fel.de su- 

lemeniri, spre a ne mingiia şi reasigura des- 

pre aptitudinea ei şi spre a recusa chiar o 

asemenea cercetare tîrzie şi periculoasă. Ce- 

ea ce însă în vremea clădirei ne scutește: 
„de îngrijiri şi prepus. şi ne măgulește cu 

o soliditate aparentă, este aceasta. O mare 

parte, și poate cea mai mare, a ocupaţiei ra- 

țiunei noastre consistă în dissecţiunea no- 

țiunilor, ce le-avem despre obiecte. Această 

ocupaţie ni dă o mulțime de cunoștințe, 

cari, de şi nu sînt alta nimic de cît expli- 

cări sau lămuriri a acelora, ce erau cuprinse 

deja în noțiunile noastre (deşi într'un mod 

confus încă), totuşi se preţuiesc cel puţin 

după formă ca nişte cunoștințe nouă, deși : 

după materia sau conţinutul lor, ele nu lăr- 

gesc noțiunile ce le avusesem, “ci numai le 

expun şi le desfăşoară. Fiindcă această pro- 

cedură dă într'adevăr cunoștința apriori aic-. 

1) Pentru aceasta, N. fi. 
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vea,. care are o propăşire sigură şi regu- 
lată,. raţiunea prin subscripţiune și fără ca 
singură s'o bage de seamă obţine sub a- 
ceste “falşe aparenţe niște afirmări de alt 
soiu, adăogînd la noțiuni date altele cu. to- 
tul străine şi anume apriorice, fără ca să 
Ştii, cum a ajuns la ele, ba fără chiar ca o 
asemenea întrebare să ni fi trecut prin gind. ; 
Deci voiu trata chiar de la început despre 
„deosebirea .dintre aceste două speţii de cu- 
noştinţe. | 

1) In toate judeţuriie, în cari se cugeti ra- 
postul unui subiect cătră un predicat (cuge- 
tind numai la cele afirmative, căci asupra 
celor negative, aplicaţia e uşoară) acest ra- 
port e cu putință în două feluri. Sau pre- 
dicatul B aparține. subiectului A, ca ceva 
ce era deja conţinut în noţiunea A (în mod 
ascuns), sau 'B se află cu totul afară de 
noțiunea A deși stă 'n legătură cu ca. 

In cazul întîiu eu numesc județul analitic, 
în al doilea sintetic. Judeţuri. analitice (ce- 
le afi:mative sînt va să zică acelea, în. cari 
(încordarea ),. combinarea predicatului cu su- 
biectul ni-o gindim prin. identitate;. jude- 
țurile acelea însă, în care. aceasta combi- 
nare se gindeşte fără identitate, -convinim 
a se numi sintetice. Cele d'intiiu le-am pu- . 
tea numi şi județuri /cimuritoare sau expo- 
sitive, iar celelalte. fărgitoare sa augmen- 
tative, fiindcă cele dintiiu nu. adaogă.. prin 
predicatul lor la noţiunea subiestului nimica, 
ce n'ar fi fost cugetat de fel în ea Și care 
nici s'ar fi putut scoate din ea prin dissec- 
țiune În noţiunile sale constitutive. D. es. : 
dacă zic toate corpurile sînt estinsue, atunci 
acesta e un: judeţ analitic. Căci nu pot tre- 
ce afară de noţiunea, ce o unesc cu vorba 
corp, spre a afla extensiunea ca fiind: com- 
binată «cu . aceasta, ci. îmi trebue numai să 
analizez acea noțiune adică să-mi dau sama 
despre. lucrurile diverse, ce le cuget întot- 
deauna reunite în noţiunea corp, pentu a-l. 
nimeri acolo «şi pe acel predicat;. este aşa 
dar un județ analitic. Dimpotrivă; daă zic: 
toate corpurile sînt grele, atuncea predi- 
catul este cu totul altceva, de cit ceea ce cu- 
getam cu în noţiunea numai a unui corp ?). 
Adăugarea unui asemenea predicat ni dă 
aşa dar un judeţ sintetic. 

1) In textul german, în acest loc, începe un nou 
aliniat cu titlul : „Von demn Unterschiede analitiyscher 
und syntetiseher Urtheile“, Eminescu elimină acest 
titlu pentru a, accentua, probabil, continuitatea dintre 
cele spuse mai înainte şi cele ce urmează. N, E. 

2) Traducerea exactă este : pu..decît aceia ce gindese 
cu numai în noţiunea unni corp, 
* 8) Partea de la „Dintr' astea se vede chiar, pînă 
la „dar Ja judeţuri sintetice a priori... în ediţia a 
doua a c. 7. p. este modificată în senzul accentuării 
caracterului apriorie al: cunoștințelor rezultate din 
analizu noţiunilor şi al caracterului intern incidental 
pe care îl au judecăţile sintetice întemeiate pe expe- riență, N. E. 

tăţii B cu noţiunea A. 

5) Dintr'astea se vede clar: 1) că prin. 

judeţe analitice cunoştinţa "noastră nu se 
lărgeşie de fel, ci că noţiunea, care-o am 
deja am disolvat-o în părţile sale constitu-. 
tive, făcîndu-mi-o mie însumi mai de pri- 
ceput; 2) că la judeţe sintetice trebue să 
am alară de noţiunea subiectului încă şi 

„altceva (X), pe care inteligența se razimă, 
pentru a recunoaște un predicat, ce nu e 
conţinut în acea noţiune, că se cadea i se 
atribui. 
„La judeţuri empirice sau din experienţă 

nu este 'greutate. Căci acest X este expe- 
rienţa complectă despre obiectul, pe care-l 
cuget prin noţiunea A, care nu-i de cit o 
„parte a acelei experienţe. Căci de şi în no- 
ţiunea corpului cu nu includ predicatul greu- 
tăţii, totuși el înseamnă experienţa complec- 
tă prin o'parte-a ei, la ca:e parte pot adăo- 
gi încă şi alte părţi ale aceleiaşi experienţe, 
ca ţinîndu-se tot de cea întîiu. Pot mai în- 
tîiu să cunosc noţiunea unui corp în mod a- 
nalitic prin semaele estensiunei, impenetra- 
bilității, formei, ş'a altora, cazi toate sînt 
cugetate în această noţiune. Acuma însă îmi 
Jărgesc cunoștința, şi cu privire la expe- 
'riență, de la care am abstras această no- 
ţiune: a' corpului, mai găsesc că cu acele 
semne mai e combinată întotdeauna şi greu- 
tatea. Prin urmare experiența este acel X, 

„care zace afară de noțiunea A, şi pe care se 
întemeiază putinţa sintesei predicatului greu- 

Dar la judeţuri sintetice a priori îmi lip 
seşte acest ajutor cu totului tot. Dac'am să 
trec afară de noţiunea A pentru a o recu- 
noaşte ca fiind. în legătură cu cealaltă B, 
ce este aceea, pu, ce mă Sprijin și care faze 
această sintesă cu putinţă? cînd aicea nu 
mai am beneficiul, de-a o căuta pe terenul 
experienţii. Luim de pildă tesa: Tot, ce se 
ntîmplă, are cauza sa. In noţiunea „ceva 
ce se 'ntimplă“ îmi cuget într'adevăr o c- 
xistenţă înaintea căreia s'a scurs un tinp 
Oare-care ș. a. m. d. şi dintrasta se pot 

„trage judeţe analitice. Dar noțiunea unci 
cauze e cu totul afară de noţiunea aceea, 
și S'arată diferent de ceia ce se'ntimplă, 
prin urmare nu-i de fel conținută în această 
din urmă reprezentaţiune. Cum viu eu acu- 
ma să spun „despre ceea ce se'ntîmplă“ 
ceva cu totului diferit de aceea, şi de-a re- 
cunoaște ca; aparţinindu-i, şi încă cu nece- 
sitate, noţiunea cauzei, care nu-i conţinută!n 
ca. Ce-i aicea acel necunoscut: x, pe care 
raţiunea 'se reazimă, cînd crede a afia afară 
de noţiunea A un predicat B cu totul. străin 
de ea, pe care cu toate azestea îl recunoaște. 
ca fiind legat de ea? Experienţă nu poa:e fi, 
fiindcă principiul citat adaogi la reprezen- |. 
taţia întăia pe cea de a doua nu numai cu 
1) generalitatea cea mai mare, ci cu expresia 

  

1) Traducerea exactă este: smeDU Dumai Cu gene-. 
ralitate mai mare decît o poate da experienţa ci şi cu.“
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necesităţii, prin urmare cu totului a priori 
şi numai din noţiuni. Intr'asemenea principii 
sintetice adică lărgitoare (evasive) consis- 
tă toată intenţia finală a cunoștinței noastre 
speculative a priori; căci cele analitice sînt 1) 
drept că importante şi trebuincioase, dară 
numai spre a ajunge la o așa claritate a 
noţiunilor, cari se reclamă la o sintesă si- 
gură și estinsă, ca la o cucerire înadevăr 
nouă. 

2) Aicea-i ascuns prin urmare un mister 
oarc-care ?) a căria destăinuire numai poate 
să asigure propăşirea în nemărginitul cîmp 
a cunoștinței curat a rațiunei, aşa în cît să te 
poţi lăsa pe ea: adică de-a descoperi cu ne- 
cessara "generalitate originea putinței uno: 
judeţuri sintetice apriori, de a stabili con-: 
diţiile, sub cari e cu putinţă fie-care speţie 
a lor şi de-a determina întreaga această 
cunoștință (care constitue propria ei spe- 
ţie) într'un sistem, instituit după izvoarele ei 
primordiale, despărţirile, cuprinsul şi hota- 
rele ei, şi nu însemnînd-o printr'o schițare 
fugitivă şi a-peu-pr&s, ci hotărînd-o întrea- 
ză şi fiind de-ajuns ori-cărei întrebuinţări. 
Atita de-ocamdată despre caracterul speri- 
fic cari-l au judeţurile sintetice. 

Din toate acestea rezultă ideia unei şti- 
inţe aparte, care ar putea servi, spre cri- 
tica raţiunei pure. Curată se numește însă 
orice cunoștință, care nu-i amesticată, cu 
nimic eterogen. De-adreptul curată se nu- 
meșşte cu osebire acea cunoştinţă, în care ex- 
perienţa sau simţul nu s'amestecă de fel, 
a cărei putință e așa da: neatirnată cu 
totul apriori. Acuma rațiunea este faculta-/ 
tea aceea, care ni pune m mînă principiild 
cunoștinţii a priori. Deci raţiunea pură este 
acea, care conţine principiile unei cunoş- 
tinţe de-a dreptul şi aprobat apriorice. Un 
organon al raţiunii pure a: fi resunţiunea 
tuturor principiilor acelora; după cati se 
pot cîştiga şi institui toate cunoștinfele a-. 
priorice pure. Aplicarea executată „a unui 
asemenea organon ni-a: da un sistem al ra- 

1) “Traducerea exactă: 
trebuineioase...i , 

2) Partea cuprinsă între: pemhicea=i ascuns prin 
urinare...“ şi „Din: toate acestea rezultă ideia... în 
ediția a doua a e. r. p. este înlocuită prin două mici 
capitole în care, în cel dintii, Kant, arată cum că toate 
științele teoretice, matematica, ştiinţele pure ale na- 
turei, metafizica „în ce priveşte scopul ei”, sunt cuprinse 
ca principii, judecăţi sintetice apriorice ; în capitolul 
al doilea Tant formulează problenele generale ele. 
inteligenţei pure: 1) Cum este posibili Matiroatica, 

aseSunt foarte importante şi . 

pură ? 2) Cum este. posibilă, știința pură a dea 
3) Cum este posibilă Metufizica ca o dispoziție 
rală 2 N. E. Pa o ! ; 

3i Dacă celor vechi li-ar fi venit 'nunai în inte, 
de a releva numai această întrebare, această sinzură 
ar fi ajuns ca să resiste cu putere tuturor sistemelor, 
de rațiune pură, făcută pînă în zilele noastre, și ne-ar 
îi sentit de atitea încercări bune, pe care le-am între- 
prins orbește, fără săi ştim: măcar cu ce și cine avetn 
de făcat 'nadevăr. - 

natyl- 
/ 
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ţiunei pure. Dar fiindcă în aşa 'mod s'ar 
cere prea mult și ar rămîneca în suspenso. 
și nesigur, dacă o lărgire a cunoștinței noas- 
tre este şi în șce casuri este cu putință; 
de aceea știința: dejudecărei numai 'a ra-! 
țiunei pure, isvoarelor şi hotarelor ei, am 
putea-o privi ca proscholiul sau propedcu- 
tica la sistemul raţiunei pure. O asemenea: 
n'ar trebui să se numească o doctrină, ci 
numai 0 crifică a raţiunei pure: şi folosul 
ei în privința speculaţiunei n'ar fi în reali- 
tate de cît negativ, nu spre întindere, ci spre 
lămurirea -raţiunei noastre, spre a o feri de 
erori, ceea ce e un cîştig destul de mare. 
Orice cunoştinţă a noastră, care se ocupă, 
nu cu obiectele ci cu maniera și modul nos- 
tru de-a cunoaşte obiectele, cu  noţiunele 
noastre apriorice despre obiecte, eu o nu- 
mesc franscendentală. Sistemul unor aseme-: 
nea noțiuni s'ar numi deci filosofia transcen; 
dentalii. Dar şi: aceasta ar fi prea ' îm 
pentr'un început. 'Căci o asemenea ştiţi 
ar trebui să conţină pe deplin atît 
tința analitică cît şi cea sintetică AATlo: 
şi este pentru scopul nostru de intin- 
dere prea mare, fiindcă noi nu >ergem cu 
analisa mai departe, de cît pir „unde-i de 
neapărată trebuință pentru g/Săsi în intreg 
cuprinsul lor, principiile șiftesei apriorice, 
ca lucrul de căpetenie cpfe interesează. A- 
ceastă cercetare, ce n'0futem numi doctrină 
în sens propriu, ci--pdmai critică transcen- 
dentală, pentru că/hare de scop lărgirea 
cunoştinţelor noașfte înşiie ci numai reajus- 

jtarea lor şi car ar constitui o piatră de 
* prubă a valorii sau nevaiorii tuturor cunoş- 

tinţelor apridficc, este ceea ce ne ocupă în 
acest monlent. O asemenea critică este aja 

dar o pregătire, de se poate la un orga- 
non, şi dacă un asemenea n'ar succede, cel 
puţin Ja un cânont) după care s'a: putea 
desvolta în viitor un sistem complect al fi- 
losofiei raţiunei. pure atît analitice cit și sin- 
tetice, consistă ea acum în lărgirea sau în 
hotărnicirea numai. a cunoștinței ei. Ni pu-. 
tem socoti dinainte, că aceasta e cu putință, 
ba chiar că un asemenea sistem nici poate a- 
vea un coprins atît de mare, în cit să n'avem 
spezanţa de a-l isprăvi cu totul, îmai ales. 
cînd icumpănim, că obieztul lui consistă aici, 

„nu din natura obiectelor, care-i inepuisanilă, 
ci din inteligenţa care judecă asupra naturei 
obiectelor şi încă ş'acesta numai în privirea 
cunoștinței sale apriorice. 2) Deci nefiindu- 

„h Ei vai 

  

   
   

  

   

1) Traducerea oxcetă este: msellupă care în orice 
caz, în viitor, sar putea expune, 47 xAnalitie cît şi 
sintetic, sistemul complect al Filt 3] inteligenţei pure, 
fie că (sistemul) consistă în lărgirea san numai în hotăr- 
nicirea, cunoștinței vi“. | 

2) "Traducerea exactă este : „A cărui resursă fiindcă . 
noi;totuşi, nuo putem căuta în afară, nu ni poate rămînea. 
ascunsă, şi după -toate. probabilitățile este destul de 
mică pentru a putea fi complect rezumată. i N: E,
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ne permis a-l căuta în afară de noi, nici 
poate să ne rămie ascuns, drept care re- 
sunsele mele vor fi îndestul de mici, pentru 
a fi resumate pe deplin, a se judeca după 
valoarea sau nevaloarea lor și a fi supuse 
unei juste preţăluiri. 

Impărțirea. filosofiei transcendentale 1). 

Filosofia transcendentală este ideia unei 
științe, în socoteala căreia critica raţiunei 
pure are datoria de-a trasa planul în mod ar- 
chitectonic adică din principii, cu deplină 
garantare a complectitudinei. şi siguranţei 
tuturor pieselor care constituesc această clă- 
dire. Rezonul pentru care critica aceasta nu 
poate fi numită ea însăși filosofie transcen- 
dentală, este numai acesta, că, pentru a fi un 
sistem complect, ar trebui să conţie și o lanali- 
ză desăvîrşită a toată cunoștința ap:idrică o- 
menească. Drept. că critica noastră trebue 
să supue vederei noastre în tot cazul o enu- 
merare complectă a tuturor noţiunilor genc- 
tice, cari constituesc susconvenita cunoştinţă 
pură. Dar cu cale-i să se abţie de la o a-. 
nalișă a acestor noțiuni înşile, precum: şi 
de la o recensiune îndeplinită a acelor! de- 
duse din ele; parte pentru că dissecțiunea 
aceasta nu € cu scop, neavînd suspecţia, ce 
însoțește sintesa, de nevoia căria se insti- 
tue proprie. critica, parte pentru că se îm- 
potriveşte unițăţii planului, de-a se însărcina 
cu responsabilitatea complectitudinei unei a- 
semenea. analise și deducţiuni, lucru, de care 
ne putem dispensa în vederea intenţiei noas- 
tre. Atit complectitudinea disecțiunei, cît și 

1 

a deducţiei—din noţiuni apriorice, ce le vom . 
aduce, de acu'mainte, vor fi uşor de. între- 
git, dacă vor fi stabilite inai întiiu ca prin- 
cipii evidente ale. sintesei şi dacă n vede- 
rea acestui scop esenţial, nu ne va lipsi 
nimica. i 

Deci se (ţine de critica raţiunei pure tot, 
ce constitue filosofia transcendentală, și ea 
este ideia complectă a 'filosofiei transcenden- 
tale, de şi nu este această ştiinţă însăși; 
pentru că analiza nu merge mai departe, 
de cit pină unde se cere pentru a putea 
dejudeca pe deplin . cutoștința sintetică a. 
prori.: | a 

La împărţirea unei asemenea ştiinţe, tre- 
bue să avem mai cu seamă în vedere ză 
nu pot proveni în ea noțiuni, cari conţin în: 
ele ceva empiric, ci ca cunoştinţa apriorică 
să fie cu desăvirșire curată. De accea: de 
și principiile supreme ale moralității și no- 
țiunile fundamentala „ale aceloraşi cunoștin- 
je, Sînt apriorice:t:t juşi ele nu se ţin de 
filosofia transcendentală, pentru că'n conte: 
tul ei ar trebui să se presupuie noțiunile plă- 

  

1) Adiogit pe o' sin zură foaie la început „Kaut 1874 N. E. s be 4 + 
- 4 
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cerei ș'a neplăcerei, arbitrarului ş. a. m. m. 
cari-s cu.toate de origine empirică. De a- 
ceea filosofia transcedentală este o înțălep- 
ciune a rațiunei pure,. speculative numai. 
Căci toate acele practice, întruci: conţin mo- 
tive, se referă la simţurile cari se ţin de 
isvoarele cunoștinței empirice. 

Voind a dispune împărțeala acestei şti- 
inţe din ipunctul de vedere general al unui 
sistem, atunci aceasta pe care o exposăm ar 
trebui să conţie: întăi: o învățătură elemen-* 
tară, al doilea o metodologie a rațiunei pure. 
Ambele aceste 'părți principale ar mai avea 
subdivisiunea sa, a căror resoane nu se pot 
expune încă. Atita numai ni pare trebuin- 
cioasă ca introducere sau promemoria, că 
sînt doi trunchi ai cunoștinței, care se poate 
să fi răsărind dintr'o rădăcină comună, de 
şi nouă necunoscută, şi cari sînt: sensuali- 
tatea şi perceptia (inteligența). Prin cea din- 
tăi obiectele ni sînt date, prin cea de a doua 
cugetate. Intru cît sensualitatea ar conţinea 
„Tepresentaţii apriori, cari ar constitui con- 
diţia, sub care obiecte ne pot fi date, se 

- > . „. . . s ? ține și ea de filosofia transcendentală. Invă- 
ţătura transcedentală a simţurilor ar trebui 

„să se ţie de prima parte a învățăturii ele- 
inentare: condiţiile sub. cari singur muinai 
ne pot fi date obiecte, precedînd pe acelea, 

„sub care ele se cugetă.: 

Prima parte a învățăturei elementare |! 
transcendentale.: 

Estetica transcendentală. 

Sur, 

Ori cari-ar fi modul și mijloacele, prin 
care o cunoştinţă se referă la obiecte to- 
tuși acela prin care ea se referă la ele 'ne- 
mijlocit și la care toată cugstarea ținteşte 
ca mijloc numai: infuitiunea. Această intui- 
țiune are loc însă numai întru cît obiectul 
ni este dat; însă aceasta ni e cu putinţă nouă 
oamenilor! cel puţin numai întrucît obiec- 
tele lovesc într'un mod oare-care interiorul 
nostru. Facultatea de-a concepe reprezen- 
tațiuni în modul, cum sîntem atinşi de.0- 

” biecte se numește sensibilitate. Prin sensi- 
bilitate ni 'sînt;date aşa dar obiectele şi ca 
ni împrumută inzuițiuni; prin inteligență le 
cugetăm şi din ea se nasc noțiuni. Toată cu- 
getarea noastră însă trebue .să se refere 

„sau de-a dreptul (directe) sau prin încon- 
ud strecte) prin mijlocul unor semne. 
Craoțiunezice, totuși la intuiţiuni în urma 
urmc pe carin urmare la. sensibilitate, pen- 
tru Că legai mod nu ni ipoate fi dat nici unu: 

1) Impresia unui obiect asupra puterei re- 

  

1) Sai exact: „Efectul unui obiect asupra facuitătei 
_Yeprezentative, atît cît untem afectați de astea, se -. 
namește senzație“, N, E. |



  

  
  

N 

presentative, întrucît sîntem  atinşi 'de el, - 
se numeşte simţire. Intuiţiunea aceea, care 
se referă prin experienţă la obiect, e em- 
pirică. Obiectul nehotărit al unei intuiţiuni 
empirice se numeşte -fenomen. 

Intr'un fenomen numesc ceca ce cores- 
punde simţirei, materia lui, acea însă ce 
iace ca diversităţile unui fenomen să fie 
coordonate în raporturi oare-cari, numesc 
forma fenomenului. Fiindcă ceia, înăuntrul 
căreia simţurile se orînduesc/şi sint puse 
într'o formă oare-care nu poate fi iarăși sim- | 
ţuri, de-aceea drept că materia tuturor fe- 
nomenilor ni-i dată a posteriori, forma lor 
însă trehuc să fie pentru ele toate a priori: 
în sufletul nostru, și să poată fi considerată 
aparte şi deosebit de orice simţire. - 

Numesc: pure (în înţelesul transcendental) 
toate reprezentaţiunile acelea, în care nu se 
află nimic, ce s'ar ţinea de simţire. Drept 
care. forma pură a intuiţiunelor sensibile 

- în genere, voim trebui s'o găsim a priori în 
sufletul nostru, în care privim toată diver- 
sitatea fenomenilor în raporturi oare-cari. 
Această formă curati a sensibilităţii se poa- 
te numi înfaițiune pură. Astfel de uccea, 
din representațiunea unui corp vom scădea 
tot, ce mintea-ți cugetă despre cl precum 
substanţă, putere, divisibiliiate, etc., aseme- 
nea toț ce aparține simţirei precum: impe- 
netrabilitate, soliditate, coloare ş. a. atunci 
totuși din această intuiţiune empirică îmi 
mai rămîne încă, adică estensiunea și for- 
ma. Acestea aparţin intuiţiunei pure, care 
'și are locul a priori în suflet ca o formă 
numai a sensibilităţii, chiar şi fără un o- 
biect real al simţurilor sau simţirei. 

O știință despre toate principiile scensi- 
Dilităţii apriorice o numesc estetică transcen- 
dentală 1). A doua vom mai sustrage de la 
ea tot .ce aparţine simţurilor, ca să nu ni ră- 

.miîie de cît intuițiunea pură. 
Trebue așa dar să fie o asemenea ști- 

-inţă, care să.constitue partea întăia a învă- 
țăturei clementare în antitesă cu aceca, care 
conţine principiile cugetării pure și se nu- 
meşte logică transcendentală. * 

1) Germanii sunt singurii, cari pănă acuma s'au servit 
de vorba estetică, pentru a însemna cu ea ceea ce 

"alţii numesc : critică a gustului. Asta arată o speranță 
greşită, pe care a și priceput-o excelentul analist Baun- 
garten de a reduce adică dejudecarea critică a frumo- 
sului sub principii raționale, şi de a constitui din re-: 
gulele ci, o știință. Dar această osteneală e zadarnică, 
Găci nuinitele regule. san criteriu sunt după cele mai : 
însemnate ale lor isvoare empirice numai, și nu pot 
servi nici odată la constituirea unor aceste legi apri- 
orice, după care judecata gustului nostru să'se îndrepteze 
din contra, aceasta din urmă este piatra de prubă a 
adevărului celor, dintăiu. Deaceea am sfătui, ca sau să 
ne dispensăm de această numire şi 's'o păstrăm acelei: 
învățături care e științii adevăratii (ecea ce no-ar apropii 
de limba și înţelesul celor vechi, a ciiror împărțiri a 
cunoștinței în a'icoyră za: vena a fost renumită) sau 
păstrind acest nume să-l împărțim cu filosofia specu- 
lativă și să luăm estetica, parte în:sens transcendental, 
parte în semnificaţie psicologică). 
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"- In estetica transcendentală vom isola așa 
dâr mai întăi sensibilitatea prin. aceea, că 
vom cerca a scoate toate, cîte şi cugetă la 
ea inteligenţa prin noţiunile sale, ca să nu 
ne rămiie de cît intuițiune empirică; forma 
numai a fenomenelor, cari-i singura, ce ni 
poate da sensibilitatea apriorică. In cursul 
acestei cercetări vom găsi, că există două 
iorme curate ale întuițiunei sensibile, ca 
principiă ale cunoștinței apriorice, adică spa- 
țiu şi timp, cu'a căror considerație ne vom 
ocupă acum. 

Despre: spațiu. 

| $. 2, 

Desbatere metajisică a. acestei noțiuni, 

Prin mijlocul simțului nostru esterior (o 
calitate a sufletului nostru) ne representăm 
obiectele ca fiind afară de noi și cu toate 
în spaţiu. In aceasta .sînt determinate sau de- 
terminabile figura, mărimea și rarorturile lor 
între olaltă. Simţul intern prin mijlocul căria 
sufletul se priveşte pe sine sau starea sa in-- 
terioară, nu ni dă o intuițiune despre dinsul, 
ca obiect; totuși însă este o formă anumită, 
sub care singură numai intuițiunea stărei ci 
dinlăuntru este cu putință, astfel în cît tot ce 
se ține de determinaţii interioare, se repre- 
zintă în proporţii de timp. Din afară tim- 
pul nu poate fi intuit, tot aşa de puţin spa- 
ţiul, ci numai în noi. Ce sînt așa dar spaţiu 
și timp? Au ele ființă aievea? Sînt ele deter- 
minaţii sau raporturi ale obiectelor, dar 'to- 
tuși de aşa fel, în cit să li se atribue. și ca 
atari, de sine, chiar dacă n'ar fi intuite, 
sau sînt de așa fel, cari atîrnă numai de for- 
ma intuițiunsi noastre, va! să! zică de făp- 
tura subiectivă a sufletului nostru, fără care 
aceste predicate n'ar putea fi atribuite nici- 

acestui punct, vom expune mai întîiu no- 
țiunea spaţiului. A 

1) Spaţiul nu este o noţiune empirică, 
care ar putea fi abstrasă din experienţa 
exterioară. Căci pentru a putea referi sim- 
iri oare-care Ja ceva afară din mine (adică 
la ceva întrun alt loc al spaţiului, de cit 
acela, în care “mă aflu cu) totodată: pentru: 
a îmi le putea reprezinta ca de la olaltă şi 
lîngă olaltă, prin urmare nu numai ca deo- 
sebite, ci ca fiind în locuri deosebite, pen- 
tru accasta trebue deja să fi summis intui- 
țiunea spațiului drept însă. Drept care nici 
se poate împrumuta reprezentaţia spațiului 
prin experienţă de la raporturile fenomenilor 
exterioare, ci această experiență exterioa- 
ră este ca însăşi abia cu putință prin sus 
zisa representaţie,. 

2) Spaţiul este o representațiune apriorică , 
necesară care întemeiază toate intuiţiunile 
exterioare. Căci nici ni putem face închipui- 

39 

unui obiect? Despre a ne desluşi asupra .
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rea, că n'ar fi spaţiu, deși ne putem! gândi, 
că. lipseşte din el ori şice obiect. Deci e: 
privit ca o 'condiţie a putinței fenomenilor, 
iară nu ca o determinaţie atirnătoare de 
ele, şi este o representaţie a priori, care 
neapărat trebue. să se summită drept ter- 
min fenomenilor exterioare. 1) Pe această 

„ necesitate apriorică se 'ntemeiază certitudi- 
nea apoditică a principiilor geometrice ȘI 
posibilitatea construcţiilor. ei apriorice. Dacă 
această. representaţie a spaţiului ar fi a 
posteriori cîștigată care ar fi luată din' ex- 
periența generală exterioară, atunci primele 
principii ale determinării matematice ar fi 
numai de cît percepţie, observare, empirie, 
Deci ar avea toată casualitatea . întîmplă- 
toare a percepţiei,: și nici ar fi necesar, 
cantre două puncte să fie numai o linie 

"dreaptă, ci numai experiența ni-ar arăta-o 
aceasta întotdeauna. Ceea însă, ce-i împru- 
mutat de la experienţă -nu are altă genera- 

„litate de cît comparativă; adică prin induc- 
țiune, Deci am putea spune numai: că 'ntru- cit s'a observat pînă azi, nu s'a aflat încă un spaţiu, care ar avea mai mult de trei dimensiuni. 

3). Spaţiul nu este o noţiune discursivă sau cum se zice generală, a raporturilor dintre obiecte peste tot, ci o intuiţiune pură. - Căci întăi: nu ni putem: imagina de cît nu- mai un spaţiu unitar, şi dacă vorbim de spaţiuri multe, atunci înțălegem numai părți ale unui aceluiaşi spațiu unic. Aceste părți iar nu pot precede! spaţiului unitar, ce cu- prinde toate ca. părți constitutive ale lui (din cari compunerea sa să fie cu putinţă) ci se pot numai cugeta în el. El este în e- senţă unul; iar diversitatea din el prin ur- mare şi noțiunea generală de spațiu, se fon- dează numai pe îngrădiri şi mărginiri. Din asta- urmează, că'n privirea lui toate noțiu- nele dupre cl au drept temeiu o intuițiune apriori (ce nu-i empirică). De aceea toate principiile geometrice d. p. că 'ntr'un tri- unghiu două laturi la olaltă trebue să fie mai mari de cît a treia, nu se vor putea de- duce nici odată din noțiunile generale despre lini€ și triunghiu, ci numai din intuițiunea, apriori și cu apodictică certitudine. 
4). 2) Spaţiul se reprezintă ca o mărime 

  

1) Partea cuprinsă între : „Pe această necesitate... şi alineatul 3, în ediția întîia a cer, p. apare ca o secțiune aparte care însă în ediția, a doua este climi- nată. Eminescu a tradus și această parte, adiugînd-o cu drept cuvînt, la alineatul 2. N, FE. 
9) Acest alineat, Eminescu îl traduce după” ediţia a doua a. e. r. p, Totuşi, în manuscrisul lui Eminescu găsim pe contra pagină și traducerea aceluiaș. alineat în forma pe care Kant i-a dat-o în ediția întăia a c. 5 p. O noţiune generală a spaţiului (care să fie comnană atit palmei cît şi cotului) nu hotărăște nimie în privirea mărimei, - | 
Dacă, n'ar fi nemărginirea în progresiunea intuițiunii atunci nici o noţiune despre raporturi san proporțiuni n'ar putea să poarte'n ea principiul nemărginirei. 

"nemărginită şi dată; Drept că orice noţiune trebue să ni-o cugetăm: ca 0 representaţie, care ar fi conținută de o nemărginită mul- -țime de diverse Tepresentaţii posibile (cu: semnul lor comun), cuprinzîndu-le prin ur- mare pe acestea sub ea. Dar nici o noțiune 
ca atare nu se cugetă ca conținînd o mul- țime nemărginită de representații în sine: Totuşi spațiul așa se cugetă (căci toate păr- 
țile spaţiului în nemărginit sînt deodată). Deci representația originară despre spaţiu este intuițiune apriorică, iar nu noţiune. 

Conclusii din noțiunele de mai sus 1), 

a). Spaţiul nu represintă nici o calitate a lucrurilor în sine nici niște asemenea în rela- țiunile dintre olaltă! id est, nici o determi- „nare, care ar fi inerentă obiectelor înșile, 
care ar rămînea, și dac'am abstrage de la condiţiile subiective ale intuițiunei. Căci nu 
pot fi intuite a priori, nici determinaţii ab- 
solute nici relative, înaintea existenței o- 
biectelor, cărora ele se atribuesc. 

b). Spaţiul nu-i alta nimic, de cît numai 
forma fenomenilor simţurilor exterioare, id 
est: condiţia subiectivă a sensibilităţii, sub 
care singură intuițiunea exterioară e cu pu- 
tință. Receptivitatea. subiectului, proprieta- 
tea sa de a putea fi atins de obiecte, c'un 
cuvînt affectabilitatea sa precede în mod 
necesar toate intuițiunile acestor obiecte, 
deci dintr'asta putem pricepe, cum forma 
tuturor fenomenelor. poate fi Yată în su- 
fletul nostru înainte de orice percepție rea- 
lă, prin urmare apriori ;.putem înţelege cum 
aceasta ca intuiţiune pură, în care toate 
obiectele sînt silite a fi determinate, poate : 
conţine înainte de orice experiență principii 
ale relaţiunilor lor. 
„De aceea numai din punctul de vedere al 

unui om putem vorbi despre. spațiu, fiinţi 
estinse ș. a.—De facem abstracție de la 
condiţia subiectivă, sub care singur numai 
putem căpăta intuițiune esterioară, așa cum 
sîntem influențați de cătră obiecte, atunci representaţia spaţiului nu “hsemnează nimic. 
Acest predicat se' aplică obiectelor numai într'atit, întru cît ele ni se arată, adică întru cit sînt obiecte ale sensibilităţii. 

Forma constantă a acestei receptivități, 
câre o numim sensibilitate este o condiţie 
neapărată a, tuturor raporturilor, în cari se 
intuesc obiectele, ca fiind afară de noi, dar 
abstrăgînd de la aceste obiecte, remîne o 
intuițiune curată, ce poartă numele spațiu. 

  

1) Eminescu lasă la o purte discutia transcendentală a noțiunei de spaţin prin care discuție: Kant înțelege explicarea, unei noțiuni ca fiind un principiu din care se poate vedea posibiltatea unor cunoștințe sintetice apriorice. Probabil pentru motivul că această discuție este deja cuprinsă în modul în care Kant desfășură discuţia metafizică a noțiunii de spaţiu. N, E. 
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Condiţiile particulare ale sensibilităţii, nu 
sînt condiţii a posibilităţii lucrurilor, ci nu- 
mai a fenomenilor lor și pentru accea pu- 
tem s'o zicem că spaţiul cuprinde toate lu- 
crurile, cîte .ni s'ar şi prezenta în afară 
(exterior) dară nu toate lucrurile în sine 
înşile, fie ele intuite sau nu, sau intuite de 

ori care am voi. Căci despre 
intuiţiunile altor fiinţe cugetătoare nu putem | 
judeca de fel, dacă ele sint legate de ace- 

cari îngrădesc intuiţiunile 
noastre şi au pentru noi o valabilitate ge- 
n6rală. Dacă adăogăm la noţiunea subjectu- 
lui restricția unui judeţ, atunci judeţul e ne-. 
condiționat valabil. Astfel tesa: Toate lu- 
crurile sînt lîngă olaltă în spaţiu, e vala- 
bilă sub restricţia: dacă aceste lucruri se 
iau ca obiecte ale intuițiunei noastre sen- 
suale.: De adaos la noţiunea condiţiei ci şi 
zic: toate lucrurile, ca fenomene exterioare, 
sînt lîngă olaltă în spaţiu, atunci această re- 
gulă valează gsencral și fără restricţie. Scru- 
tarea noastră ni indică deci realitatea (a- 
dică accepţia obiectivă) a spaţiului în pri- 
virea a tot, ce ni poate (întilni) proveni ca 
obiect în afară (exterior) dar tot odată și 
idealitatea spaţiului, cît privește lucrurile, 
întru cît s'ar considera de rațiune în sine în- 
şile și ca atari, adică dacă le luăm fără re- 
trospectivă la făptura sensibilităţii noastre. 
Susţinem așa dar realitatea empirică a spa- 
ţiului (în privirea a toată experienţa exte- 
rioară posibilă) dar tot odată şi idealifafea 
lui transcendentală, id est că el nu-i nimic, 
îndată ce omitem condiţia posibilităţii a toa- 
tă experienţa, și-l accepem 'ca ceva, ce ar 
întemeia lucrurile în sine înșile. 

Dar afară de spaţiu, nici nu mai există 
șo altă representaţie subiectivă referită la 
ceva exterior, care s'ar putea. numi apriori 
obiectivă 1) Drept care această condiţie su- 
biectivă a tuturor fenomenilor exterioare nici 
mâi poate fi comparată cu vre-o alta. Gus- 
tul unui vin nu se ţine de determinaţiile o- 
bicctive ale vinului, al unui obiect considerat 
chiar ca fenomen, ci de natura particulară 
a simțului, la subiectul, care-l consumă. Co- 
lorile nu sînt proprictăți ale corpurilor de 
intuițiunea căreia ele ar atîrna, ci numai mo- 
dificaţiuni ale simțului vederii, care-i esci- 
tată într'un-mod oare-care de către lumină. 
Spaţiul însă,. ca 'condiţie a obiectelor exte- 
rioare, aparţine neapărat arătărei sau in- 
tuițiunei. Gustul şi colorile nu sînt de loc 
condiții necesare, sub cari singure numai 
lucrurile ar putea, deveni obiecte ale: sim- 
urilor. Ele sînt legate cu fenomenul numai 
ca niște impresii întîmplător aplicate ale or- 
ganisaţiunei particulare. De aceea nici sînt 

1) Partea cuprinsă între : „Drept care această con- 
diție. .« şi „Scopul acestei observiiriă, în ediţia a doua, 
ae. r. p. esto rimţitor prescurtată. In acest loc, lmi- 
nescu, a preferit ediția întăia a e. r, p.N. E. 

representaţii a priori, ci se bazează pe impre- 
sie, gustul chiar pe simţire (de plăcere sau 
neplăcere) ca efect al impresiei. De aceea, 
nimeni nu poate avea apriori nici închipui- . 
rea unei culori, nici a unui gust: spațiul însă 
priveşte forma pură a intuițiunei, deci nu 
include nici o simţire (nimic empiric) și 
toate speţiile şi determinările spaţiului pot . 
şi trebue să poată fi representate şi a priori, 
pentru ca să sc poată naște noţiuni despre 
forme cît şi despre. raporturi. Prin el nu- 
mai e cu putinţă, ca lucrurile să fie pentru 
noi obiecte esterioare. 

Scopul acestei observări este numai a- 
cesta, ca să încunjurăm ispita, ce i-ar putea 
veni cuiva în minte, de a ilustra idealitatea 
susținută a spaţiului cu exemple cu totul 
insuficiente, pe motivul că culori, gusturi 

.Ș. a. cu drept-cuvînt nu se -consideră ca 
calităţi a lucrurilor ci numai ca modificații 
ale subiectului, cari la oameni diferiţi, di- 
ferite pot fi. Căci atunci ar trece pînă și 
ceea, ce este numai fenomen d. €..0 rosă, 
de un lucru în sine însuși, carele în privirea 

- colorii ar putea fiecăruia ochiu deosebit 

— 

să-i pară. Noţiunea transcendentală a feno- 
menilor în spațiu este o amintire critică, 
că'n genere nimic, ce-i intuit în spaţiu nu 
e un lucru în „sine însăşi și că nici spaţiul 
nu e formă a lucrurilor, ce le-ar fi proprie 
și li s'ar atribui în sine,—ci că obiectele în 
sine înşile nici ni pot fi măcar cunoscute, 
și ceca ce numim noi obiecte exterioare nu - 
sint nimic alt de cît numai representaţii ale 
sensibilităţii noastre, a căreia formă este 
spaţiul, al cărei correlat adevărat însă, a- 
dică: lucrul în sine însăși (Ding an sich) 
nici se cunoaşte prin ea, nici poate fi cunos- 

; dar după care experienţa nici n'a în- 
ccelat vr'odată. 

„Despre timp. 

Exposiţie metafisică a noțiunei timpului 1) 

1). Timpul nu este o noțiune empirică, 
care ar putea fi abstrasă din vre-o expe- 
riență. Căci simultanietatea cit şi consecu- 
tivitatea n'ar putea fi percepute, dacă în 
fond n'ar subsista a priori representaţia tim- 
pului: Numai sub supposiţia aceasta, ni pu- 
teny reprezenta, unele ca fiind în unul şi a- 
celaşi timp (simultan) altele - în deosebiți 

"timpi (după olaltă). 
2). Timpul este 'o representaţie necesară, 

care subsistă în fond la toate intuiţiunele. 
In privirea fenomenilor în' genere nu „putem 
omite timpul, de şi putem prea bine să luăm 
fenomenele din timp., Deci timpul e dat a- 
priori. Realitatea, fenomenilor numai în el. 

1) Aici Eminescu. nn mai traduce cuvîntul „Erurte= 
rang" cu „desbatere” ci eu expoziţie care redă adevi- 
ratul senz pe care Kant îl dă acestni cuvînt. N. E.



„e cu putință. Aceste toate se pot omite, dar 
el însuşi . (ca condiţie generală a posibili- 
:tăţii lor) nu se poate aboli. 

3). Pe această necesitate 'a priori se 'nte- 
meiază și putinţa de principii apodictice a 

 relaţiunilor de, timp sau axiome despre timp 
în genere. El are numai o dimensiune: deo- 
sebiţi timpi nu sînt de odată, ci după olaltă 
(precum deosebite spaţii nu sînt după o- 
laltă ci de odată). Aceste principii nu pot 
îi trase din experienţă, căci ea nu ni-ar da 
nici generalitate strictă, nici siguranţă apo- 
dictică. Am' putea spune: numai: după cît 
percepția comună ne învaţă... iar nu, că așa 
trebue (să) fie. Aceste principii sînt regu- 
le, cari singure fac cu putință o experiență, 
și ni dau învățături despre ea, nu prin ca. 

4). Timpul nu este o noţiune discursivă, 
sau cum se numeşte, generală, ci o formă 
pură a intuițiunei sensibile. Timpi diferiți 
sînt părți ale unui și aceluiaşi timp. Repre- 
sentaţia însă ce se poate da numai pentr'un 
singur obiect, este intuiţiune. Afară de aceea 
tesa, că timpi diferiţi n'ar putea fi deodată, 
nu se poate deduce dintr'o noțiune generalii. 

„“Tesa e sintetică și nu poate resulta numai 
din noțiuni. Este dar cuprinsă imediat în 
intuițiunea și representaţia timpului. 

5). Infinirea timpului nu 'nsemnează alt 
nimic, de cit orice mărime determinată de 

“timp e cu putință numai prin restrîngerea 
unuia şi aceluiaș timp substituit la toate. 
De aceea representaţia originară a' timpu- 

“lui trebue să. fie dată fără margini. Un lu- 
cru însă, al cărui părți și toată mărimea 
unui obiect: se represintă a fi determinat 
numai prin restringere (îngrădire), acolo re- 
presentaţia. întreagă nu poate fi dată prin 
noțiuni (cari conţin numai representaţii-păr- 
ticele) ci trebue să 'se' întemeieze pe intui- 
țiune nemijlocită. 

Concluzii din aceste noțiuni 1), 

a). Timpul nu este 'ceva, ce-ar subsista. 
de sin, sau ar adhe:a lucrurilor ca o d&- 
terminaţie obiectivă a lor; care ar remînea 
prin urmare, chiar dac'am face abstracţie de 
la - condiţiile subiective ale intuiţiunei lui; 
căci în cazul întîiu ar fi ceva, care fără 

„ obiect real, ar fi real. Al doilea dacă ar fi 
o determinaţie sau o ordine adherentă lu- 
crurilor însuși, ca asemenea n'ar putea pre- 
merge obiectelor ca condiţie a lor, nici ar 
putea fi cunoscut și intuit a priori prin 
tese sintetice. Aceasta din urmă însă poate 
eiectua, dacă timpul nu este de cit condiţica 
subiectivă, sub care în noi au ființă toate” 
intuițiunile. Căci. aici și astfel forma intui- 
țiunii interioare poate fi representată îna- 

  

1) Ca și la spaţiu, Eminesen elimină discuţia trans- cendentală a noţiunii de.timp. N. E. 
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inte de obiecte, prin urmare a priori. 
b). Timpul nu-i alt nimic, de cât forma 

simțului interior adică a intuirei de noi în- 
şine și a stărei noastre interioare, Căci tim- 
pul nu poate fi o formă a fenomenilor ex- 
terioare; el nu aparţine nici figurei, nici 
situației, etc. ci determinează raportul re- 
presentațiilor înăuntrul stărei noastre inter- 

„ne. Şi tocmai fiindcă această intuiţiune in- 
ternă nu dă figuri, căutăm a înlocui a- 
ceastă lipsă cu analogii, și representăm' tim- 
pul ca o linie prelungindu-se în infinit, în 
care cele diverse constituesc un şir, care e 
numai de o dimensiune și concludem de la 
însușirile acestei linii Ja "însuşirile timpu- 
lui, afară de una că părțile celei dintiiu sînt 
toate deodată, iar a celui din urmă întot- 
deauna după olaltă. Dintr'asta-i evident că 
representaţia timpului însăși e intuiţiune, fi- 
indcii toate raporturile ei se pot. exprima 
asupra intuițiunei exterioare (a spațiului ). 

c). Timpul e condiţia formală apriorică 
a tuturor fenomenilor în gchere, spaţiul ca - 
formă pură a toată intuițiunea exterioară 
cste restrinsă ca condiţie apriorică numai 
asupra fenomenilor exterioare. Pe de altă | 
parte însă toate representaţiile, aibă de o- 
biect lucrurile exterioare sau nu, totuși în 
sine însuși, ca determinaţii ale interiorului 
nostru, aparţin sufletului, această stare in- 
terioară din parte-i, fiind supusă condițiunei 
formale a toată. intuițiunea interioară, de 
aceea timpul este condiție apriorică a tutu- 
ror fenomenilor în genere, şi 'n faptă con- 
diția nemijlocită 'a celor interioare (ale su- 
fletelor noastre) și prin asta mijlocită a fe- 
nomcnilor exterioare. Dacă pot spune apri- 
ori: toate fenoimenile exterioare sînt în spa- 
țiu și determinate a priori, după raporturile 

atuncea din principiul simțului in- 
terior pot spune cu .totul general: toate o- 
biectele simțurilor sînt în timp și stau nea- 
părat în raporturi de timp.” 

Dacă abstragem de la maniera noastră 
specifică, de a ne intui interiorurile pe noi 
înşine şi de-a cuprinde în puterea noastră 
representativă prin mediul acestei intuiți- 
uni toate intuiţiunile exterioare, şi dacă luăm 
prin urmare obiectele astfel, cum ar fi fiind 
ele în sine înşile, atunci timpul este nimic.. 
Timpul e numai de valoare obiectivă în pri- 
virea fenomenilor, pentru că aceste sînt de- 
Ja lucruri, pe;care noi le accepem, ca obiecte 
ale simţurilor noastre; dar el nu 'mai este o- 
biectiv, dacă abstrageim de la sensibilitatea 
intuițiunei noastre, prin urmare de la acel 
mod de-a'şi representa, care ni-i propriu, 
și vorbim de lucruri în sine înșile. 

Timpul este aşa dar numai o condiţie su- 
biectivă a intuiţiunei noastre (omenești) care 
totdeauna. sensuală, adică întrucît sîntem 
afectaţi de către obiecte şi afară de subiect 
în sine însuşi el e nimic, Cu toate acestea el 
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este cu necesitate obiectiv în privirea tutu- 
ror tenomenilor, prin urmare și a tuturor 
lucrurilor. Nu putem zice: toate lucrurile 
sînt în timp, căci la conceputul lucrurilor 
în genere se abstrage de la'ori şi ce întui- 
țiune a lor, iar aceasta, e condiţia proprie, 
sub care timpul. întră în -representaţia o- 
biectelor. Dacă adăogim condiţia la concept 
Şi. spunem: toate lucrurile, ca fenomene (o- 
biecte ale intuițiunei sensuale) sînt în timp, 
atunci maxima e obiectiv adevărată şi de 
generalitate apriorică. * : 

Afirmările noastre ne'nvaţă prin urmare 
realitatea empirică a timpului, adică valoa- 
rea sa obiectivă față cu toate obiectele, cari 
sint sau pot fi date, vre-odată simţurilor 
noastre. Și fiindcă intuiţiunea noastră en 
ori ce vreme sensibilă, nici ne va putea 
fi dat vreodată în experienţă un obiect, care 
m'ar sta sub condiția timpului. Dar îi con- 
testăm timpului: orice arogare de realitate 
absolută, adică că ar fi inerent de-a drep- 
tul și absolumente lucrurilor fie ca condiţie, 
fie ca însușire, chiar abstracţiune făcînd de. 
la forma intuițiunei noastre. sensibile. Căci 
însuşiri, cari ar reveni lucrurilor în sine în- 
şile nici ni pot fi date vre-odată prin sim- 
țurile noastre. Intr'altă consistă . /dealitatea 
transcendentală a: timpului, drept care, dacă 
abstragem de la condiţiile subiective ale 
intuițţiuaci sensibile, timpul nu este imi 
și nu poate fi atribuit obiectelor în sine în- 
șile (fără raportul lor cătră intuițiunea noas- 

"tră) nici ca subsistent nici ca inerent. “Totuşi 
această, idcalitate trebue să fie pusă, tot aşa 
de puţin ca ccea a spaţiului, în paralelă. 
cumva cu subrepțiuni a sensaţiei, căci s'ar 
presupune atunci despre fenomen, căruia a-. 
ceste predicate-i inerează, c'ar avea o rea- 
litate obiectivă, care aicea n'are loc de fel, 
exceptat casul dacă această realitate se ia'n 
sens empiric, adică, dacă obiectul însuşi e 
privit ca un fenomen:. (drept care să se 
recapituleze notiţa de. mai sus a capitolului 
întăiu. ă 

Lămurire, 

Impotriva acestei teorii, care atestă rea- 
litatea empirică a timpului, contestă însă cea 
absolută şi transcendentală, ni s'a făcut din 
partea unor. oameni 'pretinzători o obiecţie 
în mod aşa de unanim, încît conclud din- 

„trasta, că trebue să se fi iscat fireşte în 
„toţi. lectorii, cari sînt neobişnuiți cu ase- 
menea, cercetări. Această  obiecție sună: 

„schimbările sunt reale (aceasta o dovedeşte 
schimbarea proprielor noastre representaţi- 
uni, chiar de-am nega toate fenomenile ex- 
terioare cu schimbările lor cu tot.) Acuma 
schimbări nefiind cu putinţă de cît în timp, 
timpul e prin urmare ceva real. Răspunsul 
fiu-i greu. Conced tot argumentul. Timpul 
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en adevăr ceva real, el e forma reală a 
intuițiunei interioare. Are deci realitate su-. . 

” biectivă în privirea experienței interioare a- 
dică: any într'adevăr representaţiune despre 
timp și despre determinările mele în cl. 
Deci în realitate nu-i de considerat ca un | 
obiect ci numai despre maniera mea de ce: 
mă imagina pe mine însumi ca obiect. Dar 
dacă cu însumi sau o altă ființă m'aș, sau 
nvar putea intui fără de această condiţie a 
sensibilităței, atunci determinările acelea, pe . 
cari azi ni le -representăm ca schimbări, 
ar naște o cunoştinţă, în care nici n'ar pro- 
veni representaţia timpului, prin urmare nici 
aceea a schimbărci. Rămîne deci realitatea 
lui empirică ca condiţie a tuturor experien- 
elor noastre. Numai absolută realitatea nu 

- 1 se poate acorda conform celor înșirate mai 
sus. El nu-i de cit forma intuiţiunei noastre 
interioare 1). Dacă-i sustragem condiţia spe- 
cifică a sensibilităţii noastre conceptul tim- 
pului dispare şi nu-i alipit de obiecte înșile, 
ci de subiectul, ce le priveşte intuitiv: | 

Causa, din-care această obiecţie se face 
atît de unanim, şi încă de acei, ce nu pot 
replica, nimic cvident. contra teoriei idea- 
lităţii spaţiului, este aceasta. Realitatea ap- : 
solută a spaţiului nu sperau s'o poată dovedi 
apodictic, căci idealismul li se 'npotrivește, 
după cari realitatea obiectelor exterioare 
nu-i capabilă de o probaţie strictă; pe cînd : 
realitatea obiectului simţurilor noastre in- 
terioare (realitatea mea şi a stărei mele) e 
vădită dar și nemijlocită prin conștiința de 
mirie însumi (cogito, ergo sum). Acele pu- 
teau fi o ilusie numai, âceasta însă e după 
părerea .lor ceva necontestat :de real. Ei. 
uitară însă, că amîndouă speţiile de și nu 
se poate contesta realitatea lor ca represen- 
ațiuni, totuşi nu sînt de cât fenomene, cari 

au totdeauna două laturi, una: dacă obiectul 
se consideră de sine însuşi (făr'a privi la 
modul, cum este intuit, a cărui matură vă ră- .. 
minea însă. tocmai de aceea îni totdeauna 
problematică) iar cea.de adoua, dacă se ia "n 
vedere forma intuițiunci acelui obiect, care 
formă nu se poate căuta în obiect de sine 
însuși, ci în subiectul, căruia i se arată, de 

“și ea revine real şi necesar fenomenului a- 
cestui obiect. | 

Timp şi spaţiu sînt deci două isvoare de 
cunoștințe, din cari se pot scoate apriori di- 
ferite cunoștințe sintetice, precum ni arată 
aceasta. ca exemplul strălucit matimatecă pu- 
ră în privirea cunoștinței despre-.spaţiu și 
raporturile sale.. Amindouă la un loc sînt 
forme pure a toată intuițiunea sensibilă şi 

1) Drept că pot spune: reprezentațiile mele se ur- - 
nicază, dar nu va să zică alt decît că noi avem cunoş- 
tință despre ele numai în felul acesta, al conscențiunei - 
în timp adică în furma simțului nostru interior, Pentru 
accea însă timpul nu e nici ceva de sine însuși nici o 
determinaţie obicctiv-atribuibilă lucrurilor.



su ma ma 

pentru asta fac cu puunţă axiome sintetice 
i priori. Dar aceste isvoare de: cunoștințe 
apriorice (numai condiţii ale sensibilităţii 
fiind ) îşi determinează prin asta hotarăle lor, 
adică că se referă la obiecte, numai întrucit 
aceste sînt privite ca 'fenomene, nu însă. 
intrucit ar representa lucruri de sine înşile. 
Numai fenomenele sînt terenul accepţiei lor, 
peste care trecînd, numai e la locul ci o în- 
trebiinţare obiectivă a lor. Această realitate 
a spațiului şi timpului lasă în dealtfel nea- 
tinsă siguranța cunoștinței empirice; căci 
sîntem tot atit de siguri de ele, atirne aceste 
forme în. mod necesar de lucruri în sine în- 
şile nu numai de intuițiunea noastră despre 
lucruri. Pe cînd acei, cari susțin realitatea 
absolută a spaţiului ş'a timpului, primeas- 
co ca subsistență sau ca inherentă, se văd 
nevoiţi a fi în contrazicere cu principiile 
experienței înseși. Căci de se 'decid pentru 
cea întăiu (în genere partida naturalişti- 
lor matematici ) atunci trebue să admită două 
lucruri ca nelucrurile eterne şi infinite, exis- 
tente pentru sine (timp şi spaţiu) cari sînt 
(fără ca ceva real să fie) numai pentru a 
coprinde ele, toate ele reale. De părtinesc 
a doua teorie (de care' se ţin cîţiva natura- 
lişti metafisici) acceptind timp şi spaţiu ca 
relaţiuni ale fenomenilor (lîngă sau după 
olaltă) abstrase din experienţă, atunci sînt 
siliți să conteste valabilitatea învățăturilor 
apriorice ale matimaticei în privirea obiec- 
telor reale (de es. în spaţiu) sau cel puţin 
certitudinea apodictică a unor asemenea, 
fiindcă a posteriori aceasta nu are loc; iar 

- noţiunile apriorice spaţiu şi timp fiind după 
opinia asta numai nişte făpturi ale imagi- 
naţiunei, a căror isvor real trebuește cău- 
tat în experienţă, din a cărei relațiuni ab- 
strase închipuirea a creiat ceva, ce conţine 
în adevăr elementul general sau cele comu- 
ne ale acelor relaţii, dar care nu poate avea 
loc fără restricțiunele, pe cari natura le-a : 
impus-o combinat cu ele. Cei d'întiiu cîştigă 
atita, că pentru aserțiunile lor matematice 
işi curăţesc cîmpul experienței; din contră 
se încurcă foarte mult, tocmai prin aceste 
condiţii, atunci cînd. rațiunea vrea să iasă. 
din acest cîmp. Cei de-al doilea cîştigă în 
privirea. celor din urmă, adică că representa- 
țiunile timpului şi-a spaţiului nu li'ncurcă 
drumul, cînd voiesc a judeca despre obiecte 
nu ca fenomene ci în raportul lor cu.in- 
teligenţa ; dar nici pot'spune motivul putinţei 
cunoştinţelor matematice a priori (lpsindu- 
le o intuiţiune a priori adevărată şi obiectiv- 
valabilă) nici pot pune'n acord necesar ba- 
zele, experienţei cu. acele afirmări. Amin- 
două aceste greutăţi teoria noastră despre 
natura. adevărată a acestor două forme ori- 
ginare ale sensibilităţei le înlăturează. 

“Pentru că toate conceptele cari mai a- 
parţin sensibilităţii chiar acela al mişcărei, 

MIHAIL - EMINESCU 

care conţine -amîndouă momentele (ale spa- 
țiului şi timpului) presupune ceva empiric, 

"e clar, că estetica transcendentali nu poate: 
conţinea dc cît aceste două elemente adică 
spaţiul și timpul. Căci mişcarea presupune 
percepția a ceva mobil. In spaţiu, privit ca 
atare, nu e însă nimic nobil; drept care mo- 
biiul trebue să [ie ceva, ce se poate afla 
în spațiu numai prin experiență, prin ur- 
mare un datum cmpiric. Tot aşa estetica 
transcedentală nu poate număra între datele 
ei apriorice noțiunea schimbării; căci tim- 
pul însuşi nu se schimbă, ci, ceva, ce este 
în timp, Deci se cere spre aceasta percepţia 
unei cxistenţe şi a succesiunei determinărilor 
sale, prin urmare experienţă. 

Observări generale la estetica 
transcendentală. 

-1). Mai întîi e de trebuinţă să ne expli- 
căm cit se poate de clar, care e pirerea 
noastră în privirea naturei fundamentale a 
cunoștinței sensibile, pentru a cvita orice 
ihterpretaţiune falșă în această privinţă. 

Am voit să zicem dar: că toată intuițiu- 
nea noastră nu e de cît representaţii de 
fenomen; că lucrurile cum le intuim noi, nu 
sînt în sine înșile aceea, ce ni apar nouă, 
nici că raporturile lor în sine înşile sînt, 
aşa fel, cum ni 'sc arată, şi dacă suprimăm 
subiectul nostru sau numai natura subiec- 
tivă a simţurilor în' genere, ar dispărea toa- 
tă natura, toate relațiunele obiectelor din 
spațiu și timp, ba chiar spațiul şi timpul în- 
şile m'ar putea exista ca fenomene de sine 
îuşile, ci numai în.noi. Ce ar fi de obiecte 
în. sinc,; despărțite de receptivitatea simţu- 
rilor noastre, ni rămîne cu totul necunos- 
cut. Noi nu cunoaştem nimic de cît modul. 
nostru de-a le percepe, care ne este propriu 
şi care nu trebue să fie un atribut neapărat 
al oricărei ființe, dar al oricărui om. Nu- 
mai cu acesta avem aface. Spaţiul și timp 
sînt formele curate ale lui, sensaţia, mate- 

“ria sa. Numai acelea -le putem cunoaşte 
a priori adică inainte de orice sensaţie reală, 

„deci se numesc intuiţiune pură; aceasta însă, 
este în cunoștința noastră aceea, ce face ca 
ca să fie cunoştinţa a posteriori, adică in- 
tuițiunea empirică. Acelea atirnă cu abso- 
lută necesitate de sensibilitatea noastră, fie 
sensaţiile noastre de ori și ce fel ar fi; 
acestea pot să fiec foarte varii. Dacă această 
intuițiune a noastră, ni-ar succede a'0 a- 
duce la cel mai mare grad de claritate și 
transparenţă,. totuși nu ne-am apropria prin- 
tr'asta de natura, lucrurilor în sine înşile. 
Căci în orice cas am cunoaște complect nu: 
mai modul nostru de intuiţiune adică sen- 
sibilitatea noastră şi aceasta iar numai sub 
condiţiile primordial-inherente subiectului a- 
dică: spaţiu şi timp; ce-ar fi fiind obiectele 
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„de sine însuşi nu ni se poate face cunoscut 
nici prin cunoștința cea mai senină a feno- 
menului lor. 

Opinia, cum că toată sensibilitatea noas- 
tră nu e de cit o representaţie încîlcită a 
lucrurilor, care conţine numai aceea, ce li 
revine lucrurilor de sine înşile, dar numai 
într'un conglomerat grămădit de semne și 
representaţii-părticele pe cari nu le discom- 
punem nici le distingem cu conştiinţă, o- 
pinia aceasta zic este o falşificare a con- 
ceputului sensibilităţii şi fenomenului, care 

„face inutilă şi deşartă toată doctrina lor. 
Deosebirea între o representaţie explicită 
şi una inexplicită este numai logică și nu 
atinge coprinsul. Fără îndoială, că noţiunea 
dreptului, de care se Servă mintea sănă- 
toasă, este aceiași, pe care ar desvolta-o 
din ea şi speculaţiunea cea mai subtilă nu- 
mai că în usul comun şi practic cineva nu-i 
conştiu despre diversele representaţii impli- 
cate în acest gînd. Dar de aceea nu putem 
zice, că noţiunea comună e sensibilă, con- 
ţine un fenomen numai, căci dreptu nu poate 
apărea, ci noţiunea lui en minte şi repre- 
„sintă un mod (cel moral) al acţiunilor, cari 
le revine în sine înşile. Din potrivă repre- 
sentaţia în intuiţiune a unui corp nu conține 
nimic, ce s'ar putea atribui obiectului în 
el însuşi, ci numai apariţiunea a ceva şi modul 
cum noi sintem afectaţi de el; şi această re- 
ceptivitate a facultăţei noastre cognitive se 
numește sensibilitate şi rămine departe cît 
cerul de pămînt de cunoştinţa obiectului în 
sine însuși, chiar dac'ar' privi- transperînd! 
pînă în fund sensibilitatea şi fenomenele ei. 

„ Filosofia Leibnitz-Wolf li-a avizat așa dar 
tuturor cercetătorilor asupra. naturei şi a, 
originei cunoştinţelor noastre un punct de 

- vedere cu totului falș, considerînd diferența 
între sensibil şi intelectual ca logică numai, 

„pe cînd această diferență e evident—transce- 
dentală şi atinge nu numai claritatea sau 
neclaritatea lor. ci originea şi conţinutul, 
astfel încît noi prin aceste nu că cunoaştem 
natura obiectelor în sine înşile neclar, ci 
de fel, şi 'ndată ce omitem natura noastră; 
subiectivă, care-i dădea intuiţiunea sensibi- 
lă, nici se găseşte undeva nici poate fi găsită 
măcar, determinind această, natură subiec- 
tivă forma ei, ca fenomen. 

Altfel, distingem într'adevăr între feno- 
mene, ceea ce inherează esenţial intuiţiunei 
şi-i valabil penrru ori care simţ omenesc, de 
aceca ce li revin numai în mod întîmplător, 
nefiind valabil în privirea sensibilităţii în 
genere ci numai în a situaţiei particulare şi 

"Organisaţiei simțului cutărui sau cutărui. Și 
"n această accepţie se numeşte cunoștința 
intiia, una. care represintă lucrul în sine 
însuşi, iar a doua numai arătarea sa. Dar 
„această distincţie e numai empirică. De ră- 
mînem pe lingă ca (ceea ce se ntîmplă?'n 
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genere). şi nu considerăm (cum ar trebui). 
acea. intuiţiune empirică ca: fenomen numai, 
în cît să nu se afle încă nimic, ce-ar privi . 
lucrul în sine însăși, atunci distincţia noastră 
transcendentală e pierdută şi. atunci credem 
totuși a cunoaşte obiecte în sine înşile, de 
Şi pretutindene în lumea sensibilă 'pînă la 'cea 
mai adincă cercetare a obiectelor ci nu a-.. 
vem aface cu nimic alta de cît numai cu 
fenomene. Astfel vom numi curcubeul numai 
un fenomen la ploaia cu soare, iar. ploaia 
obiectul în sine: însuşi, ceca ce-i şi corect, 
întrucît pricepem numai. fisic noţiunea a- 
ceasta, ca un ce care în experiență e de- 
terminat în intuițiune numai aşa și nu alt- 
fel, în ori-care ar fi situaţia simțurilor. “Dar 
dacă luăm acest fapt empiric și, fără a; 

_ne ţine de concordanța lui în orice simţ o- 
menesc, întrebăm dacă aceasta reprezintă. 
(un obiect în sine însuşi) nu picăturile de 
ploae căci deja ca fenomene sînt empirice, 
atunci întrebarea despre raportul represen- 
tațiunei la obiect este transcendentală, și nu 
numai aceste picături sînt fenomene ci şi 
forma lor rotundă—-ba chiar spaţiul, în care” 
cad nu sint nimic în 'sîne înşile ci numai 
modificațiuni sau . temeiuri ale  intuițiunei! 
noastre sensibile; obiectul transcendental ni 
rămîne necunoscut. o. _ 

A doua afacere importantă a esteticei 
'noastre transcendentale e, ca ea să nu cîştige 
doar o favoare oare-care ca hipotesă părută, 
ci să fie atît de sigură şi neîndoelnică, cum 
s'a cerut numai vre-odată de la; o teorie, care 
are a servi la un organon. Spre a face cu 
totul evidentă această certitudine vom alege 
un cas oare-care, asupra căruia valabilita- 
tea, lui să fie pusă în vedere și să serve spre 
clarificare mai mare acelor citate în $ 3. 

Admiteţi deci că spaţiu şi timp ar fi o- 
biective înșile și condiția posibilităţii lucru-. 
rilor în sine înșile, atunci se arată întăi: 
că pentru amîndouă, dar mai ales pentru 
spaţiu se pot predica o. mulţime de teoreme 
apriori-apodictice şi sintetice. Deci .să luăm, . 
cu deosebire spaţiul de exemplu. Fiindcă 

„ axiomele geometriei se cunosc sintetic -a-. 
priori şi cu certitudine apodictică vă întreb 
eu: de unde luaţi asemenea axiome şi pe ce 
se razimă mintea noastră pentru a ajunge 
la. asemenea adevăruri absolut necesare şi 
de valoare generală. Nu există alte căi de 
cît: sau prin concepte sau prin intuițiuni; 
iar acestea sînt date sau a priori sau a poste- 
riori. Cele din urmă adică conceptele em- 
pirice, precum şi cea, pe ce ele se razimă,. 

adică intuițiunea empirică nu.ni pot da un 
alt axiom Sintetic, de cît iar unul empiric, 
adică: un axiom al experienţei, care prin 
urmare nu poate conţinea nici-odată nece- 
sitate şi generalitate absolută, cari-s carac- 
teristica axiomelor geometriei. Considerind 
însă cel întîi și unicul mijloc cari ni-ar mai
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rămîne de-a ajunge adică prin noțiuni numai sau prin intuițiune asemenea cunoştinţele sin- tetice a priori, e clar, că din noţiuni numai „Nu se poate scoate nici o cunoștință sinte- tică, ci numai analitică. i.uaţi bună 'oară a- xiomul: că prin două linii drepte nu se poate închide” un spaţiu, prin urmare nu-i cu pu- „tință o figură și cercaţi a deduce acest a- devăr din noţiunea liniilor drepte şi acea a numărului doi; sau axiomul că prin trei linii drepte e:cu putinţă o figură, și cercaţi asemenea a-l deduce din aceste noţiuni. Toa- tă osteneala voastră, este zadarnică Şi vă „vedeţi siliți, de a vă refugia Ja 
cum 0 şi face aceasta geometria întotdeau- na. Vă daţi prin urmare un obiect în intui- țiune. Dar de ce speţie este această: intui- țiune, pură apriorică sau empirică? Dac'ar fi empirică atunci n'aţi putea face din ea un axiom de valoare generală necutm apo-. dictic: căci experienţa nu ni poate da nici- odată aşa ceva. 

Trebue prin urmare să admiteţi a priori un obiect în intuiţiune şi să vă bazaţi pe el, axiomul vostru sintetic. Dacă n'ar fi în voi, facultatea de a intui apriori, condiţia subiec- tivă n'ar fi după formă totedată şi condiţia generală a priori, sub care singură numai obiectul acestei intuiţiuni (exterioare) să fie cu putinţă, și obiectul ar fi ceva în sine însuşi fără raport la subiectul vostru: 
ați putea spune atunci, că ceea ce e necesar în condiţiile voastre subiective pentru con- strucția unui triunghiu, îi revine cu nece- sitate şi unui triunghiu în sine însuși? 

Căci la noţiunile voastre (de 3 linii) w'aţi „putea adăogi nimic nou (figura), 1) care cu toate acestea aţi trebui s'o întîlniți neapărat, căci aceasta am convenit că e dată înainte iar nu prin cunoştinţa voastră. Deci dacă spaţiul (precum şi timpul) n'ar fi forma numai a intuițiunei voastre, :care conține condiţii a priori, sub. cari singure lucrurile pot fi pentru voi. obiecte, exterioare, atunci: n'ați putea -predica nimic â priori asupra obiectelor exterioare în mod sintetic. * Aşa dar e neîndoit de cert, iar nu numai posibil sau verosimil, că spațiu şi timp, ca condiţii. „hecesare a toată experiența (exterioară şi interioară ) sînt numai condiţii subiective ale tuturor intuiţiunilor noastre; în raport cu ele toate obiectele sînt numai fenomenc, iar nu lucruri date de sine în acest chip, pen- tru care cit priveşte forma se pot spune: multe a priori. despre ele dar nimic cituşi de puţin despre lucrul în sine însuşi, cari va fi subsistind în fondul acestor 2) feno- mene. E 
——— _—— i : 

1) Traducerea exactă este : maemCâre de aceia ar tro- Pui să fie întîlnită cu necesitate la obicet, fiindeă acesta Cate dat înainte..." N. E, : 
2) Este foarte semuicativ faptul că Eminescu a oinis acele trei alincato pe care Kant le-a adăugit în acest loc, la ediţia a dona a c. r. p. “Inadevăr, în unul din aceste 

intuiţiune, | 

deci cum : 

EMINESCU 

"Sibilitate nu ni-ar fi dat nici un 

A doua parte a învățăturei elementare 
transcendentale, 

" Logica transcendentală. 

INTRODUCERE 
Cunoștinţa noastră răsare din două iz- voare fundamentale ale sufletului, din cari cea dintîi primeşte Yepresentaţiuniie (recep- tivitatea impresiilor); iar cea de a doua e facultatea, prin care acele Tepresentaţii se cunosc (spontaneitatea noțiunilor). Prin cea dintii ni se dă un obiect, prin cea (laltă) e] 

este cugetat în relația sa cu 
sentație (ca determinare numai a sufletu- lui). Intuiţiuna și noţiuni constituesc aşa dar elementele cunoștinței noastre astfel în cit nu pot fi cunoștință noțiuni, fără ca să le corespundă o intuițiune într'un mod oure- 
care, nici intuițiune, fără noțiuni. Ambe sînt 
sau curate sau empirice. Ernpirice, dacă con- fin sensaţia. (ce presupune prezenta reală a obiectului); curate însă dacă m represen- 
tație nu-i amestecată, nici o sensaţie. Sensa- , . 

„7 . . . fa o putem numi materia cunoștințe! sen- sibile. Drept care mtulțiunea pură nu con- 
ține de cît forma, sub care ceva este intuit, 
ȘI noțiunea pură numai e forma cugetării 
unui obiect în genere. Numai întuițiuni şi 
noțiuni pure sînt icu “putință apriori, 
rice numai a posteriori. , 
„Dacă receptivitatea sufletului nostru 'de a primi representaţii întrucit e atins întrun 
mod oare-carc, o vom numi sensibilitate, 
atunci facultatea de a produce de sine se. 
presentațiuni sau 'sponfaneifatea cunoştinţe! 
este inteligența. Firca noastră, aduce cu sinc, 
că representaţiunea noastră nu poate fi alt- fel de cit numai sensibilă, adică ca conţine 
numai modul specific al nostru Și propriu, 
în care sîntem atinşi de obiecte. Facultatea 
însă de-a cugeta, obiectul intuițiunci sensua- 
le, este inteligenţa. Nici una din aceste în- 
sușiri nu e de preferat celei-lalte. Fără sen- 

obiect şi 
fără inteligență nici unul n'ar putea fi cu- 
getat. Cugetări . fără cuprins Sînt deșerte, 
intuițiui țără noțiuni sînt oarbe. De aceea 
  

alineate Kant discută deosebirea dintre aparență şi te- nomen. Pe fondul idealităței transcendentale a formelor intuiţiei, Kant conchide că fenomenele, spre deosebire de 
aparenţe an obiecte reale deși realitatea acestora atîrnă de modul nostru de a fi afectați precum și de formele spe- cifice în care intuim aceste afectări. Ideal e atea formelor intuiţiei, accentuează Kant, nu ne poate dice la o lume de aparenţe, la un iluzionism de natnra aceluia la caro a ajuns Berkeley, aceia ce l'a făcut pe Eminescu să omită 
aceste alineate extrem de interesante, a fost; probahil, credinţa lui intimă iilosofică, care înclină către iluzionism. aşa cum această credință o găsim expusă, în formă lite- rară, în «Sărmanul Dionis”. Cu atit mai mult ne face să credem aceasta, cu cit Eminescu, deseori, traduce „Erscheinung” cu „acătare”! climinînd daci nuanța de efectivitate pe care Kant a pus'o în senzul acelui cuvînt. N . - ! 

această repre-! 

empi- 
ț
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e tot: atît de trebuincios, de-a face noţiunile 
sale sensibile (adică a le adăogi obiectul, 
lor în intuițiune) precum şi de a-şi face. în- 
teligibile intuiţiunele sale (adică de-a le sub- 
suma sub noţiuni). Amindouă aceste puteri 
sau facultăţi nu-şi pot schimba funcțiunile 
lor. Inteligența nu poate intui nimica, sim- 
ţurile nu pot cugeta nimica. Numai din a- 
cea, că ele se împreuntază, se poate naște 
cunoştinţa. Dar de aceea -totuși nu trebuie 
să se amestice partea ce-o au fie-care din 
ele la compunerea cunoștinței, ci avem cu 
deosebire cuvint, de-a despărţi cit se poate 
de cu grijă una de cealaltă şi de a le dis- 
tinge. De aceea distingem știința regulelor 
sensibilităţii numită estetică, de ştiinţa re- 
gulelor inteligenţei numită logică. 

Ci logica poate fi întreprinsă în două fe- 
luri de intenţie, sau ca logică a întrebuinţă- 
rei generale a inteligenței, sau speciale. Cea 
d'întiiu conține regulele absolut necesarii 
ale cugetării, fără care nu-şi are locul nici 
o întrebuințare a inteligenţei, şi merge con- 
form lor, ori cît de diverse ar fi obiectele, 
asupra cărora sînt aplicate. Logica între- 
buinţării speciale a inteligenţei conţine re- 
gulele de-a cugeta. corect asupra unei certe 
speţii de obiecte. Aceca se poate numi logica 
elementară, aceasta însă organon al cutărei 
sau cutărei ştiinţe. -Cea din urmă se pre- 

"mite în genere în școli: ca propedceutică a 
ştiinţelor, deși, după mersul raţiunei ome- 
nești, este cea din urmă, la care ea ajunge 
abia, după ce toate ştiinţele sînt de mult 
gata şi trebue să mai (dea?) pentru cea din 
urmă oară, mina la ele pentru “corectura. și 
complectarea. lor. Căci trebue să cunoaştem 
deja obiectele într'un grad destul de mare, 
dacă voim a stabili regula, după care o şti- 
ință despre cele să se poată înființa. 

Logica: generală e .sau curată sau a- 
plicatii. In cea d'întîiu abstragem de la toate 
condițiile empirice, sub care se exercită in- 
teligenţa noastră. D. cs. de la influența sim- 
țurilor, de la jocul imaginaţiei, de la legile 
memorici,. de la puterea obicinuinței ș. a. 
prin urmare chiar de : :la “isvoarele -preju- 
diţiilor, ba de la toate 
cărora ni-ar resări sau ni s'ar'substitui cu- 
tărei cunoştinţe, pentru că privesc inteli-. 
gența numai: în certe. cazuri ale întrebuinţă- 
rei salc, și la cari pentru a le cunoaște, se 
cere experiență. O logică generală, însă pu- 
ră, nu are a face de cît cu principii apriori. 
numai, și e un fanon al inteligenţei şi raţiu- 

„dar numai în privirea celor formale ale 
intiebuințărei lor, cuprinsul fie ori-care-a 

"fi (empiric sau transcenidental). O logică ge- 
nerală se numeşte însă aplicată, cînd are de 
obicct regulele întrebuințărei inteligenţei sub 
condiţiile subiective empirice, pe cari ni le. 
'nvaţă psicologia. Deci are principii empi- 
rice, deşi e generală întru u atita, întrucît pri- 

n. 
> 

cauzele, prin mediul | 

veşte: întrebuinițarea inteligenţei fără distine- 
ție de obiecte. De aceea ea.nu-i nici un ka- 
non al inteligenței peste tot; nici un orga- 

"non al știinţelor.speciale, ci un kathartikon 
numai al inteligenței comune. 

In logica generală deci, partea care ar 
fi să constitue doctrina raţiunei pure, tre- 
bue să se despartă cu totul de logica apli- 
cată, (deşi încă generală). Numai partea 

„întăia este proprie o ştiinţă, deşi scurtă și 
uscată, și așa cum o cere representarea sco- 
lastică a” unei doctrine elementare a inteli- 
genţei. Intr'asta deci logica trebue să aibă 
totdeauna două regule în vedere, 

1) Ca logică generală se abstrage de la 
orice cuprins al cunoștinței intelectuale şi de 
la diversitatea obiectelor ei și n'are aface 
cu nimic alia, decit cu forma numai a cu- 
getării. 

2) Ca logică pură ea nu are pt incipii em- 
pirice, prin urmare ea nu ia nimic (precum 

„adesea ne-am persuadat) din psicologie, care 
prin urmare nu are nici o influență asupra - 
kanonului inteligenței. Ea-i o doctrină de- 
monstrată şi toate celca trebuc să ficm ca . 
a priori, certe. . 

Ceea ce cu numesc .logică aplicată. (îm- 
potriva sensului ce în de comun sc dă aces- 
tui cuvint, care-ar coprinde exerciţii anu- 

"mite, la cari logica pură dă regule) este 
representaţia inteligenței ŞI regulelor între- . 
buinţărei ei necesare în concreto, adică con- 
diţiile intimplătoare ale subiectului, cari con- 
diții pot stinjeni, său favoriza accastă în- 
trebuințare şi cari cu toate nu pot fi date 
de cit în nod empiric, Ea tratează despre 
atenţie, piedica şi urmările ei, despre -ori- - 
ginea erorii, despre starea îndoielci, a scru- * 
pulului, a convingerii ș. a. şi logica gene- 
rală şi pură, stă cu ca, În raportul în care 
morala pură, ce conţine legile necesarii mo- 
rale a unei voințe . libere în genere, stă cu 
doctrina proprie a virtuţii, care consideră 
aceste legi sub împiedicările concrete. ale 
sentimentelor, înclinărilor şi pasiunilor, că- 
rora „oamenii sînt mai mult sau mai puţin 
supuși şi care încă odată nu poate consti- 
tui o Ştiinţă adevărată și demonstrată, pen- 
tru că asemenea acelei logice aplicate, ea 
are nevoie-de principii empirice şi, psico- : 
logice. 

II. 

- Despre logica transcendentală. 

Logica generală abstrage, precum am a- 
rătat, de la tot coprinsul cunoștinței, adică 
de la toată referarea acesteia la vr'un 0- 
Diect şi consideră, numai forma logică în 
raportul cunoștințelor între-o!altă adică for- 
ma cugetării în genere. Fiind însă că. există 
atit intuițiuni pure cit și empirice, (precum
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au demonsfrat-o aceasta estetica transcenden- 
tală) de accea s'ar putea afla o deosebire 
între cugctarea curată şi cea empirică a 
obiectelor. In acest caz ar mai fi încă şi o 
logică care mar abstrage de la tot cuprinsul 
cunoștinței; căci. ceea, care n'ar cuprinde 

„de cit regulele cugetărei pure a unui obiect, 
ar esclude toate cunoştinţele acelea, cari-s 
de cuprins empiric. Tot odată ea ar trata 
despre originea cunoștințelor noastre. des- 
pre obiecte, intrucit ele nu pot fi atribuite. 
obiectelor; pe cînd logica generală nu are 
a împărți nimic cu această origine a cunoş- 
tinței, ci consideră representațiile, fie ele 
primordial a priori puse'n noi fie empiric 
date, după legile, după care-i trebuesc în 
raportul lor între olaltă inteligenţei, cînd 
le cugetă,——şi tratează astfel numai despre 
forma intelectuală, cu care pot fi îmbrăcate. 
representaţiile, să fi răsărit ele de ori şi 
unde ar voi. 

Fac aicea o 'observare, care va întinde 
influenţa ei asupra tuturor reflecţiilor ur- 

„ mătoare şi care trebue s'o păstrăm bine în 
„vedere; ea sună: că nu putem numi transcen- 
dentale toate cunoştinţele a priori; ci numai 
acelea vor fi numite astfel prin care cunoaş- 
tem, cumcă și modul în care representa- - 
țiuni certe 1) (intuiţiuni sau noțiuni) se a- 
plică sau sînt cu putinţă apriorice. De aceea 
nici spaţiul nici vr-o determinare geome- 
trică a lui nu sînt o representaţie aprioric- 
transcendentală; ci numai cunoştinţa, cum că 
aceste representaţii nu sînt nici de:cum de o- 
rigine empirică şi putinţa, cum ele totuşi se 
pot refera a priori la obiecte ale experienţei, 
numai această cunoștință zic se poate numi 
transcendentală. Tot așa ar fi întrebuinţarea 
spaţiului, la obiecte în genere, transcenden- 
tală; mărginită fiind la obiecte ale simţu- 
rilor, ea se numeşte empirică. Diferenţa în: 
tre transcendental şi empiric se ţine așa dar 
de critica cunoştinței și nu atinge. referarea 
ei la obiecte. Aa e - 

+ i ă , 

In aşteptarea deci, că cu vremea vom 
afla poate noţiuni, care să se refere apriori 
la obiecte, nu ca intuițiuni curate sau sensi- 
bile, ci numai ca acţiuni ale cugetărei pure, 
care să fie așa dar noțiuni, dar de origine 
nici empirică nici estetică, ne plănuim de 
dinainte ideia unei ştiinţe a inteligenţei pure 
şi a cunoștinței raţionale, prin care nc-am - 
cugeta obiecte cu totul a priori. O asemenea 
ştiinţă, care ar determina origincă, cuprin- 
sul şi valoarea obiectivă unor atari cunoș- 
tinţe, ar trebui să se numească /ogică tran- 
scendentalii, căci n'ar avea a face de cît cu 
legile inteligenţei şi raţiunei, dar şi cu a- 
cestea numai întru cît s'ar referi la obiecte 
2 priori, şi nu ca logica generală, care se 

1) Adică : „anumite reprezontări“, N..E, 

MIHAIL: EMINESCU 

referă fără distincţie atît la cunoştinţi em- 
pirice, cit şi la cele pure. 

„.. Despre împărțirea logicei generale în 
analitică şi dialectică. 

e Ic lZ] 4 Siză 

Vechea .şi celebra întrebare, cu care se 
socoteau oamenii a împinge pe logici la; 
strimtoare şi de a-i aduce acolo încît ori să 
se dea prinşi asupra unei miserabile dialele 
ori să mărturisească ei însăşi neştiinţa lor 
şi cu asta deșertăciunea artei lor întregi, 

  

-e aceasta: Ce este adevărul? Explicaţia no- 
“minală a adevărului, că este coincidența unei 
cunoştinţe cu obiectul ei, se presupune și 
se dărueşte aicea, ci cereau să ştie, care 
este criteriul general și sigur al adevărului 
ori cărei cunoştinţe. 

E o mare și trebuincioasă probă de iste- 
țime'şi pătrundere aceea de a şti, ce poţi în- 
treba raționamente. Căci, dacă întrebarea e 
nepotrivită şi provoacă răspunsuri inutile, 
ea mai are, afară de ruşinea celui ce o sule- 
vează, încă şi incovenientul Kle-a seduce pe 
ascultătorul ei neprecaut la răspunsuri şi mai - 
nepotrivite şi dă ridicolul spectacol, că, du- 
pă spusa celor vechi, unul mulge țapul, altul 
ține o sită în loc de doniță. 

„ Drept că adevărul consistă în acordul u- 
„nei cunoştinţe cu obiectul ei, dar printr'asta 
obiectul acesta trebue să fie separat şi bine : 
distins de altele; căci o cunoştinţă e falșă, - 
dacă nu s'acordă cu obiectul, la care e re- 
ferată, deşi 'n de altfel poate conţinea ceva, 
ce S'ar putea aplica la alte obiecte. Este 
însă clar, că făcînd citata întrebare, cineva 
abstrage cu totul de la cuprinsul cunoștin- 
ței (referarea ei la obiect) pe cînd adevărul 
implică tocmai acest cuprins; ea-i deci cu 
neputinţă şi nepotrivit de-a cere semnul ca- 
racteristic al unui adevăr de la acest cu- 
prins Și că prin urmare 'un semn, caracteristic 
suficient şi tot odată general al adevărului 
nici nu poate fi dat. Fiindcă.mai sus am 
numit cuprinsul unei cunoştinţe materia sa. 
vom trebui să zicem: despre adevărul unei 
cunoştinţe în privirea materiei sale, nu se 
poate da nici un indiciu general, căci ar fi 
o contrazicere. . ÎN 

Ceea ce s'atinge însă de forma numai a 
cunoștinței (lăsînd la o parte tot cuprinsul) 
e tot atît de clar: că o logică, întrucît pro- 
pune regulele, generale şi necesarii ale in- 

-teligenţei, ni expune într'atîta în aceste re- 
gulce criterii ale adevărului. Căci ceea ce 
contrazice acestora e falș, pentru căm a- 
semenea, caz inteligența e'n contrazicere cu 
regulele ei proprii, prin urmare cu sine în- 
suși. Aceste criterii însă privesc numai for-', 
ma adevărului adică a cugetărei în genere 
şi "ntr'atita. sînt cu totul certe, deşi nu sufi- 
ciente. Căci de şi o cunoștință poate fi cu 
totul conform formei logice, adică să nu-şi , 
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contrazică sie însăși, ea totuşi poate con- 
trazice obiectului. Aşa dar criteriul numai 
logic al adevărului adică conformitatea unei 
cunoştinţe cu -legile generale şi formale ale 
inteligenţei şi raţiunei e'n adevăr o condifio 
sine qua non, deci o condiţie negativi a 
ori cărui adevăr; dar mai departe nu poate 
merge logica şi nici poate descoperi prin 
v-o piatră “de prubă o eroare, care nu atinge 
forma, ci cuprinsul. 

Logica generală discompune deci întreaga 
mașinerie “formală a inteligenţei şi rațiunei 
în elementele lor şi le stabileşte ca principii 
a toată dejudecarea logică a cunoștinței noa- 
stre. Această parte a logicei se poate numi 

619 

ţiite formale ale. acordului cu inteligenţa, 
care afară de acestea en privirea obiec- 
telor cu totul indiferent, strania exigenţă, 
de a usa de ea ca de-o uneltă (organon ) 
pentru a lărgi după cum se pretextează cu- 
noştinţele sale și a le întinde, desigur că 
nu avea alt capăt de cît o limbuțţie, cu care 
dacă vrei susţii, dacă vrei. combaţi. cu-o. a- 
parenţă oarecare toate celea, cîte-ți vin în 
minte. 

O asemenea instrucţie nu-i amăsurată în 
nici un fel demnităţii filosofice. De aceea 
numirea aceasta de dialectică au fost a- 
dăogată la logică, sub titlul de crifică a pă- 
rerei dialectice şi ca atare o accepem şi nui. 

analitică şi tocmai de aceea e piatra de - 
prubă cel puţin negativă a adev ărului, de 
vreme ce mai nainte de toate trebue să exa- 
minăm şi să prețăluim la măsura acestor 
regule toate cunoştinţele noastre, cît pri- 

IV, 

Despre împărțirea logicei transcendentale în 
analitică şi dialectică transcendentală. 

vește forma lor, nainte de a. cerceta cuprin- - 
sul şi de a stabili, dacă și'n privirea obiec- 
tului lor conţin ur adevăr 'positiv. Dar fiind- 
că forma numai a cunoștinței, ori-cît ar a- 

să constitue adevărul material (obiectiv) * 
al cunoștinței, de aceea nimeni să nu cuteze, 
numai cu logicu, ca să judece asupra obiec- 
telor şi să susție ceva, fără ca mai întiiu. 
să fi luat informații întemeiate dintr'alte ? 

za „sensibilitatea) şi ridicăm din 
coperi legile logice, e departe de-a ajunge 
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biecte, ca să'ncerce apoi doar numai între-* 
buințarea și combinarea lor într'un întreg ” 
connexe după legi logice, sau şi mai bine să 
le examineze numai după. ele. Totuşi este 
ceva. atît de ademenitoriu în posesia acestei 
arte atit de aparente, de a da forma inteli- 
genţei tuturor cunoştinţelor noastre, chiar 
de-am fi ori cit de săraci şi dișerţi în privi- 
rea conţinutului lor, în cît acea logică ge- 
nerală, care n'ar trebui să fie de cit un ka- 
non al dejudecării ce se mtrebuinţează ase- 
menea unui organon la producerea cel puţin 
ilusorie a unor aserţii reale, abusind ast- 
fel în faptă de ea. L.ogica generală, ca or- 
ganon aparent, se numește dialectică. 

Ori cît de deosebită Să fi fost semnifica- 
ţia, în care cei vechi se serviau de această 
numire a unei ştiinţe sau arte, 'totuși din 
întrebuințarea reală, ce o făceau, putem con-: 
chide, că la ci nu 'nseamnă alta nimic decit 
logică. a părerei. O artă sofistică ds a da: 

" poleială adevărului neştiinţei sale, ba chiar 
inșelăciunilor sale intenţionate, prin ace 
că se imita metoda temeinică, pe care logica 
o prescrie şi se întrebuința topica ei pentru 
împodobirea ori cărei pretextări  deşerte. 
Deci ni-o putem nota ca o prevenţie sigură 
şi trebuincioasă, că de cite ori logica e'n- 
trebuințată ca organon, totdeauna ea este 
o logică a părerei numai, adică dialectică. 
„Căci ea ne'nvăţindu:ne nimic asupra cuprin- 
sului cunoștinței, ci dîndu-ni 'numai condi- 

3 
a părți și afară de logică asupra citatelor o-. 

Intr'o logică transcendentală isolăm înte- 
ligențţa (precum în estetica transcendentală, 

cunoştinţele 
“i noastre numai partea aceza a cugetării, ca- 
“re-şi are originea sa în inteligenţă. Iar. în- 
| trebuinţarea acestei cunoştinţe pure se'nte- 
mciază pe condiţia, că intuițiunei i se dau 

„ obiecte, asupra cărora ca .se poate aplica. 
Căci fără intuițiune tuturor cunoştinţelor | 

- noastre li lipsesc obiectele şi rămîn cu totul . 
deşerte. Așa dar partea aceea a logicei tran- 

' scendentale, care propune elementele Ccunoş- 
tinţei intelectuale pure, fără cari nu se poa- 
te cugeta nicăieri un obiect, este analitica 
transcendentală şi tot-odată o logică a ade- 
vărului. Căci ci nu-i poate contrazice nici 
o cunoștință, fără ca să-și piardă pe loc tot 
cuprinsul, prin urmare ori ce adevăr.: Dar 
fiindcă-i foarte ademenitoriu şi momitoriu, 

„de a se servi de aceste cunoștințe raţionale 
curate și de-aceste principii pe un teren 
afară de hotarele! experienţei, câre cu -toate 
astea este singura și unica ce ni dă în mini. 
materia (obiecte) asupra căreia acele no- 
țiuni intelectuale pure să poată fi aplicate, 

- de aceea inteligenţa pură e în pericolul de-a 
face prin sofisme numai întrebuințare ma- 
terială, de-acelea.. principii sadea-formale ale 
inteligenţei pure, și a judeca asupra obiec- 
telor fără distincţie, de şi aceste nu.ni sînt 
date,.sau că poate nici ni se pot da în vre-un 
fel. Fiindcă nu-i menită să fie de cit unu 
canon al dejudecărei usului empiric, ea este 
abuzată, dacă se consideră ca organon al 
intrebuințărei generale şi nelimitate, şi dacă 
cineva se cutează cu inteligența pură să ju- 
dece, să afirmeze, să decidă în mod sintetic 
asupra obiectelor în genere. În asemenea 
caz întrebuinţarea inteligenţei - pure ar fi dia- 
lectică. A doua parte a logicei transcenden- 
tale va conţine deci o critică a acestei păreri 

dialectice și se numește dialectică franscen- 

d



620 i MIHAIL EMINESCU 

dentală, nu ca: o 'artă pentru a exista în 
mod dogmatic o asemenea părere (o artă 
atlfel destul de obicinuită în diferite jucă- 
rii metafisice) ci ca o critică a inteligenței . 
și raţiunei în privirea întrebuinţărei lor hy- 
perphysice, spre a. descoperi aparenţa falșă 
a amăsurărilor «i nefondate și de-a mo- 
dera la o simplă dejudecare şi preservaţie a 
inteligenţei pure de ilusii. sofistice acele pre- 
tenţii mari de invenţie şi lărgire ale lor, 
pe care cred a-le ajunge, manipulind numai ' cu principii transcendentale. 

Analitica » transcendentală. 

Această analitică” este discompunerea în- 
tregei noastre cunoştinţe apriorice în cle- 

„mentele_ cunoștinței intelectuale pure. Tre- 
bue deci să păzim următoarele lucruri: 1) ca 
noţiunile să fie pure și nu empirice, 2) să 
nu aparţie intuiţiunei şi sensibilităței, ci cu- 
gctărei și intelisenței, 3) să fie noțiuni cJe: 
mentare, bine distingindu-se de cele deduse 
sau compuse, 4) ca tabla lor să fie complectă, 
în cît să reumple! terenul întreg al inteli- 
genţei pure. . Această, complectudine: a unei 
științe nu poate fi admisă Cu siguranță nu- 
mal pe supputaţiunea unui agregat consti- 
tuit prin niște încercări numai, ci este cu 
putință numai prin mijlocul unei idei al 
întregului cunoștinței intelectuale apriorice 
şi prin compărțirea noţiunilor determinată 
prin această idee,. prin urmare numai în 

„connexul unui. sistere. Inteligența pură nu 
se deosebește cu desăvirşire numai de cete 
empirice, ci și de sensibilitate. Ea este aşa 
dar-o unitate de sine stătătoare, suficientă 
sieşi, nici putindu-se înmulți prin adaosuri 
venite de afară. Deci rezumatul cunoștin- 
ţelor: sale proprii va. constitui un sistem cu- 
prins şi determinat prin o idee, al cărui 
complectitudine și articulaţie va fi tot odată 
piatra de prubă a. corectitudinei Și verita- 
bilităţii tuturor pieselor adapte de cunoş- 
tință. Insă această parte . întreagă a logicei 
transcendentale consistă din două. cărți, din 
cari una cuprinde nofiunile, cealaltă princi- 
piile inteligenței pure. 

.. 

Cartea întăia. 
. , . 

. 

Analitica noțiunilor. 

Sub analitică a noţiunilor cu nu pricep 
analiza lor sau procedura comună din cerce. 
tări filosofice de a discompune cuprinsul no- 
țiunilor, ce se prezintă și a le expune ex- 
plicite, ci înțăleg discompunerea pîn'acum 
arare încercată a facultăţii lintelectuale însăşi 
spre a afla putinţa unor noțiuni apriorice, 
să le căutăm spre acest scop numai în inte- 
ligenţă, care cum am zice e locul lor de 
naştere și să analisăm întrebuințarea curată 

a acesteia; căci aceasta e misiunea proprie 
a filosofiei transcendentale, iar celelalte sînt 
in filosofie numai tratarea logică a noţiu- 
nilor în genere. Vom urmări deci noțiunile 
pure pînă la colţul şi resadul lor din inteli-- 
gența omenească, în care cele stau gata, pen- 
tru ca la prima ocazie dată de experienţă 

„Să se desvolte cînd inteligența c tot-odată 
„Pusă n starea de-a le libera şi curăţi de 
condițiile empirice ce atîrnă dela ele şi a 
le representa în lamura lor. 

„3 
Capitolul întăiu al analiticei n țiunelor. 

Despre călăuza „descoperirei Zuturor 
noțiunelor. intelectuale pure. . 

Dacă punem 'în acțiune o facultate de 
cunoștință, atuncea cu diferitele ocazii, în 
carc ca se aplică, se disting noţiuni, cari ca- 
racterizcazi această facultate și cari se pot 

„aduna într'un tractat mai mult sau puţin e- 
xccutat, în măsura în care această -expo- 
rimentare Ss'ar fi făcut într'p vreme mai 
îndelungă sau cu o piitrundere și isteţime 
mai mare.-Dar după această procedură, oa- 
re cum mecanică, nu se poate fixa nici-odată 
cu siguranță. terinenul unei asemenea cerce- | 
tări. Afară de aceea aceste noțiuni pe cari le 
afli numai aşa pe întimplate, nu se discopăr 
în ordine şi unitate sistematică, ci în urmă 
se 'mpărăchează după asemănări şi după mă- 
rimea cuprinsului lor, se asează în şiruri în- 
cepind de la cele simple la cele mai com- 
plicate, și sc aduc în posiţie după o inetodii 
oare-care dar nimic, mai puţin de cît sis- 
tematic. ” 

Filosofia transcendentală prezintă fo'osul, 
ba are și chiar obligaţia, de-a căuta noţiu- 
nele ci după un princip, fiindcă ele trebue 
să resară curate şi neamesticate din inte- 
ligenţă, ca unitate absolută, și de sine trebue 
să stee deja într'un connex după o noțiune 
sau o idee. Un asemenea connex ni dă în 
mină -o regulă, după care se poate fixa a 
priori atît locul, ce trebue să-l ocupe fiecare 
noţiune intelectuală pură, cît și complecti- 
tudinea lor la olaltă, cari acestea toate ar. 
atirna âltmintrelea de la bunul plac sau de 
la întîmplare. | 

j . 

Despre întrebuintarea logică a inteligenței 
în 'genere. „ 

Mai sus inteligența a. fost definită ne- 
gativ: ca 'o facultate de cunoștință nosern- 
suală. Neatirnaţi de sensibilitate însă, nu 
putem avea nici o intuiţiune. Prin urmare 
inteligenţa nu-i o facultate intuitivă. Dar 
afară de intuiţiune nu 'există un alt mod de-a 
cunoaște ceva, de cît prin noţiuni. Prin ur- 
mare cunoştinţa ori-cărei inteligenţe, cel pu- 
țin omeneşti, este prin noțiuni, nu intuitivă, 
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ci discursivă. Toate intuiţiunile se 'nteme- 
jază pe ujjecțiuni, noţiunile kleci pe funcțiuni. 
"Pricep însă sub funcţiune unitatea unei ac- 
țiuni de-a orîndui diferite representaţii sub 
una comună. Noţiunele se întemeiază deci 
pe spontaneitatea cugetărei, intuițiuni sen- 

„sibile pe receptivitatea impr esiilor. De aceste 
noțiuni rațiunea, nu poate uza altfel de cît 
judecînd prin ele. Fiindcă nici o represen: 
tație nu se referă imediat la obiecte, decit 
intuiţiunea, de acecea o noţiune nu: “poate fi 

referită -nici odată nemijlocit la un obiect, 
ci sau la olaltă regnesecutaţie „despre el (fie 
aceasta o intuiţiune sau, iarăşi, o noţiune 

deja). Județul (judicium) este așa dar cu- 
noştinţa mijlocită despre un obiect, adică 
"representaţia, unei representaţii a lui. In ori- 
care judeţ este o noţiune care are valoare 
pentru mai multe, și între aceste multe se 
coprinde Şi o representaţie dată, care aceasta 
din urmă se referă imediat la obiect. Aşa 
bună-oară în judeţul: 

ferite alte noţiuni; dintre acestea însă ca: 
"în cazul de față e în deosebi referită la no- 
unea corp, acesta iar la arătări certe cari 
ni se prezintă. Așa dar aceste obiecte ni le 
representăm mijlocit prin „noţiunea divisibi- 
lităţii. Toate judecăţele sînt deci funcțiuni 
ale unității dintre representaţiile noastre, de 
vreine ce se întrebuințează la cunoştinţa o- 
obiectului în locul unei representaţii nemij- 
locite, una superioară, care cuprinde sub 
ca atit pe aceasta cît și altele multe, con- 
trăgînd astfel multe cunoștințe posibile în- 
tr'una singură. lar toate acțiunile inteligen- 
ței noastre le putem reduce la judeţiu, aşa 

“încît inteligența în general poate fi închi- 
puită ca facultatea de a judeca. Căci, duvă 
cele de mai sus, a fost facultatea de. a cu- 
geta. Cugetarea însă e cunoştinţă prin no- 
țiuni. Noţiuni însă ca predicate unor judeţii 
posibile se referă la representaţia despre un 
obiect nehotărit încă. Noţiunea corp înseam- 
nă ceva, bunăoară metal, care e a se cu- 
noaşte prin acea noțiune. Deci numai prin 
aceea e noţiune, că sub el sînt cuprinse măi 
multe alte representații, prin mijlocul cărora 

toate corpurile sînt 
“divisibile, noţiunea divisibil se referă la di- 

cl poate fi referit la obiecte. EI este așa dar 
predicatul unui judeţ posibil: (eventual) bu- 
nă-oară: fiecare metall e un corp. Funcţiu- 
nele inteligenţei se vor putea afla dar cu 
toate, de vom Putea expune întotdeauna 
fancţiunele unităţei în judeţiu capitolul ur- 
mător ni va arăta că aceasta se poate e- 
fectua. 

Despre funcțiunea logică a inteligenței în 

județiu. 

Dacă abstragem de la tot cuprinsul unui 
"judeţiu şi ne 'ndreptăm atenția numai asu-. 
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patru titule, din care fiecare cuprinde cite 
trei momente. Pot fi representate cu dreptul 
în următoarea tablă: 

] , 

Quantitatea judiciilor 

Generale (communia) (i singulare p 
. Particulare „ Qomunae 

Singulare , 
2 3 

Qualitate helaţiune 

- Afirmative Categorice 
Negative Hypothetice 
Infinite Disjunctive 

4 

Modalitate : 

Problematice 
Assertorice 
Apodietiee 

Fiindcă impărțeala aceasta pare a. defini 
in unele privințe, de şi neesenţiale, de la 
technicologicilor, următoarele  prevenţiuni 
contra unei interpretări falșe nu vor fi fă- 
ră folos: 

). Logicii spun cu drept- -cuvint, că la în- 
tatei judeţielor în conclusiile rațiunei 
judeţiele singulare se pot trata ca şi cele 
comune. “Tocmai fiindcă n'au nici un volu- 
men predicatul lor nu poate să se refere 
numai la unele, ci sînt cuprinse în noţiu- 
nea subiectului, iar de la altele.să se excep- 
teze.. Pentru aceea noţiunea e deci valabiy 
fără excepție, ca şi cînd ar fi o noţiune 
comună, care ar avea un cuprins, pentru a 
cărei întreagă semnificaţie prelicatul ar a- 
vea. valoare. Dar de comparăm un judeţiu 
singular cu unul comun, numai ca cunoștin- 
ță, cu privire. la mărimea lor, atunci cel 
d'întîiu stă cu cel din urmă în proporția u- 
nității cu înfinirea, și în sine însuși el e 
esențial deosebit. Deci dacă preţăluesc un 
județiu singular (judicium singulare), nu du- 
pă valoarea sa internă, ci după mărimea, 
pe care, ca o. cunoştinţă în genere, o are în 
alăturare şi proporţie cu” alte cunoştinţe, a- 
tuncea, 'nadevăr e deosebit de judeţie gene- 
rale (judicia communia) și merită un loc 
aparte într'o tablă complect a momentelor 
cugetării, (de şi fireşte că nu într'o. logică, 

- mărginită numai la întrebuinţarea județielor 

pra formei intelectuale din ele, găsim că . 
funcțiunea - cugetării se poate repărți sub 

întreolaltă). 
2). Asemenea trebue să se distingă într”o 

logică transcendentală. judeţiele infinite de 
cele afirmative, de şi în logica generală aste 
din urmă sînt anumărate celor. dintăi şi nu 
constituesc un membru deosibit al împărțe- 
nici. Căci logica generală abstrage de la 
tot cuprinsul predicatului (de și e negativ) 
şi caută numai, -decă el e de atribuit subiec- 
tului sau de opus. Cea transcendentală însă 
consideră judeţiul, şi după valoarea sau con- 

“ 1) Paranteza adausăi de Eminescu,
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ținutul acestei afirmări 0gice mijlocită prin 
„un predicat negativ numai şi ce cîştig aduce 

ca în privirea totalului cunoștinței. 
Dacă aşi fi spus despre suflet: că nu 

este muritor, aşi fi înlăturat prin judeţul 
„negativ numai o eroare. Dar fiind axiomul: 

sufletul nu este muritor, drept că am afir- 
mat după forma logică puind sufletul în ţi-. 
nutul nemărginit al ființelor nemuritoare. 
Fiindcă în ţinutul întreg al: ființelor posibile 
cele muritoare coprind o parte, cele nemu- 
ritoare cealaltă, prin tesa mea eu-n'am spus 
nimic alta, de cît că sufletul e unul din acea 
infinită mulţime de lucruri, cari restează, 
dacă substrag toate cele muritoare. Prin 
asta însă se mărginește sfera celor posi- 
bile numai întratita, că deosebesc de ea cele 
muritoare, iar în tot spaţiul cupriasului ei 
care mai rămine pun sufletul: Dar cu toată 
această exceptare, acest spaţiu rămîne totuşi 
infinit și s'ar putea substrage şi mai multe 
părţi din el, fără ca prin aceasta noțiunea 
sufletului să crească ori să se fixeze afir- 
mativ. Aceste judeţii infinite în privirea co- 
prinsului logic nu sînt în faptă imărgenitoare 
de cit în privirea conţinutului cunoștinței 
în general, drept care într'o tablă transcen- 
dentală a tuturor momentelor cugetărei în 
judeţii, nu trebue trecute cu vederea, fiindcă 
funcțiunea inteligenţei exersată în ele poate 
să fie importantă pe terenul cunoștinței pure 
apriorice. ă a 

3). Toate relaţiunile cugetării în județii 
sint: a) ale predicatului la subiect, b) ale 
rațiunei la urmare, c) ale cunoștinței re- 
părţite şi ale membrelor adunate ale împăr- 
ţelei întreolaltă. In spaţiu întîiu a judeţielor 
se consideră cătrăolaltă numai două noţi- 
uni, în a doua două judeţie, în a treia mai 
multe judeţe în relaţiunile lor. Proposiţia hy- 
pothetică: dacă există dreptate perfectă, cel 
continuu rău se pedepseşte, conţine adică 
relațiunea dintre două proposiţii: există o 
justiție perfectă şi: cel continuu:rău se pe- 
depseşte. Dacă ambe aceste proposiţii sînt 
adevărate, rămîne în suspenso. Numai con- 
secuenţa, este ceea ce se cugetă prin acel 
judeţiu. In: fine județul disjunctiv conţine 
relaţiunea dintre două sau mai multe pro- 
posiţii, dar nu după consecutivitate, ci după 
contrapunerea lor logică, întru cît adică sfe- 
ra uneia esclude pe a celeilalte şi touşi şi 
a comunităţii totodată, întru cit el la un 
loc împle sfera cunoștinței proprie; așa dar 
relațiunea dintre părţile sferei unei cunoş- 
tințe, de 'vreme ce sfera fiecărei părți e 
bucată întregitoare la sfera celeilalte în com-: 
plexul întreg al cunoștinței proprie. D. es. 
"Lumea este sau prin o întîmplare oarbă, 
sau prin necesitate internă, sau prin o causă 
exterioară. Fie-care din aceste proposiţiuni, £! 
cuprinde o parte a sferei cunoștinței posi] 

fă 
i bile asupra. existenţei unei lumi în genere, 

  

3 1) Adică : 

EMINESCU 

toate la un loc, sfera întreagă. A lua cu- 
noștinţa din una din aceste sfere însemnează 
a o pune în una din celelalte, și a o pune în 
una din aceste sfere, va să zică a o lua din 
celelalte. Intr'un judeţiu disjunctiv e prin 
urmare o communie oare-care' a cunoştințe- 
„lor, care consistă în aceea că ele alternati- 
vimente se exclud, de şi cu toate acestea în 
toate acestea în total determinează : cunoș- 
tinţa adevărată,” compuind, luate la un loc, 
cuprinsul întreg al unei singure cunoştinţe 
date. Şi asta e ce-am găsit de cuviință a 
nota. în vederea celor următoare. 

4). Modalitatea judeţelor este o funcţie 
cu totul deosebită a lor, care are distincti- 
vul, că nu contribue (nimic Ia conţinutul jude- 
țiului (căci afară de mărime, qualitate şi * 
relațiune numai e nimic, ce ar constitui cu- 

„prinsul judeţului), ci ca atinge numai va- 
loarea în raportul ei la cugetare în de-co-. 
mun 1). Judeţie problematice sînt acelea, un- : 
de afirmare sau negarea sc accepe ca posi- 
bilă (după plac). Assertorice, unde se consi- 
deră ca reale (adevărate). Apodictice, în 

„cari se consideră ca necesare. Astfel. cele 
două judeţie, al ciror raport îl consti- 
tue judeţul hypothetic (antecedens şi con- 
sequens) și'n a cărora reacţie reciprocă 
consistă momentul disjunctiv (membre ' a- 
le împărţelei) sint cu toate numai proble- 
matice. In exemplul de mai sus tesa: c- 
xistă o justiție perfectă, nu s'au susținut 
assertoric, ci s'a. cugetat numai ca un ju- 
deţu după plac, în privirea căruia e cu pu- 
tință ca cineva să-l admită, şi numai con- 
sequența e assertorică. De aceea asemenea 
judeţii pot fi evident falșe și totuşi, luate 
problematic, să fie condiţii a cunoștinței a- 
devărului. Aşa bună-oară: lumea există prin 
întîmplare oarbă, e în judeţul disjunctiv de 
semnificaţie numai problematică, şi anume, 
ca cineva să admită pentru moment această: 
tesă şi totuși (ca însemnarea unui drum 
falș, din numărul celora, pe cari le poţi lua, ) 
serveşte la aflarea celui adevărat. Tesă pro- 

„ blematică este așa dar aceea, care afirmă 
numai posibilitatea logică (care nu-i obiec- : 
tivă) adică, liberul arbitru de-a lăsa să trea- 

_că ca admisă o asemenea tesă, o accepţie | 
prin urmare arbitrară a inteligenţei. Cel as- 
serțoric predică realitatea sau adevărul 1o- 
gic, precum bună-oară în conclusia raţio- 
nală hypothetică antecedentul provine în ma- 
jor problematic, în minor assertoric și a- 
rată numai că tesa e deja combinată cu în- 
teligența după legile acesteia. 

Tesaapodictică își cugetă pe cea asser- 
torică determinată, şi instruită a priori prin... 
aceste legi ale inteligenței şi exprimă :în 
acest mod necesitatea logică. Fiindcă toate: 

. 
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se "ncorporează numai gradativ cu inteligen- 
ţa, în cît mai întîiu judecăm ceva problema- 
tic, pentru ca. apoi s'o admitem assertoric 
de adevărată, susținînd-o în urma-ur:melor 
ca nedespărţibil legată cu inteligenţa adică 
ca. necesar şi apodictic, de aceea cele trei 
funcţii ale modalităţii se pot numi tot atitea 
momente ale cugetărei. 

Despre noțiunile intelectuale pure sau 
- . * categorii, 

Precum des amintirăm, logica generală 
abstrage de la tot conţinutul cunoștinței şi 
aşteaptă ca dintr'altă parte să i se dea re- 
presentaţii, spre a le preface pe acestea 
în noţiuni, care toate acestea se"ntîmplă în 
mod analitic, Acestor împotrivă, logica 
transcendentală are înainte-i 0 varietate a 
sensibilităţii apriorice, pe care estetica tran- 
scendentală i-o susține, spre a da o materie 
noţiunelor intelectuale pure, fără care ea 
ar fi fără conţinut, prin urmare cu desăvir- 
şire deşartă. Spaţiu și timp conţin o varie- 
tate a intuițiunei pură apriorice, fiind cu 
toate astea condiţii ale receptivităţii sufletu- 
lui nostru sub cari figură numai el poate 
primi întuiţiuni despre obiecte, cari intui- 
ţiune trebue deci să afecteze întotdeauna 
Şi noţiunea lor. Spontaneitatea cugetărei 
noastre cere însă ca această varietate să fie 
petrecută, recepută și combinată, pentru a 
putea deveni o cunoștință. Această „operaţie 
eu o numesc sinfesă. 

- Pricep însă sub -sintesă în accepţia cea 
mai generală, operaţia de-a adăogi diferite 
representaţii la olaltă și a resuma diversi- 
tatea lor într'o cunoştinţă. O asemenea sin- 
tesă e pură, cînd cele diverse din ea nu sînt 
empirice, ci date apriori (precum în spaţiu 
şi timp). Inaintea ori-cărei analise a repre- * 
sentțiailor noastre acestea trebuie să fie da- 
te deja, şi noțiuni nu pot să răsară în privi- 
rea conținutului lor în mod analitic. Sintesa 
celor diverse însă (fie empirice sau aprioric 
date) produce abia o cunoştinţă, care din 
început poate să fie crudă şi confusă, a- 
vind trebuinţă de analisă, cu toate astea însă 
sintesa este aceea, ce adună elemente pen- 
“tru cunoștință şi le” mpreună într'un con- 
ținut oare-cari; ea este deci cel întăi lucru, 
asupra căruia avem a ne concentra luarea 
aminte, dacă voim a judeca asupra primei 

„origini a cunoştinței noastre. 

Sintesa, în genere este, precum vom ve- 
dea mai la vale, efectul numai al imagina- 
ției, a unei funcții oarbe, de şi neapărate a 
sufletului, fără de care n'am avea nicăiri 
nici o cunoștință; dar despre care arare- 
ori sîntem conştii. Dar a reduce la „noţiuni 
această sintesă, este o funcție, cari-i revine 

inteligenței, prin care aceasta ni procură 
cunoştinţe în 'sens propriu și strict. | 

“Sintesa pură, representată general,:ni o- 
feră noţiunea intelectuală pură. Pricep însă 
sub această sintesă aceea, care se basează 
unităţii sintetice a priori 1); astfel numărarea 
noastră (se poate observa mai ales la nu- 
mere mai mari) este o sinfesă după noțiuni, 
fiindcă se operează. după o rațiune comună 
a unităţii (d. es. a decăderei). Sub această 
noţiune unitatea în sintesă celor diverse de- 
vine necesară. 

In mod analitic representaţii diverse se 
pot readuce sub o noţiune (operaţii, despre 
„care tratează logica generală). Ci logica 

. transcendentală nenvaţă a reduce la noţiuni, 
nu representațiile, ci sinfesa pură a xepresen- 
tațiilor. Primul lucru, ce trebue să ni se fi 
dat a priori spre a putea avea :cunoștinţă, 
despre obiecte este varietatea intuițiunei pu- 
re; sintesa acestei varietăți prin imaginație 
este al doilea lucru, dar tot încă nu ni dă 
cunoștință. Noţiunile cari acordă unitate a- 
cestei sintese pure și cari constau numai 
şi numai în representaţia acestei necesare 
unităţi sintetice, adaogă un al treilea element 
la cunoştinţa unui obiect, ce ni se prezintă, 
şi se"'ntemeiază pe inteligență. 

Aceiaşi funcție, care dă unitate diferi- 
telor representaţii dintr'un județiu, dă uni- 
tate într'o intuiţiune și sintesei numa de 
diferite representaţii, care c'o expresie ge- 
nerală, se numeşte noţiune intelectuală pură. 
Aşa dar aceiași inteligență depune în repre- 
sentaţiile sale un cuprins transcendental, prin 
mijlocul unităţei sintetice dintre cele diverse 
din intuițiune în general, şi o face aceasta 
prin aceleași operaţii, cu cari dă noțiunilor 
forma logică a. unui judeţu prin mijlocul u- 
nității analitice; din care cauză la? nceput ci- 
tatele representaţii se numesc noțiuni inte- 
lectuale pure, cari se aplică a priori la o- 
biecte, ceea ice logica (generală nu poate face. 

In acest mod se nasc tocmai pe atitea:no- 
ţiuni intelectuale pure, cari se aplică apriori 
asupra obiectelor intuiţiunei, pe cîte funcţi- 
uni logice s'au văzut a fi în toate judeţiile 
posibile pe tabla premergătoare; căci inte- 
ligența e pe deplin epuisată, prin -numitele 
funcțiuni și facultatea sa măsurată cu totul. 
Aceste noţiuni le vom numi ca şi Aristoteles, 
categorii, de vreme. ce intenţia noastră pri- 
mordială a fost analogă cu a sa, de și în e- 
xecuțiune s'a depărtat foarte mult de a- 
ceasta, 

  

, 
' 

1) Exact: are Care se bazează pe un fundament al 
unităţei sintetice apriorice. N, E,
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TABLA CATEGORIILOR 
1 

“Ale quantităţii : 
Unitate 
Multitudine 
Totâlitate | 

9 3 
Ale qualităței Ale relaţiuuci 

Realitate a inherenței şi subsistenţei 
Nepaţiune (substantia ot accidents) 
Limitaţinne ale causalităţei şi depen- 

denţei (causă și. effect) 
ale comunităţii (influenţa 
reciprocă între ccle- ac- 
tive și pasive) 

Ale modalităţii 
Putinţă —neputinţă 

- -_ Fiinţă—nefiiuţă 
>. Necesitate—enusualitate 

, 

Aceasta este lista tuturor noţiunilor pri- 
mordial-pure ale sintesei, pe cari inteli- 
genţa le conţine a priori în ea şi în respectul 
cărora numai, ea este inteligență-pură; de 
vreme ce numai prin ele ea poate să pri- 
ceapă ceva în' diversitatea intuiţiunei, adică 
poate să-și cugete un obiect al acesteia. 
Această împărțeală a rezultat sistematiceşte' 

- dintr'un princip comun, adică: din facultatea 
de-a judeca (care înseamnă tot atita cit fa- 
cultatea de-a cugeta) și nu s'a iscat rapsodic 
din 0 căutare de. noțiuni pure întreprinsă 

» întrun noroc, despre deplinetatea număru- 
lui cărora nimeni n'ar putea fi sigur vr'o 

„dată, de vreme ce aceasta ar fi conclusă, prin 
inducțiune; făr'a mai pomeni, că în acest 
din urmă mod n'am putea pricepe, de ce-i 
revin inteligenței pure tocmai aceste noţiuni 
și nu altele. Proposiţia, ce-și făcuse Aristo- 
teles, de-a căuta aceste noțiuni fundamen- 
tale, a fost demnă de un bărbat atît de pă- 
trunzător ca el. Dar cl ne-avînd un principiu, 
le-a cules, după cum le-a întîlnit, din cari a 
văscolit mai întăi vre-o zece, pe care le-a 
numit categorii (predicamente). In urmă a 
crezut șă mai fi găsit încă cinci, pe care le-a 
adaos sub numele de post predicamente. 

Ci tabla sa rămase tot mancăl). Afa- 
ră de “accea se găsesc între ele şi cîţi-va 
modi ai sensibilităţii pure (guando, ubi, si- 
fus de-asemenea prius, simul) şi unul empiric 
(mofus), cari nici nu se ţin de acest regis- 
tru gencalogic al inteligenţei, ba între aceste 
noţiuni primordiale sînt enumărate şi altele 
deduse. (actio, .passio) şi unele din cele pri- 
mordiale lipsesc cu totul. 

. Ce s'atinge de cele deduse, trebue să ob- 
scrv, că categoriile ca adevărate noţiuni ra- 
dicale ale inteligenţei pure, ce sînt, îşi au ŞI 
ele noțiunele lor deduse, tot atît puse, care 
nu trebuesc trecute cu vederea într'un sis- 
„tem de filosofi= transcendentală, dar cu a 
căror amintire numai eu mă pot mulțămi, 

1) Necomplectă. N FE. 

MIHAIL EMINESCU 

neavind! a face în present de cât c'o încercare 
critică. | 
„Fie-mi permis a numi aceste noţiuni inte- 

lectuale pure, dar deduse predicabilie ale 
inteligenţei pure (în opunere cu predica- 
mentele). Avînd odată noţiunile originarie 
și primitive, cele deduse și subalterne lesne 
se pot adăogi, spre a zugrăvi pe deplin ar- 
borul genealogic al inteligenţei pure. Fiindcă 
acum nu intenționez complectitudinea siste- 
mei, ci caut numai principiale unui asemenea 
sistem, păstrez. pentru altă ocazie această 
întregire. Acest scop însă se poate ajunge 
ușor dacă se iau în mînă compendiile on- 
tologice, subordonînd d. es. categoriei cau- 
salităţii, predicabiliile puterei, acţiunei, pa- 
siunei, categoriei comunităţii cele, al presen- 
tului, resistenţei; predicamentelor” modalită- 
ţii, predicabiliile iscărei, trecerei, schimbă- 
Iei ș. a.:.m. d. Categoriile combinate cu 
modi-i sensibilităţii pure sau și întreolaltă 
dau naştere la o mulţime mare de noţiuni 
apriorice deduse, a 'căror observare și înre- 
gistrare de' sar putea complecta, ar fi'0 
osteninţă folositoare și nu neplăcută, dar 
care aicea este dispensabilă. 

De definițiile acestor categorii mă. dis- 
pensez anume în acest tractat, de şi poate-aș 
Îi în posesia unor asemenea. Cu vremea roi 
dissecta aceste noțiuni pînă acolo, pînă unde 
ar. ajunge pentru trebuinţa metodologiei, la 
care lucrez. 
„_Intr'un sistem al raţiunei pure “cu drept 
cuvînt s'ar pretinde dela mine asemenea de- 
finiţii; dar aici'ele ar muta numai din loc 
punctul principal al cercetării, escitînd în- 
doieli şi atacuri, cari, fără de a sustrage 
ceva de la scopul esenţial, se pot prea bine 
păstra pentr'o altă ocasie. Totuşi din cele 
puţine, cite-am înşirat, e evident și clar, 
că un vocabular complect, cu toate comânta- 
riile ce s'ar cere. la el, nu numai c'ar fi cu 
putință, ci chiar ușor de făcut. Poliţele 1) 
sint;-e trebuință a le umple numai, şi o 
topică sistematică, ca cea de față, cu greu 
va face să greşim locul, unde are să vie 
propiamente fiecare noțiune, şi tot-odată pu- 
tem şi ușor observa, care din polițe a ră- 
mas incă goală *). 

N 

“Cap. 2 al analiticei transcendentale.— Despre 
„deductia noțiunelor intelectuale pure. —- 
Secția întiia.— Despre principiile unei de- 

_duceri transcendentale în genere. 
„Juriştii, cînd vorbesc despre îndreptățiri 

ȘI arogări, disting într'o acţiune juridică 

1) Ratturile N. E. . - 
2) Eminescu elimină alineatele. 11 şi 

Kant le-a adăugat în ediţia a dona a e. r. p. În aceste 

. 

12 pe care - 

alineate, ant, propune diviziunea categoriilor în ma- 
tematice şi dinamice, discutînd apoi raporțul dintre 
categoria acţiunei reciproce (comunităței) şi judecăţile 
disjunctive precum și principiul tradițional : “quodlibat 
ens est unum, verum, bonum, N. E,



  

  
” neşti, 

-. ocazionale, “cari 
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chestia despre ceea ce-i de drept (quid ju- 
ris) de ceea ce-i de fapt (quid facti), şi ce- 
rînd de la amîndouă probe, numesc proba 
întiia, care are a expune îndreptăţirea sau 
şi pretenţia juridică, - deducfie. 
losim de-o mulţime de, noţiuni empirice, fă- 
ră ca cineva să ne contrarieze şi ne ţinem 
de îndreptăţiți chiar şi fără deducție, de 
a le substitui un sens și onchipuită înisem- 
nătate, pentru, că în totdeauna avem cxpe- 
riența lamdămină, spre a proba realitatea 
lor. 'Dar există afară de aceea și noţiuni u- 
surpate precum noroc, soartă, care de şi 
tăvălesc 1) sub o indulgență generală, to- 
tuși supuse odată întrebărci: quid juris în 
nu puţină încurcătură am.intra din pricina 
deducțiunei, căci n'am putea aduce nici din 
experienţă, nici din rațiune vr'un termin ju- 
ridic și legitim, din care s'ar justifica cu 
claritate îndreptăţirea întrebuințării lor. In- 
tre feluritele: noţiuni, cari constituesc ţesă- 
tura foarte amesticată a - cunoștinței ome- 

sînt unele, cari sînt destinate pentru 
o'ntrebuinţare :apriorică pură (cu totul 'ne- 
atîrnată de orice -experienţă) și  îndreptă- 
ţirea noțiunelor acestora au totdeauna 'ne- 
voie de deducţiune ; căci pentru legitimita- 
tea unei asemenea întrebuințări, 
experienţă, nu sînt “de ajuns, pe cînd noi 
“trebue să știm cum 'de asemenea noțiuni se 
pot referi: la obiecte, (de și nu pot fi deduse 
din nici o experienţă. Explicarea modului, 
în care noţiuni apriorice se pot referi Ja 
obiecte, cu o-numesc deducțiunea lor tran- 
scendentală şi o disting de deducțiunea lor 
empirică, care arată modul, în care o no- 
țiune se cîștigă din experiență și din re- 
flexie asupra-i, 
numai factul, din care a rezultat posesiunea. 

Avem deci pînă acum. două soiuri de no- 
țiuni, de speţie cu totul diversă, cari cu 
toate astea convin în punctul, că din amîn- 
două părţile se referă aprioti la obiecte, 
și aceste două soiuri sînt: de-o parte noţiu- 
nele spaţiului şi ale timpului ca -forme ale 
sensibilităţii. de alta categoriile ca noțiuni 
ale. inteligenţei. A 'ncerca O deducţiune em- 
pirică în privire: -le 2) ar fi muncă zadarnică; - 
căci tocmai într'asta consistă distinctivul na- 
turei lor, că se referă la obiectele lor, fără 
ca pentru representarea acestora să fi îm- 
prumutat ceva de la experienţă. Fiind o a- 
semenca deducțiune necesară, ea 'ntotdeauna 
va trebui să fie transcendentală.y 

Dar precum la toată cunoștința, astfel 
şi la aceste noţiuni putem căuta, de nu 
principiul posibilităţei lor, cel puţin causele 

le-am dat naștere în ex- 
perienţă, în care impresiile simţurilor dau 
primul. impuls, în urma cărora toată puterea 
noastră de cunoşt ință se deschide . în res- 

1) Circulă. N. E. 
2) Asupra Inr. N. 

Noi ne fo-: 

probe din 

ncatingînd legitimitatea, ci" 

Vă - 

pectul lor şi creează experienţa, care din 
parte-i conţine două elemente foarte ctero- 
gene și anume: materia pentru cunoştinţa 
împrumutată .de la simțuri, şi o formă oare- . 
care de a le orindui pe acelea, răsărită 
din isvorul intern al intuiţiunei şi cugetărei 
pure, cari acestea două. pun în aplicaţie!) 
şi produc noţiuni avia venind în contact cu 
cele dintîiu. O asemenea adurmecare a pri-_ 
melor silințe, pe. care puterea noastră de 
cunoștință le face, spre a ajunge de la per- 
cepţii singuratice la noţiuni generale, este 
fără îndoială de mare folos, și avem a o 
mulțămi celebrului Locke, că mai întăi au: 
deschis drumul unor asemenea cercetări. In- 
să nici odată nu-vom ajunge astfel deduc- 
țiunea noţiunelor!: pure apriorice, căci aceas- 
ta nu.se află de fel în numitul drum, căci în 
respectul viitoarei ei întrebuinţări, care e. 
să fie neatirnată cu toțul de experienţă, ea 
va trebui să se legitimeze cu'mn act cu totul 
altul de naştere, de cît descendența. de la 
experienţe. Această deducere fisiologică în- 
cercată, care însă nici se poate riumi dedu- 
cere, fiindcă atinge numai quaestionem facti, 
voi numi-o explicarea posesiei unei: cunoş- . 
tințe pure. Este deci clar, că despre aceste 
poate să se dea numai o deducție transcenden- 
tală și nici de cum una empirică, şi că cele 
din urmă nu pot fi în. privirea noţiunelor a- 
priorice, de cît nişte încercări vane, cu cari 
se poate ocupa numai acela, care n'a pri- 
ceput natura proprie a acestui soi de cunoş- 
tunțe. 

Dar de şi. concedem singurul mod posi- 
bil pentru deducerea cunoştinţelor pure a- 

- priorice, adică acela pe cale transcendentală, 
totuși din această concesie nu rezultă încă, 
cum că o asemenea. deducere ar fi de nca- 
părată trebuință. Mai sus:am urmărit cu 
acest mijloc al deducerii transcendentale nu- 
pjuneic spaţiului şi a timpului pină la isvoa. 
rele lor, şi am explicat şi fixat valabilitatea 
lor apriorică obiectivă. Cu toate acestea, 
geometria merge cu pas sigur prin cunoș- 
tinţe numai apriorice fără ca să fi trebuit” 
să cerșească dela filosofie un act de consia- 
tarea originei legitime a noţiunei ei fun- 
damentale de spaţiu. Dar. întrebuințarea no- 
țiunei se şi aplică în această ştiinţă numai 
la lumea csterioară a simţurilor, pentru care 
spaţiul e forma pură a întuiţiunei ei, în 
care aşa dar cunoştinţa geometrică, neba- 
'zîndu-se de cit pe intuiţiunea apriorică are 
evidență nemijlocită. - 'şi fiindcă obiectele 
(după forma lor) sînt date apriori în intui- 
țiune. prin cunoștința aceasta. Dară cu no- 
ţiunile intelectuale pure, începe şi trebuinţa 
fără înconjur, de a căuta deducțiunea tran- 
scendentală nu numai pentru ele ci și pentru 
spaţiu, fiindcă ele nevorbind. despre obiecte 

1) Sunt puse în aplicaţie. N. E, 
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prin predicatele intuițiunei şi a sensibili- tăţii, ci prin 'acelea ale” cugetărei apriorice pure,: se” şi referă general la obiecte, lip- site de: toate condiţiile sensibilităţii, şi ne- fiind bazate pe experienţă, nu pot nici arăta . în “intuițiunea' apriorică vre-un obiect, asu- pra' căruia ş'ar întemeia înnainte de orice “experienţă. sintesa lor; excitînd prepus nu numai în privirea valabilităţii obiective şi a hotarelor întrebuințărei lor, ci și prin a- ceea că fac equivocă noţiunea spațiului, ară-- a_ 
tindu-se aplecate:de a o întrebuința în. afară „de condiţiile, intuiţiunei sensibile, ele au fă- cut necesară o deduzere transcendentală a ei. 
Deci trebue să-] convingem pe cetitor despre necesitatea neînconjorabilă a unei asemenea. deduceri transcendentale, înainte 'de a face 
el un singur pas pe: terenul raţiunei pure; căci în de altfel ar procede orbește, şi după ce-ar fi rătăcit în multe chipuri, ar trebui să se"'ntoarcă iarăși la neştiința, de la care! ar fi purces. Trebue însă de dinainte să în- trevadă dară şi. dificultatea neapărată, ca 
să nu 'se tînguiască asupra obscurităţii, cînd 
obiectul însuşi e atît de adînc învăluit, nici să' 1 se urască prea de vreme la înlăturarea piedicilor, fiindcă cestiunea e: ca sau să renunțăm cu totul de-a mai pretinde Cunoş- tine: asupra: raţiunei pure, ca terenul pre- dilect, a: cării hotară este dincolo de toată experiență posibilă, sau să aducem la capăt - această - cercetare critică. 
Asupra noţiunelor Spaţiului şi a timpului am putut demonstra cu ușurință, cum de ele. ca cunoştinți apriorice trebue cu toate a- ceste să se refere la obiecte, și cum fac cu putință o cunoștință sintetică a lor, nea- tirnătoare. de. orice. experiență. Căci un o- biect . neputindu-ni apare adică ncputind fi obiect. al .intuițiunei empirice de cît numai prin, mijlocul acestor forme pure ale 'sensi- bilității, spaţiul și timpul sînt prin urmare intuiţiuni pure, cari: conţin apriori condiția putinţei obiectelor, ca fenomene, deci sin- tesa între acestea are valabilitatea obiectivă. 
Categoriile inteligenţei din potrivă nu re- prezintă de fel condiţiile, sub cari ni se dau obiecte: în intuițiuni; deci. ni -pot. apare o- biecte într'adevăr, fără ca ele să se refere cu necesitate la funcțiuni ale inteligenţei, fără deci ca aceasta să conţie apriori con- diţiile lor...-Aici se prezintă. o dificultate, pe care pe terenul sensibilităţii n'am aflat-o adică, cum se: poate ca condiții subiective ale „cugetării să aibă va/oarea obiectivă, 'a- dică: să constitue condiţii ale “posibilității ori-cărei cunoștințe despre obiecte; căci fără funcțiuni: ale inteligenței fenomene totuși ni pot fi date în intuiţiune. Iau de ex. noțiunea Causei, care. înseamnă un: mod deosebit 'al sintesei puterei, punîndu-se, după. o regulă, după ceva A, ceva cu totul deosebit £ A- priori clar nu-i, de ce fenomene trebue să 

Pe 

conţie aşa ceva (căci experienţe nu se par cita drept probe, trebuind a se dovedi a priori valoarea obiectivă a acestei naţiuni), şi este aşa dar apriori îndoelnic, dacă o ase- menea noțiune nu-i cumva deşartă, neco- respunzindu-i nici un obiect între fenomene. Este clar, că obiectelă intuițiunei sensibile să trebuiască a se conforma cu condițiile 
formale ale sensibilităţii imanente sufletu- 
lui căci dealmintrelea, n'ar fi obiecte pentru noi. Dar e mai greu de 'ntrevăzut conclusia, 
de ce afară de asta ele trebue să fie confor- me, cu condiţiile ce-i trebuesc inteligenței pentru privirea sintetică a cugetării. Căci 
ar putea. să existe fenomene, care să fie 
așa făcute încît inteligenţa să nu le afle de fel conforme cu condiţiile” unităţii ei, şi ca toate să fie într'o aşa încurcătură, în cât să nu se prezinte de pildă în şirul fenomene- lor nimic, ce ni-ar da o nouă regulă a sin- tesei şi ar corespunde cu noțiunea cauzei şi efectului, aşa în cit această noțiune ar fi deșartă, nulă și fără însemnătate, Cu toate acestea fenomenele, și în așa caz ar forma 
obiecte intuiţiunei noastre, căci intuițiunea nu are de fel nevoie de funcțiunile cugetărei, 

Dacă cineva ar socoti să se disbăreze de osteneala acestor cercetări, zicîndu-și :  ex- 
perienţa prezintă într'una exemple a unei „asemenea regularităţi a fenomenelor, care 
dau îndestulă cauză, de a se secreta de la ele noțiunea cauzei şi: de a adeveri tot-odată: valoarea obiectivă a unei asemenea. noţiuni; atuncea acel cineva nu observă că'm acest; mod noțiunea cauzei nu se poate isca de fel,.: „CI, sau că trebue să fie întemeiat a priori în: inteligenţă, sau trebu& abandonat cu totul ca: ;0 iscodire g6ală a creerilor. Căci această, noțiune pretinde, ca ceva A să fie astfel; încît un altceva B să urmeze neapărat și după o regulă absolut generală. . : 
Fenomene ne pun în adevăr în vedere ca- zuri, din cari arefi cu putință o regulă, după care ceva sar intimpla în de comun, însă nici odată ele nu ne învaţă cumcă urmarea e necesară, din care motiv sintesă causei și efectului are o idignitate, ce nici se poate. exprima în mod empiric, adică că efectul nu. se adaogă numai la cauză, ci că e] prin. cauză este deja pus și că urmează din! ca, Generalitatea strictă a acestei regule nici: nu este de calitatea regulelor empirice, cari nu pot căpăta prin intuiţiune o altă genera- litate de cît numai” comparativă adică o uți- litate mai extinsă. Intrebuinţarea noțiunelor intelectuale pure s'ar schimba însă cu totul, dacă am voi să le tractăm ca pe niște pro- - ducte empirice, | , 

Transiție la deducerea transcendentală -: a : categoriilor. ! 
Numai două cazuri sînt icu putinţă, în care o reprezentaţie sintetică să coincidă cu o- 
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biectele ci, să se poată.referi la olată în mod 

necesar şi să întîlnească oare-cum. Sau că 

obiectul să facă cu putinţă reprezentaţia, sau 

aceasta obiectul. In cazul d'întiiu referinţa 

-& numai empirică şi representaţia nu-i nici- 

odată a priori posibilă. Și acesta-i casul la . 

fenomene în privirea tuturor celora din ele, 

ce aparţin simţirei. In cazul al doilea, însă, 

deşi representaţia în sine însuşi nu-și pro- 

duce obiectul ei în privirea existenței (căci 

nu e vorba de causalitatea ei prin mijlocul 

voinţei) totuşi representaţia este apriori de- 

terminativă în privirea obiectului ei, dacă 

numai prin ea ni-i cu putinţă de a cunoaşte 

ceva ca obiect. Există însă numai două con- 

diţii, sub „care cunoștința unui obiect e cu 

putință,. întîiu: intuiţiunea prin: care el este 

dat, dar ca fenomen numai, al doilea noţiu- 

nea, prin care se cugetă un obiect, ce-ar co- 

respunde acelei intuiţiuni. Din cele de mai 

sus rezultă clar, că prima condiţie, adică 

aceea sub care singură numai obiecte pot fi 

intuite, este în sufletul nostru cuprinsă a- 

priori servind obiectelor de bază, cât: privește 

forma lor. Toate fenomenele s'acordă cu 

necesitate cu această condiţie formală a sen- 

sibilităţii, căci numai prin ea ele pot apărcă, 

adică pot fi date şi empiric intuite. Acuma 

e 'ntrebarea, dacă nu preced cumvă Și n0- 

țiuni apriorice, sub care singure ceva să 

poată fi, de nu intuit, totuşi cugefat ca o- 

biect în general; căci în asemenea caz toată 

cunoștința empirică a obiectelor va trebui 

neapărat să :se conformeze 'acestor noțiuni, -* 

căci fără supposiţia lor nimic n'ar fi cu pu- 

tință ca obiect al experienței: Să vedem. 

“Toată experienţa conţine, afară de intuițiu- 

nea simţurilor, prin care ceva este dat, încă 

şi o noțiune despre un obiect, carele este 

dat în intuiţiune sau care apare; prin urmare 

drept fundament al experienţei vor premerge 

la toată cunoștința: aceste noţiuni despre 

obiecte în genere, ca condiţii apriorice ale 

acelei cunoştinţe; prin urmare. valoarea .o- 

biectivă a categoriilor, ca noțiuni apriorice, 

se va întemeia pe aceea, că prin ele numai 

va fi cu putință abia experienţa (cît priveşte! 

forma cugetării). Căci în asemenea caz ele 

se referă neapărat şi a priori la obiecte 

ale experienţei, neputindu-se nici cugeta mă- 

car un obiect al experienţei, afară de cit 

numai prin mijlocul lor. . 

Deducerea transcendentală a tuturor no- 

ţiunelor, apriorice are aşa dar un principiu, 

asupra căruia trebue să fie ţintită toată cer- 

cetarea, şi care este: că ele trebuesc să fie 

recunoscute ca condiţii apriorice a posibili-— 

tății experienţelor (fie a intuițiunei, ce se 

găseşte în ca, fie a cugetărei). Noţiuni, ce, 

constituese fundamentul obiectiv al posibi- 

Jităţii experienţei, sînt tocmai de asta nece- 

sare. lar desvoltarea experienţei, în care e- 

Je se pot găsi, nu este (deducţia (ci ilustraţia ) 

sai 

. Pe 
4 

lor, căci cu așa manieră de pertratare, ele 

pot întîmplătoare a fi!). Fără această re- 

terare primordială la experienţă posibilă, în 

care provin toate obiectele cunoștinței, re- 

ferarea lor la vr'un obiect ori-care ar fi, nu 

sar putea pricepe nici odată?) 
Există însă trei isvoare primordiale (fa- 

cultăţi sau capacităţi ale. sufletului) cari con- 

țin condiţiile putinţei a toată experienţa, şi 

pu mai pot fi deduse înșile din nic: o altă 

facultate a-sufletului, anume: simț, imagina- 

ție şi apercepție. Pe acestea se 'ntemeiază: 
1) sinopsia celor diverse, apriori prin simţ; 
2) sintesa aceștor diverse prin imaginaţie; . 

3) unitatea acestei sintese prin apercepţia 
originară. Toate aceste facultăţi sînt suscep- 

tibile de-o întrebuințare nu numai empirică, 

ci şi transcendentală, care aceasta din urmă 

„se'ndreaptă numai asupra formei şi e a- 

priori constructibilă. De această întrebuin- 

țare tranşcendentală, am vorbit mai sus în 

partea întîia în privirea simţurilor; iar ce- 

“ lelalte două, vom cerca a le pătrunde acuma 

după natura lor. 

Despre fundamentele apriorice a posi- 
bilității experienţei. 

E “cu totul contrazicător şi cu .neputinți, 

ca o noțiune să se nască pe deplin apriori 

şi să.se refere la un obiect, de și el n'ar fi 

împlicit conţinut în noţiunea unei experienţe 

posibile, nici ar consta din elementele unei 

asemenea. 'Căci în așa caz n'ar uza nici 

un conținut, pentru că nu i-ar corespunde 

nici o noţiune, de vreme ce intuiţiunile cons- 

tituesc terenul sau mai bine zis obiectul de- 

plin a experienţei posibile. O noţiune aprio- 

rică, care nu s'ar referi la ea, ar fi nu- 

mai forma 'logică:pentru o noţiune eventuală, 

iar nu “0 noţiune însuși, prin care să se cu- 

gete ceva. cert. . „ 

Deci dacă există noţiuni apriorice pure, 

ele diept că nu pot conţine nimic empiric; 

nici o moţiune, ide vreme ce intuițiunele cons- 

diţii apriorice a unei experienţe posibile, pe | 

care singură să poate baza realitatea lor o- 

biectivă. De voim a şti, cum sînt cu putinţă 

  

1) Exact: „mele n'ar fi decit întîmplătoare“. N, E. 

2) De aici, împreună cu întreg capitolul care urmează, 

începe analiza transcendental psihologică a cunoașterei, 

pe care Kant o face pentru a întemeia considerațiile 

transcendental-logice anterioare. In ediţia adoua a ce. 

r. p. însă, Kant a modificat în întregime această parte, 

Această parte oglindește punctul culminant al deosebirei 

dintre ediţia întâia şi ediţia a doua ac.r. p. In ediția 

a doua Kant a fost preocupat, în primul loc, de înlă- 

turarea oricărei consideraţii peihologice mai ales acolo 

unda este vorba 'de deducția logică. a categoriilor. 

Faptul că Eminescu, în această privință, a preferat 

ediția întăia a e. r. p., estecuatit mai greu de explicat 

cu cît problema raportului dintre consideraţiile psiho- 

logice și cele logice înc. r pa fost distinct formulată 

abia în timpul din urmh de cătră cercetătorii Filosofiei 

lui Kant: Vaihinger, H. Cohen. Br. Bauch, Adickes - 

ete. N. E. .
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noţiuni intelectuale pure, atunci trebue să 
cercetăm, cari, sînt. condiţiile “apriorice, ce 
constituesc putinţa experienţei, şi formează 
temeiul ei, în caz (dacă abstragem de la 
toate elementele empirice a fenomenelor, O 
noțiune, care exprimă în mod general şi su- 
ficient această condiţie formală şi obiectivă 
a experienţei, am numi-o noţiune intelectuală 
pură. Avind odată noţiuni intelectuale pure, 
ni-am putea gîndi şi obiecte, cari-s poate 
imposibile, sau poate şi posibile în sine, de: 
și nedate în vr-o experienţă, fiindcă s'a o- 
mis, în combinarea lor 'ceva, ce constitue 
condiția unei experienţe posibile (noțiunea 
unui spirit) sau pot să-și întindă noţiuni in- 
telectuale pure mai departe, de cum ajunge 
orice experiență (noţiunea lui. Dumnezeu ). 
Însă elementele la toate cunoştinţele aprio- 
rice, chiar la închipuiri arbitrarii şi nepo- 
potrivite, nu pot fi împrumutate de la expe- * 
riență (căci n'ar' fi cunoștințe apriorice); 
trebue însă să conţie totdeauna condiţiile-a- 
priorice. pure a “unei experienţe posibile. şi 
a unui obiect al ei; căci dealminterea nu 
numai că prin. ele nu s'ar cugeta nimica, 
ci ele înşile nici s'ar putea naște în cugetare 
fără date. ae a 

Noţiunele acelea cari la orice experiență 
conţin apriori cugetarea pură, găsim că-s 
categoriile şi ar fi deja o deducere suficientă 
a lor şi o justificare a valabilităţii lor obiec- 
tive, dacă putem proba, că. numai prin mij- 
locul lor un obiect -poate fi cugetat. Dar “fiindcă "'ntrun asemenea cuget e ocupat ceva 
mai mult .de cit numai facultatea de-a cu- 
geta, și anume inteligenţa, şi fiindcă. aceas- 
ta ca o facultate de cunoştinţă, căria-i ob- 
stă de a se referi la obiecte, are tot pe atita 
nevoie de o lămurire a putinţei unei aseme- 
nea referiri;: de aceea vom trebui să cum- 
pănim izvoarele subiective, cari formează ba- 
za apriorică pentru posibilitatea experienţei, 
nu după constituţia lor empirică, ci după cea 
transcendentală. | 

„Dacă fie-care representaţie singulară ar 
fi străină de ori-care alta, isolată oare-cum 
și despărțită de ea, atunci nu s'ar naşte nici- 
odată ceea ce numim cunoștință, care este 
un întreg de reprezentații comparate şi com- 
binate. Dacă eu îi atribuesc simțului, pentru 
că. conţine diversitatea în intuițiunea. sa, o 
sinopsă, atuncea acestei sinopse îi cores- 
punde întotdeauna o sintesă, așa că recep- 
tivitatea numai combinată cu spontanietatea 
face cu putință Cutioștințe. Aceasta este ra-: 
țiunea unei triple sintese, care provine în 
mod, necesar în orice cunoștință; și anume: 
aprehensiunea representaţiilor ca modificaţi “ 
ale sufletului în intuiţiune, reproducția lor 

» în imaginaţie și recognițiunea 1) lor în no- 

  

1) Recunoașterea... N, E.  - 

" deplină transparență: 

țiune. Acestea ne conduc, la trei isvoare su- 
biective ale cunoștinței, cari fac cu putință 
inteligenţa, şi prin ca toată experiența, ca 
un product empiric al inteligenţei, ce este. 

M ențiune prealabilă. 

Deducerea: categoriilor e 'mpreunată cu a- 
titea greutăţi şi ne sileşte de-a pătrunde atit 
de adinc în primele: temeiuri a posibilităţii 
cunoştinței noastre în genere, încît ca, pen- 
tru a cvita întinderea unei teorii depline 
şi totuşi pentru a nu neglija nimic într'o 
cercetare atit de necesară, am aflat-o de 
consult 1), de a-l prepara mai mult pe lector 
în următoarele patru numere de cît de a-l 
instrui; şi de-a representa abia în capul al 
treilea în mod sistematic, examinarea acestor 
elemente ale inteligenţei. Din aceste consi- 
derente lectorul nu va putea evita obscuri- 
tatea reiativă, care pe un drum ncumblat 
încă e inevitabilă la: început, dar care sper 
ca în capul menţionat se va clarifica în 

1. Despre sintesa aprehensiunei în intuițiune. 

_ Resară representaţiile noastre, de unde 
or voi, fie cauzate prin influența obiecte= 
lor exterioare: sau prin cauze interne, nas- 
că-se apriori, sau empiric ca fenomene; to- 
tuși ca modificațiuni ale sufletului ele apar- | 
in simțului interior, şi ca atari toate CUNOȘ- 
tințele noastre sînt în urma urmelor supuse 
condiţiei formale âle simțului. interior, a- 
dică timpului, în care toate trebue să se 
rînduiască, să se combine şi să aducă în 
raporturi. Aceasta 'e o observare generală, 
care trebueşte pusă de fundament la toate 
cele următoare, , “ 

Ori-ce intuiţiune conţine 0 varietate, care 
n'ar putea representa ca, atare, dacă sufle- 
tul n'ar distinge timpul în consecuţiunea 
după olaltă a impresiilor; căci, ca conţinute 
într'o clipă, fie-care representație nu e ni- 
mic alta, de cît unitate absolută. Pentru ca 
din această varietate să se nască unitate 
a intuiţiunei (can representaţia spaţiului bu- 
nă-oară) sînt necesare mai întiiu: percur-! 
gerea acestei varietăţi şi după acea resuma- 
Tea ci, pe care operaţie o numesc sinfesa 
aprehensiunei, pentru că țintește deadreptul 
la intuiţiune, care drept că prezintă ceva 
variu dar care 'nu poate produce nici-odată 
fără o 'sintesă provenientă în ea, această 
varietate-ca atare, adică implicită într'o_re- 
presentaţie. Această sintesă“a aprehensiunei 
trebue deci să se poată aplica şi apriori, 
în privirea representaţiilor, ce nu-s empi- rice. Căci fără ea n'am avea apriori nici 
representaţia spaţiului, nici ceea a timpului, 

  

1) Exact: pam găsit mai nimerit“ N, E, 
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neputîndu-se produce acestea de cit prin 
sintesa celor varie, "pe cari ni le presintă 
sensibilitatea în receptivitatea ei primordia- 
Jă. Avem deci o sintesă pură a aprehen- 
siunei. . 

2. Despre sintesa reproducerei în imaginație. 

E o lege numai empirică, după care re- 
presentaţii ce s'au urmat s'au. aconipaniat 
adesea, se asociază în urmă la olaltă și se 
pun într'o legătură, după care și fără pre- 
sența obiectului una din aceste representa- 
ţii produce în suflet o transiție la cealaltă 
după o regulă stabilită. Această regulă a . 
reproducerei presupune însă, ca. fenomenele 
înşile să fic în reafitate supuse unci aseme- 
nea regulc 1) şi trebue să accepem o sin- 
tesă transcendentală pură a lor, care să fis 
temeiul posibilității experienței chiar (care 
presupune cu necesitate reproductilitatea fe- 
nomenilor ). Acuma-i evident, că dacă trag 
o linie în gîndiri sau voiesc să-mi represint 
vremea dintre o amează-zi și alta sau să-mi 
închipui un număr, trebue să-mi fixez în 
cuget aceste representaţii varie una după 
alta. Dar dac! aș pierde mereu din cuget re- 
presentaţia, antecedentă (primele părți ale 
liniei, părțele premergătoare ale timpului, 
unitățile închipuite după olaltă) și dacă nu 
le-aş reproduce, în vremea ce progresez la 
cele următoare, atunci nu mi-ar putea suc- 
cede nici o representaţie întreagă şi una 
din sus numitele cugetări, ba nu s'ar putea 
isca nici cele mai pure şi primitive noțiuni 
fundamentale ale spațiului și timpului. 

Sintesa aprehensiunei este așa dar nedes- 
părţit-împreunată cu sintesa reproducerei. Și 
formînd cea-dintiiu bază transcendentală a 
putinței tuturor cunoştinţelor în 'genere (nu 
numai a celor empirice ci şi a celor aprio- 

„Tice pure) sintesa reproductivă a imaginaţiei 
este şi ea prin urmare una din operaţiile 
transcendentale ale sufletului, și cu privire 
la aceasta vom numi această facultate, fa- 
cultatea transcendentală a imaginaţiei. 

3. Despre sintesa recognifiunei în noțiune. 

Fără cunoştinţa, cum că ceea ce cugetim 
acum, este acelaș lucru, care l-am cugetat şi 
c'un moment înainte, toată reproducțiunea 
în şirul representaţiilor ar fi zădarnică. Căci 
ar fi o  representaţie nouă în starea de acum, 
care n'ar fi în legătură cu actul prin care ea 
a trebuit să se nască încet-încet; și varie- 
tatea ei totuși n'ar putea să constitue 4 
întreg, căci i-ar lipsi unitatea, pe care nu- 
mai conştiinţa i-o poate da. Dacă numărînd, 
ași uita în vremea număr ătoarei,. cum că VW. 

„1 Aici Eminescu sare cîtova rînduri din text fază a 
tulbura însă coatinvitatea do sonz a acestui alineat. N. E.: 

nităţile, ce-mi plutesc pe dinaintea Siniţuri- 
lor, au fost adaose una cite una la olaltă, a- 
tunci n'aș putea pricepe producerea acestei. 
mulțimi prin această adăogare succesivă de 
una la una, prin urmare n'aşi pricepe nici 
numărul; căci noţiunea. numărului. subsistă 
tocmai în conştiinţa unităţei sintesei. 

Vorba concept ar trebui de sine să:rie 
ducă la această observaţie. Căci această. 
una conștiință, este ceea ce împreună într'u- 

na representaţie cele. varie, intuite una cîte 
una și după olaltă. Această conștiință poate 
fi slabă adesea, astfel încît s'o recunoaș- 
tem numai în efect, iar nu în act însuși a-" 
dică s'o iimpreunăm nemijlocit cu producerea 
representaţiei; dar cu toate, deosebirile. a- 
cestea totdeauna va trebui să regăsim o 
conștiință, ' deşi i-ar lipsi poate claritatea. . 
bătătoare la: ochi; căci fără această con- 
ştiinţă, noțiuni şi cu ele cunoștința despre 
obiecte, sînt cu totul imposibile. 

S'aicea-i necesar, de a se înțelege asupra 
accea ce pricepem 'sub expresia unui obiect 
al representaţiilor. Am zis mai sus, că fe- 
nomenele înșile nu-s nimic de cît 'represen- 
taţii sensibile, care astfel dar în sine înşile 
nu trebuesc privite ca obiecte (dincolo de 
puterea representativă). Ce pricepem deci, 
cînd vorbim despre un obiect, care cores- 
punde cunoștinței, și care deci e deoscbit. de 
ea? E evident, c'un asemenea obiect va tre- 
bui să se cugete ca ceva în genere=X, căci 
afară de cunoştinţa noastră, noi nu avem.- 
nimic, ce-am putea: fixa ca coresponzind cu 
„această cunoștință. 

Găsim însă, că gîndul referirei cunoștinței 
noastre toate la un obiect al ci, este ceva ce 
implică necesitate, acest obiect fiind privit 
ca. ceea ce resistă, ca cunoştinţele să fie, 
numai într'un noroc sau după plac, ci că 

'ele-s apriori determinate într'un mod oare- 
care, căci, de vreme ce. se referă la un 
obiect, neapărat că ?n referirea asupra-i vor 
și concorda între-olaltă, vor trebui adică să 
aibă acea unitate pe care noţiunea unui -0- 
biect o implică. 

E însă clar că (noi neavind aface de 'ci: 
cu varietatea representaţiilor noastre, şi -a- 
cel x, care le-ar corespunde obiectul e să 
fie ceva deosebit de representaţiile noastre, 
el pentru noi este nimic c)—unitatea, pe care 
obiectul o face necesară nu poate fi de cît 
unitatea formală a conştiinţei. de sine în 
sintesa „celor varie ale representaţiilor. A- 
tunci spunem: cunoaștem obiectul; dacă am 
efectuat unitate sintetică în varietatea 'in- 
tuiţici. Dar această unitate este cu nepu- 
tință, dacă intuițiunea n'a putut fi produsă 
după o. regulă prin o aseminea funcţie a 
sintesei, care 'apriori să facă necesară re- 
producţia. varietăți şi să facă cu putinţă 
noţiunea, în care varietatea aceasta să se 'm- 

-preuneze.' Astfel un triunghiu ni-l cugetăm.
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ca obiect, fiind conștii despre combinarea 
după o regulă a trei linii drepte, după care 
regulă o asemenea intuițiune se poate repre- 
senta. ori şi cînd. Această unitate a regulei 
determinează toate cele varie şi le mărgi- 
neşte la condiţiile, cari fac cu putință! uni- 
tatea apercepţiei, şi noţiunea acestei uni- 
tăți este representaţia despre obiect=X, pe 
care o cuget prin numitele predicate ale u- 
nui triunghiu. | Ma 

Toată cunoştinţa cere o noţiune, fie a- 
ceasta, cit ar voi de incomplectă şi înturie- 
coasă; noțiunea însă este după forma sa 
totdeauna. ceva general, ce servă de regulă, 
Astfel noţiunea corp, după unitatea atitor 
varietăţi, ce ne cugetăm sub el, servă de 
regulă cunoștinței noastre despre fenomene 
esterioare.. O regulă a intuiţiunei -poate să 
fie însă numai prin. aceea că, la fenomene 
date, reprezintă reproducţia necesară a ce-. 
lor varie din ele, prin urmare unitatea sin- 
tetică din conștiința lor. Astfel noțiunea 
corp, după unitatea atitor varietăţi, ce ne 
cugetăm sub el, servă de regulă cunoștinței 
noastre despre fenomene esterioare. O re- 
gulă a intuiţiunei poate să fie însă numai 
prin aceea că, la fenomene date represintă 
reproducția necesară a celor varie din ele, 
prin urmare unitatea sintetică din conști- 
ința lor. Astfel noțiunea corp, la percepţia. 
a ceva afară de noi, va face necesară repre- 
sentaţia estinderei și cu ca a impenetrabili- 
tății, formei ş. a. m. d. - 

Fundamentul a toată necesitatea c'ntot- 
deauna o condiţie transcendentală. Deci tre-. 
bue să existe un fundament transcendental 
al unităţii conștiinței în sintesa celor diverse 
din toate intuițiunile noastre, prin urmare 
şi al obiectelor în genere, deci și a tuturor 
obiectelor experienţei, fără care ar fi cu ne- 
putință ca să ne cugetăm un obiect 'la întui- 
țiunile noastre, căci acest obiect nu e nimic 
mai mult, de cît un ce, al cărui noţiune 'ex- 
primă o aşa necesitate a sintesei. 

Această condiție primordială şi transcen- 
dentală nu e alta de cît opercepţiuhea tran- 
scendentală. Conştiinţa de sine însuşi, după 
determinările stărei noastre la apercepţii di- 
năuntru, €ste numai empirică, întotdeauna 
schimbătoare, și un însumi stabil și remăm 
tor în această curgere de fenomene interioa- 
Te, nu se poate găsi, această conștiință este 
numită de obicei simț intern sau apercepţia 
empirică. Ceea ce trebue representat ca nu-. 
“meric-identic, nu se poate cugeta ca atare 
prin date empirice numai. Trebuie să existe o 
condiție, care precede toată experienţa si o 
face pe aceasta cu putinţă, avind experiența 
a' ilustra oare-cum şi a aplica în evidenţă, 
acea suposiţie transcendentală. 

Nici o cunoştinţă nu poate avea loc în 
noi, nici o împreunare şi unitate unor asc- 
menea, fără acea unitate a conştiinţei, care 
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premerge tuturor datelor intuițiunelor, și la 
care referindu-se toate reprezentațiile depre 
obiecte devin abia cu putinţă. Această con- 
știință curată, primordială și neschimbăcioa- 
cioasă o voiu numi apercepfiunca transcen- 
dentală. Că merită acest nume, se vede din 
aceea, că chiar unitatea cea mai pură o- 

„biectivă, adică aceea a noţimelor apriorice 
(spaţiu și timp) nu-s cu putință de cît refe- 
rindu-și intuiţiunile la ca. Unitatea numerică 
a acestei apercepţiuni, e așa dar apriori 
în fondul tuturor noţiunelor, precum varie- 
tatea spaţiului şi timpului en fondul intui- 
țiunilor sensibilităţii. 

Tocmai această unitate 'transcendentală a 
apercepţiei, face însă şi din toate fenomenele 
posibile, cari într'o experiență de bine de 
rău, pot fi la un loc,.un connex după legi 
al tuturor representaţiilor acestora. Căci a- 
"ceastă unitate a: conștiinței ar fi cu nepu- 
tință, dacă sufletul în cunoștința celor varie, 
n'ar putea să fie conștiu' despre identitea. 
funcfiunei, prin care ca combină sintetic 
într'o cunoștință, varietatea susconvenită. A- 
șa dar conștiința primordială și necesară 
a idențităţei de sine însuși, e tot odată ŞI 
conştiinţa unei tot atît de necesare unități 
a sintesci tuturor fenomenilor după noţiuni. 
adică după regule, cari regule nu numai că 
le fac reproductibile cu necesitate şi kletermi- 
nează intuiţiunei lor un obiect, adică: no- 
țiunea - despre ceva, în care ele stau în nea- 
părat connex; căci în varietatea representa- 
țiilor sale sufletul nu și-ar putea cugeta 
şi încă apriori identitatea şie însului dacă 
m'ar avea înaintea ochilor identitatea .acțiu- 
nei sale, care supune unei unități transcen- 
dentale toată sintesa aprehensiunci „(care-i 
empirică) şi face cu putință . connexul lor 
după regule apriorice. Acuma deci vom pu- 
tea fixa mai corect noțiuni'e noastre despre 
un obiect. Toate reprezentațiile ca atare au 
obiectul lor. și ele înșile pot fi obiectul altor 
representaţii. Fenomenele sint singurele o- 
biecte, cari nu pot fi da:e nemijlocit, şi ceea 
ce'n ele se referă nemijlocit ia. obiect, se nu- 
meşte intuițiune. Acuma însă aceste feno-- 
mene nu sînt /ucruri în sine înșile, ci iarăşi 
numai representaţiile, cari iarăși au obiectul 
lor, care deci nu mai poate fi intuit de noi : 
şi pe care voim a-l numi obiectul neempiric, 
adică transcendental=X.. : 

Noţiunea -pură despre acest obiect tran- 
scedental. (care 'n faptă c"ntotdeauna şi 'n 
toate cunoştinţele noastre uniform adică=X) 
este ceea ce ni poate da în toate noțiunile 
empirice o referare la obiect adică realita- 
tea obiectivă. Această noțiune nu poate nu- 
“mai conţinea o intuițiune (determinată, ci pri- 
veste numai unitatea, aceea, pe carc trebue 
s'o regăsim în fondul ori-cărei cunoştinți 
varic, întru cît sta în relație c'un obiect. 
Această relaţie nu este însă nimic.alta de



  

ființei sau neființei. 
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cit unitatea. necesară a cunoștinței de sine, 
prin urmare unitatea sintesei celor diverse 
prin funcția comună a sufletului de a le îm- 
preuna într'o representaţie. Fiindcă această 

„unitate trebuește privită ca apriori 1'ece- 
sară (căci alminterea cunoștința ar fi -ără 
de obiect), referarea la un obiect transcen- 
dental id est: realitatea obiectivă a cunoş- 
tinţei noastre empirice se va 'ntemeia pe o 
lege transcendentală care va suna: toate fe- 
nomenele întru cît prin ele sint a ni sc da 
obiecte, trebue. să stea sub regule apriorice 
a unităţei sintetice, după cari regule singure 
raportul lor în intuițiune să fie cu putință 

"id est: că trebue să stee în experiență sub 
condiţiile neapăratei unități a apercepției, 
în intuiţiune însă sub condiţiile formale ale 
spaţiului și timpului, cari condiţii constituesc 
abia posibilitatea ori- cărei cunoştinţe. 

! 

4 E. +plizare precursorie a “posibilităfei ca- 
tegoriilor ca cunoștință apriorică. 

DEI LEI 

Este numai o experiență, în' care toate 
percepţiunele se 'nchipuesc a fi în nex ge- 
neral şi după legi, tot aşa precum este nu- 
mai un spaţiu şi un timp, în care au loc 
toate formele fenomenale şi tot raportul 

Când se vorbeşte des- 
pre experiențe diverse, atunci sînt numai 
pe atitea percepţiuni, "întrucît ele aparţin 
unei şi aceleaşi experiențe generale. Uni- 
tatea, pertranspectivă și sintetică a percep- 
țiunelor constitue tocmai forma experien- 
ței, şi ea nu-i nimic alta decit unitatea, sin- 
tetică a fenomenilor după noţiuni. 

Unitatea sintesei după noţiuni empirice 
ar fi cu totul întimplătoare şi dacă aceas- 
ta nu s'ar baza pe un rezon de unitate trans- 
cendental, atuncea ar fi cu putință, ca su- 
fletul nostru să se împle c'o grămadă ș'un 
amestic de fenomene, fără ca din acestea 
să se poată organiza vre-odată | o experienţă. 
Atunci” însă s'ar omite şi orice referare a 
cunoștinței la obiecte, căci i-ar lipsi  co- 
niectura după legi generale şi necesarii, ar 
fi deci o intuițiune fără gîndire, dar nici- 
odată cunoștință şi pentru noi ar "fi tot atât 

"cit şi nimica. 

Condiţiile apriorice a cxperieoşei în ge- 
nere și cu putință sint tot într'o vreme 
și condiţii ale posibilităţii obiectelor expe- 
rienței. Deci cu afirm: că citatele categorii 
nu sînt nimic alta decit condițiile cugetărei 
într'o experiență posibilă, precum În aceiași 
experiență spațiu şi tinup sînt condiţii ale 
intuițiunei Categoriile sînt deci noţiuni fun- 
damentale, cu scop ca la fenomene să cu- 
getăm obiecte, au dar o valoare obiectivă 
apriorică; ceea ce voiam să știm. 

Putinţa, ba chiar necesitea acestor 'ca- 
tegorii consistă în referarea, pe care toată 
sensibilitatea, și prin ea toate fenomenele | 

posibile o au cu apercepţia primordială, 
în care apercepţie toate .celea trebuiesc să 
se sipue neapărat condiţiilor unităţii per- 
traversate a conștiinței de sine. adică func- 
țiunilor generale ale sintesei și anume: ale 
sintesei după noţiuni, înăuntru căruia nu- 
mai apercepţiunea poate să probeze a priori 
identitatea ei inesceptantă și necesară. Deci 
noțiunea unei cause nu e nimic alta de cît 
o sintesă (a celora ce-şi succed în timp cu 
alte fenomene): şi după -noțiuni;—iar fără 
o' asemenea unitate, care-şi are apriori re- 
gulele sale şi-şi supune fenomenele, o uni- 
tate :a conştiinţei inesceptantă şi generală, ” 
prin urmare necesară nu s'ar putea găsi în 
diversitatea percepţiunelor, a 

Dar aceste din urmă nici :n'ar mai: pu- 
tea constitui-o experienţă, ar.fi fără obiect 
şi nimic de cit un joc orb de. representaţii 
de :mai ipuţin de cit un vis. 

Toate încercările de a deduce din expe- 
rienţă acele noţiuni intelectuale pure şi a li 
atribui o origine numai „empirică, sînt deci 
vane şi zădarnice.: Nici: voi să amintesc, că 
noţiunea causei implică în sine 'caracterul 
necesităţii, pe care nici o „experienţă nu ni-o 

“poate da, care ne'nvaţă că după un fenomen 
urmează în decomun un altul, însă! nu, că 

trebue neapărat să-i urmeze, nici că apriori 
-şi în genere putem trage o 'concluzie ca de 
la condiţie la consequenţă. "Dar acea regulă 
empirică a asociaţiei, pe care în genere tre- 
bue s'o admitem, cînd spunem: că toate ce- 
lea în - șirut succesiv al întîmplărilor stau 
astfel sub regulc, încit nici-odată nu'sc 'n- 
tîmplă ceva, fără ca altceva să-i fi premers, 
din care să fi putut. urma. neapărat ;: “această 
regulă! ca lege a naturei pe ce se! bazează, 
ea. oare? întreb eu; şi cum de-i cu putinţă o 

- asemenea asociaţie? Temeiul putinţei acestei 

asociaţii unor diverse se numeşte afinitatea | 

celor diverse, întrucît e "mplicată în obiect. 

Intreb dar din nou: cum vă explicaţi voi 

afinitatea fără. accepţie a fenomenelor (prin 

care ele trebue să ştie şi să subordoneze 

neapărat sub legi constante?) -.. .-....:: 

După principiile mele e uşor de: expliait 

Toate fenomenele posibile fac 'parte din în- 

treaga conștiință desine posibilă. Insă de 

această conştiinţă, ca - representaţie 'trans- 

cendentală este nedespăr ţit- legată şi apriori- 

certă identitatea numerică, pentru că nimic 

nu poate veni in cunoştinţă, de 'cît numai 

prin mijlocul acestei apercepţii originare. 

Fiindcă această identitate. trebue: să intre 
înăuntru celor diverse ale fenomenilor,: 
cît această diversitate este să devie cunoş. 
tință empirică, de aceea fenomenele sînt 
supuse unor condiţii apriorice, cărora tre- 
“bue să se conformeze peste tot sintesa lor 
(a. aprehensiunei). Acuma representaţia . u- 
nei condiţii generale, după care o varietate 
certă se poate fixa (în unul şi același mod)
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Se numeşte regulă, iar dacă trebue să se fixeze în acel mod, se numește fege. Așa dar toate "fenomenele stau într'o legătură; 
pertraversantă după legi necesari, stau prin 
urmare într'o afinitate transcendentală, a că- 
rei consequenţă numai 'e cea empirică. 

Imprejurarea, ca natura să se dirijeze după construcția subiectivă. a apercepției noastre, ba chiar să atirne de ca în privi- rea regularităţii şi legilor ei, sună de sigur 
straniu și paradox (absurd). Dar de socotim 
că această natură este numai un complex de fenomene; și nici de cum un iucru în sine însuși, ci numai o mulţime de representaţii ale sufletului nostru, atunci nu ne vom mai 
mira, că o găsim numai în facultatea radi- cală a toată cunoştinţa noastră adică în apercepţia transcendentală ; în acea unitate, . în privirea căria ea poate fi numai obiect a toată experiența posibilă, adică natură; căci tocmai numai de aceea putem. recu- hoaște acea unitate în mod aprioric, ergo necesar, ceea ce ni-ar. succede de fel, dacă natura ar fi dată 'în sine însuşi, ucatirnat de isvoarele primitive ale cugetărei noastre, Căci în asemenea caz nu ştiu zău, de unde am lua noi axiomele sintetice ale unei a- semenea unităţi generale a naturii, căci s'ar Putea împrumuta de la obiectele naturii chiar. Dar fiindcă aceasta nu s'ar putea face de cit în -mod empiric, de aceea nici s'ar putea deduce din ea o altă unitate de cit întîmplătoare, care însă-i departe de a ajunge la connexul necesar, pe care-l so- cotim, cînd zicenr: natură. | 

Capitolul al treilea al deducerei noțiunelor întelectuate pure.. Despre raportul inteli- genfei la obiecte în genere, şi despre pu- tința de a le cunoaşte pre acestea a priori. 

Ceea ce-am despărțit noi în' capitolul pre- cedent şi am propus isolat vom expune acu- ma în connex. Sint trei. isvoare subiecti- ve de cunoştinţă, pe cari se basează posibi- litatea unei experiențe în genere şi Cunoş- tința obiectelor ci; iar aceste sînt: simţ, imaginaţie și apercepţie. Fie-care din ele poate fi privită şi ca empirică adică în apli- caţia ei asupra unor fenomene date; toate însă sînt totodată și elementele sau bazele apriorice care fac cu putință această. în- trebuinţare empirică. Simful reprezintă fe- nomenele empirice în percepție; imaginația . în asociaţie şi (reproducere) ; apercepţia' în fine în cunoștința empirică a identităţii a- cestor reprezentații reproductive cu feno- menele, prin cari ele ni-au fost date, prin urmare recognițiune. 

Insă toată percepţia se 'mtemeiază pe in- tulțiunea pură. (în privirea-i ca representa- ţii, forma intuițiunei interioare, timpul); a- 

MIHAIL ' EMINESCU - 

sociaţia se bazează pe sintesa pură a ima- ginaţiei; iar conștiința empirică pe aper- cepţia pură, adică pe identitatea continuă de sine insuşi, ce acompaniază toate repre- sentaţiile posibile, acestea toate a priori. 
Dacă voim a urmări fondul! intern. al îm- preunării representaţiilor, pînă la punctul, în care ele trebue să se concentreze, spre a forma acolo abia unitate de cunoştinţă. pentru-o experienţă posibilă, atunci trebue să incepem de la” apercepţia pură. Toate întuiţiunile sînt pentru noi nimic şi nu ne pot interesa cituşi de puţin, dacă nu vor fi recepute în conştiinţă, influez-o ele direct, căci nu:nai prin aceasta cunoștința e po- Sibilă. A priori sîntem conştii despre iden- titatea de noi înșine în privirea tuturor- re- presentaţiilor,. ce-ar putea fi vre-odată în conștiința noastră, și sîntem conștii de acea identitate ca de o condiție necesară a posi- bilităţii. tuturor representaţiilor (fiindcă a- cestea represintă- numai printr'aceca . ceva în mine, că aparţin împreună cu toate ce- lelalte unei conștiințe, și cel puţin înnăuntrul acestia vor putea fi. prin urmare împreu- 

nata). Acest princip stă apriori şi poate fi numit principiul transcendental a unității ce-. lor varie din representațiiile noastre 
și a celor diverse din intuiţiune ). 
Acuma într'un subiect, unitatea celor va- 'ric este sintetică; deci apercepţia pură ni dă în_imînă un principiu al unităţii sintetice a celor diverse din toată intuițiunea posi- bilă 1). . i 

Această unitate sintetică însă implică pre- suposiţia unei sintese, care, dacă cea d'întii e apriori necesară, cea din urmă trebue să fie o sintesă apriorică. Deci unitatea transcendentală a apercepţiei se referă la 

1) Să se ia bine 

(deci 

  

sama la acest axioin, căci este de mare importanță. Toate: representa iile se „referă neco- - p , sarminte la o conştiinţă empirică posibilă, căci dacă nu s'ar referi şi-ar fi cu neputinţă de a deveni conştii) - de elo (de-a ne trezi asupra lor și a le băgă în samă atunci ar fi ca şi când am zice :.că ele nu există de fel... Insă toată conştiinţa empirică sc referă meco- sarminte la 0 conștiință transcendentală (caro : pre- merge experiența concretă și specială) adică conştiinţa de mine însumi, ca apercepția primordială. Este ușa dar absolut necesar, că în cunoștința mea toată eon- ştiinţa să aparţie unei conştiinţi (de mine însumi). Aici este daci o nnitate sintetică apriori de recunoscut (a varietăței conştiinţei) care servă tot aşa de bine drept fundament tuturor axiomelor sintetice apriori, cari privesc cagrtarea, precum spaţial şi timpul ser- vese axiomelor, cari privese forma intniţiunei numai Deci principiul absolut prim și sintetice al cugetărei noastre în genere, este, că toate conştiințele empirice diverse trebnese si fie împreunate într'o cenştiință u= nitară de sine însuși. Insă să nu se scape din vedere, că numai representaţia Lu în raport cu celelalte (a căror unitate colectivă ca o face cu putinţă), este con- știința transcendentală. Această reprezentaţie fio clară (conştiinţă empirică) sau întunecoasă, aceasta” ni-i in- diferent, ba chiar. xealitetea ei nii indiferentă ; prin cipalul este că posibilitatea formei logice a toată cu noștința se basează necesarminte pe referarea la a coastă apercepție, ca la o facultate. 
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sintesă pură a puterei de imaginaţie, ca o 
condiţie apriorică. a posibilității compune- 
rei celor diverse într'o cunoștință. Dar nu- 
mai Sintesa productivă a imaginaţiei are - 
loc a priori; căci cea - reproductivă picsu-- 
pune condiţiile. experienţei. Deci principiul 
unității necesare a sintesii- pure (produc- 
tiwve) a imaginaţiei. este, înaintea apercep- 
ţiei, baza posibilităţii cunoștinței toate, mai - 

„_ales a experienţei. 

i 

“intuițiuni, 

Sintesa varietăţii din imaginaţie o numi 
transcendentală, cînd ea, fără distingere de 

se ocupă numai apriori de îm- 
celor varie; şi unitatea acestei 

> se -numeşte transcendentală, cînd se 
reprezintă. ca apriori necesară în' predme- 
tul!) unităţii primordiale a  apercepţiei. 
Fiindcă această din urmă (apercepţia?) e 
temeiul posibilităţii tuturor cunoștințelor, de 
aceea unitâtea transcendentală a sintesei i- 
maginaţiei este forma pură a cunoştinţei po- 

preunarca 

sintese se 

-sibile toate, prin care formă trebue deci să 
se reprezinte a priori, toate obiectele unei 
experiențe putincioase. 

) 

Unitatea apercepțici în referinţă la sin- 
-tesa imaginației este inteligența; şi aceiaşi 
unitate, referindu-se la sinteza franscenden- - 
tal. a imaginaţiei este inteligenţa pură. Deci 
în inteligenţă sînt conținute cunoştinţe a- 
priorice pure, cari conţin unitatea necesară 
a sintesei pure a imaginaţiei în privirea tu- 
turor fenomenilor posibile. Prin urmare pu-. 
terea de -cunoştință, empirică a omului, 
conţine neapărat o inteligenţă, care se re- 
feră la toate obiectele simţurilor, de şi nu- 
mai prin mijlocul intuiţiunei şi a sintesei lor, 
prin imaginație, sub care aşa dar toate fe- 
nomenele stau ca daturi la o experienţă, 
posibilă. Fiind însă că această referare a. 
fenomenilor la o experienţă posibilă este a- 
scmenea necesară (pentru că fără. aceasta 
noi n'am putea cugeta prin ele) nici o cunoș- 
tință și-ar reminea indiferente pentru noi, 
urmează că inteligenţa pură, prin mijlocul 
categoriilor sale, este un princip formal și 
Sintetic a toată experienţa şi, că fenomene- 
le au un raport necesar la inteligenţă. 

“Acum vom expune sub ochi nexul nece- 
sar dintre inteligență şi fenomene prin mij- 

-locul categoriilor, şi vom lămuri-o- începînd 
de jos în sus, adică de la cele empirice. Pri- 
mul lucru care -ni se: dă, este fenomenul, 
care, insoţit fiind de conştiinţă, se numește: 
percepţie (fără raportare la o conștiință, 
cel puţin posibilă, fenomenul n'ar fi pentru 
noi nici odată obiect al cunoștinței, ar. fi 
pentru noi nimic. Și fiindcă în sinc: însuși. 
nu are realitate obiectivă şi există numai 
în cunoștință, ar fi poate tot şi pretutindene” 
nimic ). Fiindcă insă orice fenomen conţine - 
o varietate, prin urmare aflăm în sufletul 

1) Adică : picîn raport cu N. E, 

- 
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nostru diferite percepții risipite şi singu- 
ratice este de trebuinţă o împreunare a lor, 
pe cari în simţ ele nu o pot avea. Este dar 
în noi o facultate activă a sintesei celor 
diverse, pe cari o numim imaginaţie, și a 

- cărei acțiune exersată nemijlocit asupra per- 
cepţiilor, eu o numesc aprehensiune. Ima- 
ginaţia e datoare a concentra cele diverse - 
ale intuițiunei într'o icoană; trebue deci ca 
mai întăi ea să fi receput “impresiile în 
activitatea ei, prin urmare _să le fi apre- 
hendat. A 

Este. însă clar, că chiar această aprehen- 
siune a. celor diverse, singură nu poate pro- 
duce încă nici o icoană și nici un nex al im- 
presiilor, dacă n'ar fi un fond subiectiv, 
care să fie în stare a rechema o percepţie, 
de la care sufletul trecuse la alta, a o re- 
chema la cele următoare și astfel a aranja 
şiruri întregi ale lor, dacă n'ar fi facultatea 
reproductivă a imaginaţiei, carc şi este nu- 
mai empirică. - 
„Fiindcă însă representaţiile, s'ar repro- 

duce după cum s'ar nimeri și fără osebire, 
încît nu S'ar putea face un connex!cert ci o 
aglomerare iregulară drept care nici ar pu- 
tea să fie cunoștință, de aceea reproducţia: 
lor trebue să se întîmple după o regulă, 
după care reprezentaţia cutare să intre în 
legătură, în imaginaţie cu reprezentaţia cu- 
tare iar nu cu ori şi care i-ar eşi în cale, 
Această temelie subiectivă şi empirică a re- 
producţiei se numește asociația reprezenta- 
țiilor. - că p 

Dacă însă această unitate a asociaţielor : 
n'ar avea un termen obiectiv adică dacă 
n'ar fi cu putință ca fenomene să fie altfel 
aprehendate de cătră imaginaţie de cit sub 
condiția unei unități sintetice posibile a a- 
cestei aprehensiuni, atuncea ar fi ceva cu 
totul întîmplător, ca fenomene să se po- 
trivească într'un connex al cunoştinţelor o- 
meneşti. Căci deși am avea facultatea, de 
a asocia aprehensiuni, totuși ar rămîne. ne- 
determinat și întîmplător, dacă ele şi sint 
asociabile; și în caz dacă n'ar fi, atunci ar 

„fi cu putinţă o mulțime de aprehensiuni, ba 
chiar o sensibilitate întreagă, în care s'a 
găsi- multă conștiință “empirică ca material 
în sufletul meu, însă fără ca să se ţie de 
una şi aceiaşi cunoștință de mine însumi; 
împrejurare care nu-i cu ptuință. Căci nu- - 
mai prin aceea, că număr toate aprehensiu- 
nele la o conștiință (apercepţia primordială) 
pot predica despre toate aprehensiunele, că 
sînt conştiu de ele. Trebue deci să existe un 
temeiu obiectiv, care să poată fi evident a 
priori și înainte de orice legi empirice ale 
imaginaţiei, pe care: să se întemeeze pu- 
tinţa, ba chiar necesitatea unei legi extinse 
asupra tuturor lfenomenilor, lege conform că- 
ria acestea să trebuiască a fi privite ca nişte 
aşa fel de date ale simţurilor, care de sine
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să fie asociabile și supuse unor regule ge- 
nerale ale unei împreunări preste tot în- 
reproducție. Acest temeiu obiectiv a toată 
asociaţiunea fenomenelor o numesc afini- 
tatea, lor. Acest temeiu însă nu-l putem găsi 
nicăeri de cit în principiul despre unitatea 
apercepției în privirea tuturor cunoştinţelor 
acelora, cari sînt să-mi aparție mie. După 
acest principiu toate fenomenele trebue să 
fie vie astfel în suflet sau să fie aprehendate 
în așa fel, încît să concorde cu unitatea a- 
percepţiei, care ar fi cu neputinţă, fără uni- . 
tatea sintetică în împreunarea. lor, care de 
aceea e şi obiectiv-necesar. Ia 

Unitatea obiectivă a toată conştiinţa em- 
pirică într'o conştiinţă (apercepția primor- 
dială ) este așa dar condiţia necesară a -toată 
aprehensiunea posibilă şi afinitatea tuturor 
fenomenilor depărtată sau apropiată este 
consequența necesară a unei sinteze în ima-. 
ginaţie, care e apriori fondată pe regule. 

Deci şi imaginaţia este o facultate a unei 
„Sintese apriorice, din care cauză-i dăm nu- 
„mele de imaginaţie productivă, şi întrucit 
nu intenționează alt-ceva în privirea diver- 
sităţii fenomenilor de cît unitatea necesară, 
a sintesei lor, se poate numi şi funcțiunea 
transcendentală a imaginaţiei. Este deci 
straniu, totuşi din cele de pînă acum cvi- 
dent,. că numai prin mijlocul acestei func- 
țiuni transcendentale a imaginaţiei devine 
posibilă chiar afinitatea fenomenilor, şi prin 
aceasta, reproducerea după legi—c'un cu- 
vint experiența; căci fără ea noțiuni despre 
obiecte n'ar putea să conflueze într'o ex= 
perienţă. “ 

Căci Eu/ permanent şi stabil (al apercep- 
țiunei pure este corelatul tuturor represen- 
taţiilor noastre, întrucît ni-i cu putință de-a 
fi conștii de ele, și toată, conştiinţa de sine 
e implicată într'o-apercepţie pură a tot cu- 
prinzătoare, precum toată intuițiunea sen- 
sibilă ca reprezentaţie e implicată într'o in- 
tuiţiune pură internă, adică ceea a timpului. 
Această apercepţiune trebue să se adaoge i- 
maginaţiei pure, pentru ca funcțiunea ei să 
devină . intelectuală. Căci de şi exersată a 
priori, sintesa imaginaţiei în sine e 'ntot- 
deauna sensibilă, fiindcă împreună cele di- 
verse numai. aşa, cum ele apar în intuițiuni 
d. es. forma unui triunghiu. Insă prin rapor- 
tul celor diverse la unitatea apercepţiei se 
vor putea naşte noţiuni, cari aparțin inteli- 
genţei, dar nu se pot naște de cît prin mij- 
locul imaginaţiei în referarea lor la întui- 
țiunea sensibilă. | e 

Avem deci o putere de imaginaţie pură, 
care ca o facultate fundamentală a sufletului 
omenesc, constitue baza apriorică a toată 
cunoştinţa. Prin mijlocul ei punem în le- 
gătură pe de-o parte cele diverse ale intui- 
ţiunei, pe de alta pe acestea cu condiţia 

„ „unităţii necesare a apercepției pure. Amin- 

* 
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louă capetele extreme, sensibilitatea şi în- 
teligenţa trebue să stea cu necesitate în le- 
gătură prin mijlocul acestei funcții transcen- 
dentale a imaginaţiei, căci îndealtfel ace- 
lea ni-ar da fenomene, dar nu obiecte a 
cunoștinței empirice prin urmare nu expe- 
xiență. Experienţa reală, care consistă din 
aprehensiune, asociaţie (reproducție) și'm fi- 
ne din recogniţiunea fenomenelor, iconţine în 
cea din urmă şi cea mai înnaltă (a elemente-. 
lor numai empirice ale experienţei) nişte 
noţiuni, cari fac cu putinţă unitatea formală 
a experienţei, și cu aceasta toată valabili- 
tatea obiectivă (adevărul) a conştiinţei em- 

„pirice. Aceste fundamente a recopgnițiunei 
celor diverse, întru cit -ating forma unei 
experiențe în genere sînt citatele categorii. 
Pe ele se bazează deci toată unitatea for- 
mală în sintesa imaginaţiei, şi prin mij- 
locul acesteia și a toată întrebuințarea em- 
pirică a ei (în recognițiune, reproducție, a- 
sociație, aprehensiune) pină jos la feno- 
mene, fiindcă nu pot aparţine conştiinţei 
noastre, prin urmare nouă, de cit prin mij- 
locul, acelor elemente ale cunoştinței în ge- 
nere. ă | 

Deci ordinea și regularitea la fenomene, 
pe cari le numim natură, noi o încifrăin 
în ea, şi nici n'am putea s-o descoperim, 
dacă n'am fi implicat-o noi înșine sau na- 
tura sufletului nostru. Căci această unitate 

-a naturii e să fie necesară, adică o unitate 
de împreunare apriori sigură. Dar oare-cum 
am putea noi să realizăm apriori o unitate 
sintetică, dacă în isvoarele originare de cu- 
noştinţă ale sufletului nostru n'ar fi conţi- 
nute deja fundamentele subiective ale unei 
asemeni unităţi apriorice, şi dacă aceste 

" condiţii subiective n'ar avea totodată vala- 
bilitatea obiectivă, constituind ele baza posi- 
bilităţii în genere de-a cunoaște un obiect în 
experienţă. | 

Inteligența am definit-o mai sus în deo- 
sebite moduri: am spus că-i spontancitatea 
cunoștinței, în antitesă cu receptivitatea sen- 
sibilităţei, am spus că-i facultatea de-a cu-. 
geta, sau și facultatea noțiunilor, sau a ju- 
deţelor, cari explicări privite la lumină, sînt 
una şi aceiași în ținta lor finală. Acuma însă 
putem caracteriza inteligența ca o facultate 
a regulelor. Acest semn caracteristic e mai 
iertil şi s'apropie de fiinţa esenţială a ei. 
Sensibilitatea ni dă forme (ale intuițiunei ), 
inteligenţa ni dă regule. Ea e'ntotdeauna o- 
cupată de-a strevedea fenomenele, cu in- 
tenţia de-a afla în ele vre-o regulă. Regu- 
lele, întru cît sînt obiective (adică adheră 
cu necesitate conştiinţei obiectului) se nu- 
mesc /egi. Deşi prin experienţă învăţăm mul- 

"te legi, acestea totuși sînt determinări spe- 
ciale ale unor legi superioare, între cari cele 
supreme (cărora toate celelalte sînt subordo- 
nate) provin apriori din inteligență însuși şi
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Tu sint împrumutate de la experiență, ci 
dimpotrivă acordă fenomenelor o regulari- 
tate după legi și fac cu putinţă prin asta 
experienţa. Inteligența deci nu este numai 
o facultate de-a face regule prin compararea 
fenomenelor ; ci este însuși legislaţiunea na- 
turei, adică: fără inteligenţă n'ar exista ni- 
căieri natura, id est nu s'ar afla nicăieri 
unitatea sintetică a celor diverse din feno- 
mene după regule, căci fenomene nu au loc 

_" “afară de noi, ci există numai în sensibilita- 
tea noastră. Aceasta însă nu este cu putință, 
ca obiect al cunoștinței în experiență, cu 
toate cîte ar conţine, de cît în unitatea aper: 
cepţiei. Unitatea apercepţiei însă este te- 
meiul transcendental a necesarei regulari- 
tăți după legi a fenomenilor dintr'o experi- 
enţă. Acum acea unitate a apercepției, în- 
tru cît priveşte şi se aplică la diversitatea, 
representaţiilor (adică întru cît le determi- 
nează dintr'o representaţie) este o regulă, 
iar facultatea unor asemenea regule este 
inteligența. Toate fenomenele ca experienţă 
posibilă, sint virtualiter conţinute apriori 
in inteligență și-și capătă posibilitatea lor 
formală de la ea, tot aşa precum ca întui- 
țiuni zac în sensibilitate şi după formă nu- 
mai prin sensibilitate sînt cu putinţă. 

- Ori cît de exagerată și absurdă ar suna, 
dac'am zice: inteligența noastră este isvo- 
rul legilor naturei și prin urmare a unităţii 
formale a naturei, totuşi o asemenea aserțiu- 
ne ce cu totul adevărată și amăsurată obiec- 
tului, adică experienţei. legi empirice. ca 
atari nu-şi pot deduce'n adevăr originea, 
lor de la. inteligenţa pură, tot aşa de puțin 
precum ncmăsurabila varietate a fenome- 
nilor nu se poate pricepe suficient din for- 
ma pură a intuițiunei sensibile. Insă toate 
legile empirice sînt numai determinaţii spe- 
ciale ale legilor pure ale inteligenţei, sub 
cari și după a căror normă acelea sint a- 
bia cu putință, şi fenomenele accep.o formă 
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„tința noastră, ar fi lucruri în: sine inşile 
n'am putea să avem 'de fel noţiuni apriorice 
despre ele. Căci de unde le-am şi lua? De 
le luăm de la obiect (ne mai cercetind cum 
un asemenea: ni s'ar putea face. cunoscut), 
atunci noţiunile noastre sînt empirice, iar 
nu apriorice. De.le luăm din noi înşine, a- 
tunci ceea ce-i numai în noi, nu poate deter-. 
mina calificaţia, unui obiect cu totul deose- 
bit de representaţiile noastre, adică ce-i nu- 
mai în noi să fie rezonul, pentru care să e- 
xiste un asemenea lucru, numai şi numai 
pentru ca. să-i revie ceea ce noi avem în 
gîndire; şi să nu urmeze ca o asemenea re- 
prezentaţie să fie ideşartă.—Dar avind a face 
pretutindenea numai cu fenomene, nu-i nu- 
mai cu putință, ci chiar necesare, ca cu- 
noştinței empirice a obiectelor să-i premear- 
gă oare cari noțiuni apriorice. Căci ca fe- 
nomene ele constituesc un obiect, ce nu-i 
de cît în noi, pentru că afară de noi o mo- 

dificaţie a sensibilităţii noastre, nu se a- 
flă.. Deja numai reprezentația, cum că toate 
fenomenele acestea, prin urmare toate o- 
biectele, de. cari ne putem ocupa, sint cu 
toate în mine, adică-s modificaţii ale in- 

sului meu identic, exprimă cu necesitate o 

unitate preste tot a lor în una şi aceiâși a- 

percepție. In această unitate a conştiinţei 
posibile (virtuale) consistă însă și forma 

cunoștinței toate a obiectelor (prin care cele 

varie se. cugetă ca aparţinind unui obiect ). 

Deci modul cum cele diverse ale represen- 
taţiei (intuiţiunei) se ţin de una. ș'aceiași 

conştiinţă, premerge toată cunoştinţa obiec- 

telor ca formă intelectuală: a lor, ba chiar 

constitue apriori cunoştinţa formală a tu- 

turor obiectelor, întrucît ele sînt cugetate . 

(categorii). Sintesa lor prin imaginaţia pu- 

ră, unitatea tuturor: representaţiilor în ra- 

port la apercepţia primordială precede cu- 

noştința empirică toată. Noţiuni apriorice 

pure sînt deci numai de accea cu putință, 

leguit-regulară ; tocmai așa precum toate fe- —ba'n respectul experienței chiar necesare, 

nomenele, ori cît de varie,or şi fi, trebue cu 
necesitate să se conformeze în orice vreme 
cu condiţiile formei pure a sensibilităţei. 

Deci inteligența pură este în categorii le- 
gea unităţii sintetice a tuturor fenomenilor . 
şi prin asta face abia cu putință experiența 
întrucât priveşte forma ei. În deducerea tran- 
scendentală a categoriilor însă nici n'avem 

„a demonstra mai mult și alt-ceva de cît a- 
cest raport între inteligenţă şi sensibilitate 
și prin mijlocul astei din urmă, raportul 
între iînetligență și toate obiectele experi- 
enţei, n'avem de cît a face accesibile price- 
perei, valabilitatea obiectivă a noţiunilor in- 
telectuale apriorice şi pure şi a stabili prin. 
aceasta originea și adevărul lor. 4; 

Representare sumară prin care se. arati, 
că această deducere a noțiunilor intelec- 
tuale pure este justă şi unica posibilă. 
Dacă obiectele, cu cari are aface cunoş-" 

pentru, că cunoştinţa noastră nare î face 

cu nimic alt afară de cît cu fenomene, a 

căror posibilitate. residă în noi, a căror 

împreunare şi unitate (în representaţia unui 

obiect) nu se poate găsi de cit în noi, cari 

preced prin urmare orice experienţă şi o 

fac pe aceasta abia cu putinţă în privirea 

formei ei. Şi din acest rezon, unicul posibil, 

“au fost făcută deducerea noastră a cate- 

goriilor. 

Cartea a,doua a analiticei transcendentale. 

Analitica principiilor "(axiomelor 
fundamentale). | 

Logica generală-i clădită pe un plan, care 
coincide pe deplin cu împărţirea facultăţilor 
de mai sus, ale cunoștinței. Aceste facultăţi 
sun: inteligență, putere de judecată și-ra- 
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țiune. Doctrina logicei tratează prin urma- re în analitica ei, despre noţiuni, judeţuri și conclusii, tocmai conform cu funcțiunile și ordinea acelor puteri ale sufletului, care-s resumate sub denumirea largă * de inteli- genţă. | 
Fiindcă. sus menţionata logică formală numai face abstracţie de la conținutul cu- noștinţei (de-i pur, ori empiric) şi se ocupă preste tot sumai cu forma  cugetării, (a - cnuoştinței discursive), de aceea” în partea ei analitică poate să cuprindă și un kanon al raţiunei „a cărei formă își are prescripţia e! sigură și care poate fi înţăleasă apriori, fără a ţinea sama de natura specială a cu- noștinței întrebuințate în acest caz, şi a-. ceasta numai prin discompunerea actelor rațiunei în momentele lor. | 
Logica transcendentală însă, mărginindu- se la un coprins determinat adică JA Cunoş- tinţele apriorice pure, nu poate s'o :imiteze pe cea d'intîi în. împărţeala ei. Căci se a- rată, că întrebuinţarea transcendentală a ra- jiunei nici are valabilitate. obiectivă, . prin urmare nici se ține de logica adevărului id est de analitică şi cere un loc propriu în sistema scolastică ca o logică a părerei ce este, sub titlu de diafectică transcendentală. 
Rațiunea și puterea de judecată au deci în logica transcendentală un kanon al lor obiectiv-valabil, de-o întrebuințare reală ȘI se țin. de partea ei analitică. Iar raţiunea, în încercările ei de-a stabili ceva apriori despre obiecte şi de-a lărgi experienţa din- colo :de marginile ori cărei experienţe po- sibile, este cu totului tot dialectică și aserțiu- . nele ei ilusorii nu se potrivesc de fel într'un kanon, pe care.are a-l conţine analitica. A- nalitica. principiilor va fi deci numai un kanon pentru puterea de judecată, care ka-. non 0 va învăţa cum ea să aplice la obiecte - noțiunile raţionale, ce conţin în ele, condiţii la regule apriorice. Din cauza aceasta eu luînd drept temă principiile proprie ale in-. teligenţei, mă voiu servi de numirea „„doc- trină a puterei de judecată“, prin care a- ceastă funcţiune se va însemna mai de a- proape. 

INTRODUCERE.  - 
Despre puterea transcendentală de judecată 

în genere. 

Dacă inteligenţa se explică ca facultate a regulelor, atunci puterea de judecată este facultatea de-a subsemna sub regule, adică de-a distinge, dacă ceva stă sub o regulă dată (casus datae legis) sau. ba. Logica ge- nerală nu conţine prescrieri în privirea pu- terei de judecată și nici le poate conţinea! Căci ea, fiindcă abstrage 'de la tot continen. 
ful cunoștinței, nu-i rămîne de cît ocupaţia 
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de a deosebi și înşira analiticeşte numai forma cunoștinței din noţiuni, judeţuri şi conclusii şi de-a stabili printr'asta regule formale ale întrebuințărei inteligenţei. Dacă ea ar voi să demonstreze, cum trebue să subsumăm sub aceste regule adică cum tre- bue să distingem, dacă ceva stă sub ele sau nu, atunci ea n'ar putea-o face aceasta de cît iar printr'o regulă. Dar această nouă regulă, 

judecată asupra întrebuințării, deci. însuși prin o regulă şi așa în infinit;.din care re- zultă, că inteligenţa este capabilă de instrui- 
re și întărire prin regule; puterea de ju- decată însă este un talent deosebit, carele 
nu poate (fi) învăţat, ci care ar fi exercitat, 
De aceea judecata este elementul spcific al 
isteției înăscute, a cărui lipsă n'o poate 
înlocui nici o şcoală; căci deși aceasta poa- te dă inteligenței mărginite o -mulțime de 
regule, . împrumutate de la perspicacitate 
străină, și i le poate altoi cum am zice, to- 
tuşi facultatea de-a se servi just de cle, 
trebue să-i aparțină discipolului însuşi și nici o regulă, care, i s'ar prescrie cu această 
intenție nu este sigură de abus în lipsa unui 
asemenea dar firesc 1). Deci un medic, uri 
judecător sau un om de stat poate să aibă 
în capul lui multe și frumoase regule pato- 
logice, juridice sau politice, chiar. în gradul, 
în cît să poată deveni învățător temeinic al 
acestora; totuși însă în aplicaţie uşor le va 
călca sau pentru -că-i va lipsi judecata fi- 
rească (de și inteligența o are) şi va pricepe 
generalitățile în abstracto, nu va putea dis- 
tinge însă dacă un .cas concret se. poate sub. 
suma supt acea regulă generală, sau și de 
aceea, că nu va fi fost dresat la o asemenea ! 
judecată prin exemple şi afaceri reale. A- 
cesta e singurul şi marele folos al exemple- 
lor, că ascut puterea de judecată. Căci intru 
cit se atinge de exactitatea și precisiunea 
pătrundere! intelectuale, exemplele îi strică 
întrucit-va, căci rar împlinesc în mod ade- 
qual condiţia regulei (ca un casus in termi- 
nis) şi slăbesc adesea silinţa inteligenţei 
de-a pricepe şi pătrunde după suficiența lor 
regulele în general și în abstract, în nea- 
tirnarea de împrejurările speciale ale ex- 
perienței; deprinzind-o a manipula cu acele 
regule mai mult ca cu niște formule, de cit 
ca cu niște principii. Astfel exemplele sint 
călăuza puterei de judecată, de cari nu se 

  

1) Lipsa de judecată este proprie ceea-ce numim 
prostie şi unei asemenea în firmități nu i se poate a- 
juta în nici-un fel. Un cap timp. și mărginit, căruia 
nu-i lipseşte de cât gradul trebuincios de pricepere şi 
noțiuni proprie, prin instrucție poate fi potenţat pînă 
la învăţătnră. Dar fiindeă atuncea de-obiceiu lipseşta 
şi calitatea întăi citată (secunda Petri) „noi axtraor- 
dinar. lueru, de-a nimeri oameni foarte învăţaţi _eari, 
în întrebuințarea ştiinţei lor, lasă să transporă cite-o- 
dată acea incorigibilă lipsă, de care a. fost vorba, 

. 

tocmai prin aceea că este una, ar avea din nou s'o instruiască pe puterea de 

 



  

poate lipsi, cel căruia talentul firesc-fi lip- 
seşte.: 

prescrie nimic puterei de judecată, totuși: 
cu cea transcendentală cazul e cu desăvir- 
şire altul; așa în cît se pare că cea din urmă 
are drept ţel ocupaţiunei ei, ca prin regule 
certe să supue unei corecturi şi-să asigure 
puterea de judecată, în usul ce face inteli- 
gența de ca. Căci pentru a-i da inteligenţei 
o întindere mai mare pe cîmpul cunoştinţei 
apriorice pure şi în calitate de doctrină, fi- - 
losofia nu numai că nu pare necesară; dar 
e chiar falș aplicată, căci după cîte am pu-. 

“tut vedea din. încercările de pîn'acum pe 
această. cale ea nu poate cîştiga nici un 
teren. Dar ca critică, pentru a feri judecata 
de pași greșiţi în întrebuințarea puţinelor 
noțiuni intelectuale pure pe cari le avem, 
spre acest scop, de şi c'un folos numai ne- 
gativ, filosofia va fi ţinută cu toată pă-- 
trunderea și arta ei de examinare. 

Filosofia transcendentală are însă acest 
caracter propriu al ei, că poate demonstra 
nu numai regula . (sau mai bine condiţia ge- 
nerală la regule), care este dată în no- 
ţiunele pure ale inteligenței, ci poate arăta 
apriori şi cazul, asupra căruia se aplică a- 
ceste regule. Cauza acestei preferinţe, ce 
ea o are înaintea tuturor celorlalte ştiinţe 
instructive (afară de matematică), consistă 
în împrejurarea, că ea tratează despre no- * 

„ ţiuni, cari au a se referi apriori la obiec- 
tele lor; prin urmare valabilitatea lor-obiec- 
tivă nu poate fi demonstrată aposteriori, 
căci o asemenea demonstraţie ar lăsa nea- 
tinsă dignitatea lor mai sus însemnată. Ci 
ea trebue să arate totodată, condiţiile, sub 
cari obiecte pot fi date în concordanță cu 
acele noţiuni, căci la din. contră acele no- 
țiuni ar fi fără cuprins, forme numai logice, 
iar-nu noţiuni intelectuale pure. | 

Această doctrină transcendentală a pute- 
rei de judecată va conținea două capitole: 
cel dintăi va trata despre condiţia sensibilă, 
sub care singure noţiunele intelectuale pure 
pot fi întrebuințate, adică despre schema- 
fismul inteligenței pure; al doilea însă va 
trata despre judecăţile sintetice, cari sub a- 
ceste condiţii decurg a priori din. noţiunile 

- intelectuale pure și sînt temeiul tuturor ce- 
lorlalte cunoştinţi apriorice, adică despre. 
principiile inteligenţei pure. 

Capitolul întăiu al doctrinei transcenden- 
tale, despre puterea de judecată sau 

analitica principiilor. 
. sp pepe 

ţ si ai 

Despre schematismul noțiunelor intelectuale 
pure. - 

" In toate subsumţiunele unui obiect sub o 
noţiune, representaţia celui dintîiu trebue 
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Acuma deși legea generalii nu-i poate - 
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să fie omogenă cu representaţia celei da-a- 
doua, adică: noţiunea trebue să conţie ceea 
ce se reprezintă în obiectul, care se sub- 
sumează sub ea; căci se înţelege sub expre- 
sia: un obiect e cuprins sub o noţiune. Ast- 
fel noţiunea empirică a unui talger e omo- 
gen cu acea curat geometrică a unui cerc, 
fiindcă rotunzimea ce se cugetă în cea din- 
tăiu se poate intui în cea de-a doua. 

Noţiuni intelectuale pure însă în com- 
paraţia cu intuiţiuni empirice (sau sensi- 
bile în genere) sînt cu totul eterogene şi nu 
pot fi regăsite în nici-o: intuiţiune. Cum de 
este acuma cu putință subsumaţiunea celor 
din urmă sub cele dintăi, cum de se poate 
aplica categoria la fenomene, cînd nimeni 
nu poate susține că: cauzalitatea -de exem- 
plu poate fi intuită și prin simțuri! şi ar fi 
conținută în fenomene? Această întrebare 
atit de firească şi de însemnată este cauza 
proprie, care, necesitează o doctrină tran- 
scendentală a puterei de judecată pentru a 
arăta putinţa cum noţiuni intelectuale pure 
pot fi în genere aplicate asupra fenomenilor. 
In toate științele celelalte, unde noțiunile 
prin cari obiectul se cugetă în genere, nu 
sint atit de deosebite şi eterogene de a- 
celea, care-l reprezintă în concreto, nu-i tre- 
buinţă de a face'o cercetare deosebită pen- 
tru aplicarea celei dintăi asupra celei de-a 
oua. n 
Acuma-i clar: că trebue să existe un ce 

al treilea, care stă în omogenitate pe de-o: 
parte cu categoria, pe de alta cu fenomenul 
făcînd cu putință aplicarea celei dintăi asu- 
pra celui de al doilea. Această representație 
mijlocitoare trebue să fie. curată (fără .ni- 
mic empiric) şi totuşi. pe de-o parte intelec- 
tuală, pe de-alta sensuală. O asemenea este 
schema transcendentală. 

Noţiunea intelectuală conţine unitatea Sin- 
tetică pură a celor diverse în genere. Tim- 
pul, ca condiţie formală a celor diverse din! 
simțul interior, prin urmare ca condiţia îin- 
preunărei tuturor representaţiilor conţine o 
diversitate apriorică în intuiţiunea pură. A- 
cuma o determinare de timp transcendentală 

e 'ntratita omogenă cu o- categorie (care. - 
constitue unitatea aceleia) întrucît e gene- 
rală şi se bazează pe-o regulă apriorică. Pe 
de-altă parte e însă omogenă cu fenome- 
nul şi anume într'atita, întrucît finzpul tre- 
bue să fie conţinut în oare care. reprezen- 
„taie empirică a celor diverse. De aceea a- 
plicarea unei categorii asupra fenomenilor . 
va fi cu putinţă, în puterea şi prin mijlocul. 
determinărei de timp transcendentale, care. 
ca schemă a noţiunelor intelectuale mijlo- 
ceşte subsumţiunea celor din 'urmă 'sub cea 
dintăi. . A DE 3 

După cîte am arătat în deducţiunea ca- 
_tegoriilor, nimeni, cred, nu va mai fi în în- 
doială de a se decide în privirea cestiunei;: 

, 
f.
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dacă noțiunile intelectuale sînt numai pen- 
tru o întrebuințare empirică sau și pentru 
una transcendentală, adică: dacă ele sînt nu- 
mai și numai condiţiile unei experienţe, care .- 
apriori se referă la obiecte, sau dacă ele, 
ca condiţii a putinței obiectelor. în genere 
se pot întinde. asupra unor lucruri în sine 
înşile (fără v-o restricţie la sensibilitatea 
noastră)? Căci în așa caz am văzut, că, 
noţiuni sînt cu totul imposibile, nici pot avea 
vre-o însemnătate, dacă li este dat şi nu.li 
corespunde un obiect, de nu lor, cel puţin 
elementelor, din cari ele se compun; prin 
urmare. am văzut că nici se pot îndrepta 
asupra unor lucruri: în sine înșile- (fără pri- 
vire dacă şi cum acestea ni-ar putea fi da- 
te); am văzut mai departe că singurul mod 
în care obiectele. ni sînt date este undifi-: 
caţiunea sensibilităţii noastre; în fine: no- 
iuni. apriorice pure trebue să conţie apri-. 
oriceşte, afară de funcția inteligenţei în ca- 
tegorie, încă şi condiţii formale ale sensibi- 
lităţii (anume ale -simţului interior), cari 
cnoțin condiţia generală, sub care numai ca- 
tegoria poate fi aplicată asupra unui obiect. 
Această condiţie formală și pură a sensibili- 
tății, la care e restrînsă moţiunea intelectuală 
în întrebuinţarea ei, o vom numi-o schema 
acestei noțiuni intelectuale, şi procedura. în-: 

. teligenţei cu aceste schemate o vom nunii 
schematismul inteligenţei pure. 

In sine însuși schema, e'ntotdeauna. - un 
product al imaginației, dar fiindcă sintesa 
imaginaţiei nu are de ţintă o intuiţiune sin- 
gulară ci unitatea în determinarea sensi- 
bilităţii, de aceea schema totuşi e deosebită 
de icoană. Astfel cînd însemnez cinci 
“puncte după olaltă (.....) aceasta e o icoa- 
nă a numărului cinci. Dar cugetindu-mi un 
număr în genere, care poate fi. şi cinci şi 
suta, atunci această cugetare e mai mult, 
"representaţia unei metode de a-mi închi- 
pui o mulțime (d. es. mia) într'o icoană 
în conformitate însă cu o noţiune certă, iar 
nu numai o icoană, pe care în cazul. din 
urmă cu greu aş "putea-o supraspecta şi. 
compara cu o noţiune. Acuma această re- 
presentație despre. o procedură generali a 
imaginaţiei întru a căpăta pentru o noțiune 
icoana ei, eu. o numesc schema la această 
noţiune. 

In faptă, temelia noţiunilor noastre sen- 
sibile pure nu sînt icoane ale obiectelor, ci 
schemate. Cu noţiunea unui triunghiu în 
genere, nici o icoană a acestuia nar fi 
vreodată adequată. Căci n'ar ajunge gene- 
ralitatea noţiunei, care face, ca aceasta să 
fie valabilă pentru triunghii de tot soiul! 
(dreptunghie, prezise etc.) ci ar răminea 
mărginită numai la o parte a acestei sfere. 
Schema unui triunghiu nu poate exista. ni- 
căieri de cît numai în. cugetare şi însemmea- 
ză regula sintesei imaginaţiei în privirea 
formelor pure din spațiu. Și mai puţin a- 
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junge vreodată un obiect al experienţei sau 
icoana unei asemenea noțiune empirică, ci 
o -asemenea noţiune se referă întotdeauna, 
nemijlocit la schema imaginaţiei, ca o re- 
gulă a determinărei intuiţiunei noastre, con- 
form cu. o noţiune: generală și certă. No- 
ţiunea' despre „cine“ însemnează o. regulă 
după care imaginaţia mea își poate zugrăvi 
general forma unui animal patruped, fără 
de a fi mărginită la o singură formă spe- 
cială sau la ori și care icoană posibilă, pe 
care o pot representa în concreto. Acest 
schematism al inteligenţei noastre în privi 
rea tenomenilor Şi a formei lor numai, este 
o artă ascunsă în adîncimele spfletului. o- 
menesc,: ale cărei apucături adevărate, greu 
gîndesc că le vom putea ghici de "la natură 
şi a-le expune descoperite ochilor. Atita pu- 
tem spune numai, icoana este un product al 
facultăţii empirice a imaginaţiei productive; 
schema noţiunelor sensibile (ca figuri în 
spaţiu) un product și oare cum un mono- 
gram a imaginaţiei pure apriorice, prin care 
şi după care icoanele devin abia cu putinţii, 
dar care trebue să se împreune cu noţiunele 
numai prin mijlocul schemei, pe care o 
înseamnă și nu sînt în sine cu totul con- 
gruente cu acele noţiuni. Schema unei no- 
țiuni intelectuale pure însă, -este ceva ce 
nici se poate. construi într'o icoană, ci este 
numai. sintesa pură, conform unei regule 
“de unitate după noțiuni, pe care o exprimă 
categoria, și este un product transcenden- 
tal al imaginaţiei, care atinge determinaţia 
simțului intern în genere, după condiţiile 
formei ei, a. timpului în privirea tuturor 
representaţiilor, întrucît acestia sînt. să se 
împreuneze într'o noţiune apriori şi conform. . 
cu unitatea apercepției. 

Fără a ne opri la o dissecţiune uscată Şi 
fastidioasă a celora ce ni se cer la schema- 
tele transcendentale a noțiunilor apriorice 
pure, le vom expune mai bine în ordinea 
categoriilor și în combinarea lor cu acestea. 

1). 1) Icoana pură a tuturor mărimilor 
(quantorum) înaintea simțului exterior este 
spațiul; a tuturor obiectelor în genere însă: 
timpul. lară schema curată a mărimei (quan- 
titatea.), ca a unci noțiuni intelectuale este 
numărul, care este o representaţie, ce re- 
sumă adiția succesivă de una la una (omo- 
gen). Deci timpul nu este alt nimic, de cît 
unitatea sintesei celor diverse dintr'o intui-- 
ţiune omogenă în genere, prin aceea că pro: 
duc timpul însuși în aprehensiunea intuiției. 

2). Realitatea este în moţiunea . întelectuală 
pură ceea ce corespunde unei . sensaţii în 

genere; va să zică este ceea ce a cărei no- 
țiune: în sine însuși reprezintă o existență 
(în timp); iar negația, a cărei noţiune re- 
prezintă o neexistenţă (în timp). Contra po- 

1) Această. numerotaţie este adăugată de 
nescu. N. E. 
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siția amimdurora se'ntimplă așa dar prin 
deosebirea unui şi aceluiași timp, în timp 
umplut sau gol. Fiindcă timpul nu-i de cît 
forma intuițiunei, prin urmare a obiectelor 
ca fenomene, de aceea, ceea cem aceste 
corespunde simţirei este materia transcen- 
dentală a tuturor obiectelor ca lucruri în, 
sine Înşile (realitate). Acuma fie care sim- 
țire are un grad sau o mărime, prin care 
ea poate umplea unul ş'acelaș timp, adică 
simţul intern în privirea aceloraşi repre- 
zentaţii ale unui obiect, mai mult și mai 
puţin, pină ce încetează în nimic(=0= ne- 
gatio). De aceea un raport și connex sau . 
mai bine o trecere de la realitate la negaţie, 
cari “reprezintă toată realitatea ca pe un 
quoat 1), și schema unei realităţi, ca o quan- 
titate'de ceva, întrucît aceasta umple tim- 
pul, este tocmai producerea continuitivă și 
uniformă acestuia în timp, plecînd în timp 
de la o simţire care are un grad oare care, 
pînă la dispoziţiunea acestia sau suindu-sc 
vice-versa încet-încet de la negaţie pînă la 
“mărimea ei. 

+ 3). Schema substanței este persistența u- 
nui real în timp adică representarea aces- 
tuia ca al unui substrat al determinărei 
empirice de timp în genere, care rămîne, 
pe cind toate celelalte se schimbă. (Tim-! 
pul nu se scurge, ci în el se scurge exis- 
tența celor schimbăcioase). Aşa dar tim- 
pului, care însuşi e immutabil şi rămiitor, 
îi corespunde în fenomen ceea ce'n existență 
persistă adică substanța, şi numai asupra 
acestei substanţe. se poate constata după 
timp, (consecutivitatea sau simultaneitatea, 
fenomenului). e 

4). Schema cauzei sau a cauzalităţii unui 
obiect în genere este acel real, care pus 
odată după plac, trebue să fie urmat .de 
altceva. Consistă așa dar în succesiunea; 
celor diverse, întrucit această succesiune e 
supusă unei regule. 

5). Schema comunității (reciprocaţiunei) 
sau a cauzalităţii reciproce a substanţelor 
în privirea accidenţilor lor, este simultanei- 
tatea determinărilor uneia cu determinările 
celeilalte, după o regulă generală. 

6). Schema posibilităței este concordarea 
sintesei unor reprezentații deosebite cu con- 
diţiile timpului în genere (d. es. fiindcă de- 
terminații opuse nu pot fi într'un obiect 
de odată, ci numai după olaltă) așa dar de- 
terminația representărei unui obiect într'un 
timp oare care. 
7). Schema realității este existenţa în- 

_tr'un timp cert. 
8). Schema necesității este existenţa unui 

lucru în toți timpii. i 
Se vede dintr'astea toate cum că schema 

fiecărei categorii conţine şi închipueşte ur- 

  

- 1) Adică: evantum. N. E, 

u . _ NR o 
:mătoarele: schema  mărimei=producerea 
(sintesa) timpului însuși în aprehensiunea 
succesivă al unui obiect, schema calității== 
sintesa sensaţiei' (apercepţie cu representa- 
ție a timpului sau împlerea timpului), sche- 
ma. relațiunei e raportul apercepțiilor în- 
tre ele în orice timp (adică după o regulă 
a determinaţiei de timp), în fine schema 
modalităţii și a categoriilorei conţine timpul 
însuși, ca pe un corelativ al determinaţiilor 
unui obiect, dacă și cum el aparţine tim- 
pului. Schematele nu sînt prin: urmare alt 
nimic de cit determinaţii apriorice şi după 
regule ale timpului, și în ordinea şi la re- 
sumţiunea lui în privirea tuturor obiectelor 
posibile. 

- Dintr'asta e evident că schematismul in-- 
teligenței nu ţintește prin sintesa transcen- 
dentală a imaginaţiei la nimic alta, de cit la 
unitatea tuturor celor diverse ale intuițiunei 
în simţul interior, şi astfel indirect la uni- 
tatea apercepţiei, ca funcţie ce corespunde 
simțului interior, (receptivităţii). Aşa dar 
schematele noțiunelor intelectuale -pure sînt 
adevăratele şi singurele. condiţii, cari li pot 
da acelora o referare la obiecte prin urmare 
o: semnificație, şi categoriile nu sînt în ur- 
ma urmelor capabile de o altă întrebuin- 
țare de cit de una empirică posibilă, ser- 
vind numai la aceia că pe rezoanele unei 
unități apriorice necesare, - (din :cauza îm- 
preunării necesare a toată cunoștința în- 
tr'o apercepţie primordială) ele supun fe- 
nomenele sub regule generale de sintesă, 
făcîndu-le prin aceasta apte la o 'mpreunare 
peste tot într'o experienţă. 

In întregimea a toată experienţa posi- 
bilă sînt cuprinse însă toate cunoștințele 
noastre şi în referirea generală la aceasta. 
consistă adevărul transcendental, care pre- 
merge adevărului empiric, și-l face cu pu- 
tinţă. a : 

Totuşi însă mai cade în vedere: cum că 
deşi schematele sensibilităţii realizează a- 
bia. categoriile, ele le și restring totdeodată 
adică le mărginesc la condiţii, cari sînt a- 
fară de inteligenţă, (și anume în sensibili- 
tate). De aceea schema nu e propriu zis de 
cît numai fenomenul sau noțiunea sensibilă a 
unui obiect în acord cu categoria. (Numerus 
est quanțitas- phaenomenon, sensațio realitas. 
phaenomenon, constans et pendurabile re- 
rum substantia phoenomenon, afernitas, ne- 
cesitas, phoenomena ctc.) Se pare, că lă- 
sînd lao parte o condiţie restrictivă,. am- 
plificăm noțiunea mărginită mai sus; deci 
în asemenea caz categoriile în sensul lor. 
pur, şi prin condiţii ale sensibilităţii, ar vala 
despre -lucruri. în genere cum ele sînt, pe 
cînd sub condiţia restrictivă a schematelor 
lor, le reprezintă numai cum ele apar; avînd 
deci categoriile o însemnătate independentă 
de orice schemate și care se'ntinde mai. de-
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parte de cit acestea. Drept că noțiunile in- 
„telectuale pure li şi rămîne chiar după se- 
cretarea 1) ori cărei condiţii sensibile, o în- 
secmnătate, însă numai logică, adică semni-: 
ficaţia unităţii numai a representaţiilor, că- 
rora însă nu li 'se dă, nici obiect, prin urmare 
nici însemnătate, care ar putea să repre- 
zinte. noţiunea unui obiect. Așa de es. dacă 
s'ar abstrage de la determinaţia sensibilă 
a persistenţei şi s'ar zice substanţă, atunci 
acest nume n'ar însemna de cît ceva, care 
s'ar putea cugeta ca subiect. (fără însă de. 
a fi predicat la altceva). Din această. repre- 
sentaţie nu pot face nimic, fiindcă nu-mi 
arată de fel, ce note (determinaţii) are .lu- 
crul, pe care-l admitem să fie un asemenea 
prin subiect. Așa dar categoriile fără sche- 
mate, nu sînt de cît funcțiuni ale inteligenţei - 
în crearea de noțiuni, nu înfăţoșează însă 
nici un obiect. Insemnătate îi dă abia sen- 
sibilitatea, care realizează inteligenţa, res- 
tringînd-o tot odată. 

Al doilea capitol al doctrinei transcenden- 
tale, a puterei de judecată (sau ana- 

„ litica principiilor). 
N ” 

Sistemul tuturor principiilor inteligenţei 
pure. : 3 

In capitolul trecut, am cumpănit puterea 
transcendentală de judecată numai 'după 
condiţiile generale, sub care ea-i îndrep- 
tățită de-a . întrebuința în judeţe sintetice, 
noţiunele intelectuale pure. Acuma treaba 
noastră este de-a înfățișa în legătură -sis- 
tematică, judeţele pe.cari inteligenţa le pro- 
duce într'adevăr în mod aprioric, înarmată 
cu această precauţie critică; la care treabă 
fără îndoială tabla categoriilor ne va fi con- 
ducătorul firesc și :sigur. Căci categoriile - 
se referă la experiență, şi această referure . 
la o experiență posibilă, constitue toată cu- - 
noștința intelectuală apriorică şi raportul 
dintre categorii şi sensibilitate va dă pe 
faţă. complect și într'un sistem. toate prin- 
cipiile transcendentale ale întrebuinţărei in- 
teligenţei. E 

Principii apriori poartă: acest nume nu 
numai pentru (că) conţin în sine temeiurile 
altor judeţe, ci şi pentru că nu se mai înte- 
meiază' pe cunoștințe mai înnalte 'şi mai ge- 
nerale. Această calitate nu le dispensează. 
totdeauna de probă. Căci de și această pro- 
bă nu poate fi urmărită obiectiv, ci este din 
potrivă temeiul cunoștinței obiectului său, 
adică nu obiectul ei o justifică, nici dă, 
realitatea pe care să probăm adevărul prin- 
cipiilor apriori, ci acestea 'şi justifică o- 
biectul, şi ele fac abia ca obiecte să fie po- 
sibile totuşi aceasta nu opreşte, ca să se. 

1) Adică : separarea de... N. £. Ă 
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poată creia o probă (o dovadă) a lor din 
isvoarele subiective ale posibilităţii unei cu- 
noștințe a obiectului în genere; ba o ase- 
menea probă ar fi chiar de trebuință, pen- 
tru ca tesa să nu atragă asupra-și prepusul, 
că e o aserție subreptă. , 

Al doilea, ne vom mărgini numai la prin- 
cipiile acelea cari se referă la categorii. 
Principiile. esteticei transcendentale, după 
cari timp și spațiu sînt condiţiile posibili- 
tăţii tuturor lucrurilor ca fenomene, aseme: 
nea regulă de restricţie 'a celor principii: 
ce nu pot fi referite la lucruri în sine înșile, 
nu se țin de circumscripţia prezentă a cer- 
cetării. Tot aşa nici principiile matematice 
nu fac parte din acest sistem, pentru că sînt 
trase din intuiţie şi nu din noţiuni intelec- 
tuale curate, dar fiind: judeţe sintetice a- 
'priorice, totuși posibilitatea -lor trebue să .. 
fie obiect al discuţiei şi'n acest loc, nu pen--— 
tru a dovedi adevărul și siguranţa lor-apo-: 
dictică, pentru că n'au trebuință de-o ase- 
mene dovadă, ci pentru a face pricepută şi a 
deduce posibilitatea unor asemenea conşti- 
inți apriorice evidente.  - = 

Deci vom trebui să vorbim” și despre 
principiul judeţelor analitice și anume în an- 
titesă de cele sintetice, ca cari propriu a- 
vem a îace, pentru că această contra-po- 
siție a teoriei celor din urmă să se libereze 
de ne înţelegeri şi să ni le pue înăintea o- 
chilor cu toată firea lor proprie şi caracte- 
ristică. i 

Intîia tăiere!) a principiilor înţălegerei 
„pure. 

Despre principiul suprem al tuturor 
județelor analitice. * 

"Fie cuprinsul cunoștinței noastre ori care 
ar fi şi raporte-se la obiect ori cum s'ar ra- 
porta, totuși condiţia generală deşi numai 
negativă a tuturor judecăților noastre, este, 
ca ele să nu se contrazică cu sine înșile; 
căci în caz contrar aceste judecăţi sînt ni- 
mica, chiar fără privire la obiect. Dar chiar 
dacă în judecata noastră n'ar [i contrazi- 
cere, totuşi este cu putinţă, ca ea să împreu- 
neze astfel noţiunile, cum.r'0 cere obiectul, 
sau să le împreuneze, fără ca să avem ra- 
țiuni apriori sau a posteriori, care să ne m- 
dreptățească a face o asemenea judecată; 
şi de 'aceea o. judecată poate fi falşă sau 
nefundată, chiar dacă de și altfel ar fi -li- 
beră de ori ce -contrazicere înlăuntrul ei. 

Principiul: că nici unui lucru nu i se 
poate atribui un predicat, care-i contrazice, 
se numeşte principiul contradicțiunei şi este 
un criteriu general deși numai negativ a 
ori cărui adevăr, de aceea însă se şi ține nu- 

1) Adică : secţiune. N, E. 
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mai (de logică, pentru că tratează cunoștin- 
țele ca. cunoştinţe în genere, abstracţie fă- 
cînd de la coprinsul lor: el zice numai, că 
contrazicerea le nimiceşte și le ridică.- 

Dar putem întrebuința acest principiu şi 

în mod positiv, adică nu numai pentru:a 

alunga neadevăr sau eroare (intrucit acestea 

se'ntemeiază pe contradicție) ci totodată şi 

pentru. a cunoaşte adevărul. Căci dacă ju-: 

decata e analitică, fie negativă fie afirma- 
tivă ; atunci adevărul ei trebue să se cunoas- 
că de-a pururea după principiul contradic- 
țiunii. Căci contrariul de la celea, ce sînt 
cuprinse deja şi le cugetăm în noțiunea u- 
nui obiect, se va nega de asemeni în mod 
consequent;' noţiunea însuşi se va afirma 
însă cu necesitate despre obiect, pentru că 
contrariul ci ar contrazice obiectului. 

De aceea trebue să și admitem, că princi- 
piul contradicțiunii este principiul general 
și cu totul suficient al cunoștinței analitice, 

dar mai departe nici nu mai are valoare şi 

utilitate ca criteriu suficient al adevărului. 
Căci împrejurarea, că nici o cunoştinţă nu-i 
poate contrazice fără a se nimici pe sine 
însuşi, preface acest principiu într'o con- 
diţie sine qua non a adevărului cunoștinței - 

noastre, dar nu în rațiune determinativă 
a lui. Avînd deci a face numai cu partea. 
sintetică 'a cunoștințelor noastre, ne vom 
gîndi de-a pururi de-a nu lucra în contra 
acestui principiu neviolabil, dar nu vom pu- 

tea aștepta de la dînsul nici odată o desle- 
gare în privirea adevărului acestui soi de 
cunoştinţe. - - 

“ Totuşi există o formulă a acestui prin- 
cip învestit, de și gol de ori ce cuprins. și . 
numai formal, o formulă care conţne o 
sintesă ce s'au: amesticat în ea din lipsă 
de precauţie şi cu. totul fări nevoie. Ea; 
sună: e cu neputinţă ca într'aceiași vreme 
ceva să fie și să nu fie. Afară de împreju- 
rarea că prin cuvîntul cu neputinţă, se anină . 
de prisos siguranța apodictică, care trebue 
să fie 'evidentă- din - principiu chiar, apoi 
principiul mai e afectat şi de condiţia tim- 
pului în cît zice oare cum: un lucru=A care 
este ceva ca=B nu poate fi în aceiași vre- 
me nu!) B, poate însă să fie amindouă B' 
şi nu. B după olaltă. De ex. un om care-i 
tînăr nu poate. [i totodată şi bătrîn, dar tot 
acelaşi poate fi într'o vreme tînăr, iar în- 
tralta un tînăr, adică bătrin. Dar ca un 
principiu: numai logic, ce este, principiul 
contradicţiunei nu trebue să-şi mărgincască 
enunciaţiunile sale numai. asupra unor ra- 
porturi de timp; deci o asemenea formulă 
e contrarie intenției sale. Neînţelegerta vine 
de acolo, că deslipim mai întîiu un predicat 
allucrului de noţiunca sa, și apoi unim acest 
predicat cu contrariul său, ceea ce însă, 
  

1) No B. N. E. 

cit 

nu constitue o contradicție cu subiectul, ci 

numai cu predicâtul lui, cu care fusese u- 

nit în mod sintetic și anume atuncea numai, 

cînd predicatul întîiu şi cel de-al doilea se 

pun în același timp. Dacă zic un om neîn- 

vățat nu-i învăţat atunci trebue să adaog 

- condiţia în aceiaşi vreme, căci acela care 

; 

într'o vreme e neînvăţat, poate prea bine 

să fie cu vremea foarte învăţat. De voiu 

zice însă nici-un ncînvăţat nu-i învăţat, a- 

tunci principiul e analitic, pentru că nota 

sau atribuţia neînvăţăturii face parte con- 

știtutivă din noţiunea subiectului şi atunci 

tesa negativă rezultă nemijlocit din princi- 

piul contradicţiunei, fără casă trebuiască 

adăogită condiţia: „în aceiaşi vreme“. Deci 

aceasta e cauza pentru care am schimbat 

mai sus astfel. formula principiului, încit 

se -exprimă prin ca în mod lămurit natura 
“unui principiu analitic. 

A doua tăiere a sistemului principiilor 
inteligenței pure. ” 

Despre principiul suprem al tuturor: judecă- 
. țelor sintetice. 

Explicarea, cum de sînt posibile judecăți 

- sintetice, este o temă, care n'are a face ni- 

mic cu logica generală, care nici numele. 

logicei nu trebue să-l cunoască. Dar într'o 

logică transcendentală. acea explicare este 

lucru de căpetenie, ba chiar unica temă, 

cînd e vorba despre posibilitatea judecăţi- 

lor: sintetice apriori şi despre condiţiile: şi 

sfera valabilităţii lor. Căci după deslega- 

rea acelei teme logica transcendentală poa- 

te satisface pe deplin scopul ei, de-a ho» 

tărnici adică sfera şi marginele inteligenţei 
pure. 

In judecata analitică cu rămîn pe lingă 
noţiunea ce ni-se dă, pentru a predica ceva 
despre ca. Dacă judecata analitică este să 

fie afirmativă, atuncea cu îi atribuesc no- 

“ţiunii, ceea ce se cuprinde deja într însa; 
dacă ce să fie negativă, atuncea exclud de la 

noţiune contrariul ei. In judecăţile sintetice 

însă eu trec dincolo de noţiunea dată, pen- 

tru a considera raportul. dintre ea şi un 

altceva cu totul altul, ile cît ceca ce gîndesc 

prin noţiunea dată, deci acest raport din 

judecăţile sintetice nu este nici acela al 

indentităţii, nici acela al contradicţiunii, iar 

de la judecată însăși nu poţi vedea nici da- 

că-i adevărată, nici dacă-i greşită. -- 

"Aşa dar să admitem, cum. că trebue să 

ieși în afară de-o noţiune dată pentru a o 

compara cu altă. sintetic, totuşi mai trebue 

un al treilea ce, în care.să se nască abia 

sintesa a două noţiuni. Dar acest al treilea, 

ca mediu al judecăţelor. sintetice. Este. nu- 

mai complexul în care sînt toate reprezen- 

tările noastre și anume simţul intem și for- 

| 4
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ma; lui ca apriori-timpul.:- Sintesa represen- 
tărilor se 'nternciază pe puterea imaginaţiei, * + 3 > unitatea sintetică a lor însă (care-i necesară 
la judecată) se 'ntemsiază pe unitatea aper- 
cepției. Aici deci trebue să căutăm posibi- 
litatea judecăților. sintetica ȘI fiindcă tuis- 
irele conţin: isvoarele 'Teprezentărilor - a 
priori, vom trebui să căutăm. tot aici și po: 
sibilitatea judecăţelor sintetice pure, ba din 
aceste: motive ele vor îi chiar necesare, 
dacă c vorba ca să 
obiecte. o. cunoștință, care să se "ntemeicze: 
numai şi numai pe sintesa representărilor, 

Dacă ce vorba 'ca o cunoștință să aibă 
realitate obiectivă, adică să se 'retere la un 
obiect «și să aibă într'însul însemnătate și 
înţeles, atunci obieciul trebue să poată fi 
dat întrun mod oare care. - Fără aceasta, 
noţiunele sînt goale, și deşi um gîndit ceva 
prin cle, totuși în realitate n'am cunoscut 
nimic prin această gindire, ci n-am jucat 
numai cu representări. Ada un obiect însă 
-— nu iarăși mediat ci îmuediat în intuițiu- 
De — nu 'nsamnă nimic alta de cît a referi 
Yeprescntaroa lui la o experienţă: (fio xca- 
lă, îie posibilă numai). Chiar spaţiul și tim- pul, pre cit sint ele de noţiuni curate de ori- 
ce clement''eimpiric, și pre cît îi'de sigur, 
că le putem închipui în suflet cu totul 
priori, ar 'rămînea totuși fără valabilitate 
obiectivă,- fără înțăles şi fără însemnătate, | dacă nu s'ar demonstra întrebuinţarea lor „Meccesară . asupra obiectelor experienţei, ba Iepresentarea loc e curat numai o 'schemă, 
care se raportă totdeauna la puterea repro- 
ductivă a: imaginaţiei, care aceasta rechea- 
mă obiectele experienţei, fără : cari timp şi 
spațiu mar avea nici o însemnătate, şi ast- fel stă iucrul cu toate noţiunile fără deo: sebire. a | 

Posibilitatea experienjei este dar aceea, 
care dă realitate -obiectivă tuturor cunoştin- 
ţelor noastre a priori. Dar acuma experienţa 
se bazează pe unitatea sintetică a fenome- 
nelor,: preste tot adică pe sintesa după no- 
țiuni despre obiectul fenomenelor în genere, 
fără de care ea-n'ar fi cu cunoștință, ci o rapsodie de alecţii' ale simțurilor, cari nu „S'ar potrivi întrun context după 'regulele 
unci conștiinți preste tot încheiate Și po- sibile, deci nu s'ar potrivi în unitatea tran- 
scendentală și necesară a apercepţiei. Aşa 
dară experienţa are drept temelie a priori niște principii ale formei ci, adică: regule 
generale de unitate între sintesa fenome- 
nelor, a căror realitate obiectivă se poate dovedi ori: şi cînd nu numai în experiență, ci chiar în posibilitatea experienţei. Afară 
de această raportare Însă, tese sintetice a: priori sînt cu totul. cu neputinșă, pentru că mau un tertium; adică n'au nici. un obiect, asupra căruia unitatea sintetică a noţiunelor lor, să se. poată 'demonstra. 

să se poată naşte despre. 

, 

. Vreme 

EMINESCU 

Putem cunoaște într'adevăr apriori: mul- 
te. lucruri în judecăţi! sintetice despre spa- 
ţiu în &enere sau despre figure pe cari pu- 
terea productivă a imaginaţiei .le descrie în 
spaţiu şi anume în așa mod, că pentru a- 
ceastă lucrare n'avem nevoie de nici o ex- 
perienţă; dar cu toate acestea o asemene 
cunoștință n'ar fi nimic, ci numai ocuparea 

„cu o fantasmagorie goală, dacă spaţiul n'ar 
trebui privit ca o condiţie a fenomenelor, 
cari constiiuesc materia experienţei exterioa- 
re. Drept accea acele judecăţi sintetice cu- 
rate se raportă, deşi numai încdiat, la o ex- 
perienţă posibilii sau mai bine zicând. la în- 
suși posibilitatea experienței, întemeindu-și 
pre această valabilitatea obiectivă a sintesei 
lor. . i ae 

Deci; fiindcă experienţa ca sinteză empi- 
rică,. este, întrucît priveşte posibilitatea. ei, 
singurul soi de cunoştinţă - care înzestrează 
cu: realitate toate celelalte sintese, de. aa 
ceea cunoștința apriori e. numai întru atita 
atlevărată (consumă adică cu obiectul). în- trucit nu conţine nimic mai mult, de. cît cele cîte “sînt neapărat trebuitoare pentru uni- tatea sintetică a experienței... - 

Cel mai nalt principiu al tuturor jude- 
căţelor sintetice este așa dar următorul: fieşcare obiect e supus condiţiilor neapărate ale unității sintetice din diversitatea .intui- 
țiunii într?o experienţii posibilă. In modul a- cesta judecăţi sintetice apriori sînt cu pu- tință, dacă, luăm: condiţiile formale ale in- tuiițiunei apriori, sintesa puterci: imaginăţiei 
și unitatea ci necesară într'o apercepţiă transcendentală, apoi le raportăm asupra, cu- ! noștinței posibile expermentale în genere şi în urma urmelor zicem: condiţiile “posibili- tăţii experienţei în genere sînt în “aceeași 

„condiţii ale posibilităţei. obiectelor experienţei, deci ele. au: valoare obiectivă într'o judecată sintetică apriori. . 

A treia divisie .a principiilor inteligenţei 
- pure. . . 

Representarea sistematică a futuror 
principiilor : sintetice“ ale ei. 

Numai inteligenței pure trebue să] i se a- tribue, dacă se găsesc undeva principii căci 
ea este nu numai! facultatea regulelor în: pri- 
virea celor 'ce se: întîmplă, ci -este isvorul însuși al principiilor, după care stau 'nea- părat sub regule 'toate cele (cîte putem în- 
tilni ca obiecte), căci fără asemenea regule nu le-am putea atribui nici odată fenome- - nelor, cunoştinţa unor obiecte ce le Cores- pund. Chiar legile naturii, considerate : ca „Principii a întrebuințării empirice a. inteli- 
genei, poartă. în sine expresia necesității, 
deci cel puţin presupunerea unei determinări 
prin rezoane, cari să fie valabile a priori şi 
înainte de ori ce experiență. Dar toate le- 
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gile naturii fără deosebire stau sub princi- 
piile mai înnalte ale inteligenţei, aplicîndu- 
le numai pre aceste asupra unor cazuri deo- 
schite ale: fenomenelor. Acestea numai dau 
noţiunea, care conţine condiția sau cum aim: 
zice exponentul la o regulă în genere; ex- 
perienţa însă dă cazul, care stă sub această 
regulă. a Si 

Nu prea e pericol ca principii empirice 
numai să fie privite drept principii ale in- 
teligenţei pure nici vice-versa, căci necesi- 
tatea după noţiune, care le distinge pe cele 
“din urmă și a cărei lipsă se poate constata, 
ja orice axiom empiric, ori cit de generală 
ar Ti valabilitatea lui, ne va păzi ușor de-o 

SCRIERI FILOZOFICE 

asemenea conflundare. Există deci principii . 
pure apriori pe cari totuși nu le-aș atribui 
ca proprii inteligenţei pure, pentru că sînt 
trase, nu din noţiuni curate, ci din intuiţiuni 
curate, (deşi. prin mijlocirea inteligenţei); 
inteligența însă este facultatea noţiunilor. 
Matematica are asemenea principi, însă a- 
plicarea lor asupra experienţei, așa dar vala- 
bilitatea lor obiectivă, ba putinţa chiar a 
cunoștințelor -lor sintetice apriori (deduc-: 
ţia lor) se 'ntemeiază totuși pe înteligenţa 
pură. 

Deci nu voiu număra între principiile: 
mele pe cele ale matematicei, dar voiu nu- 
măra într'adevăr pe acelea, pe care se 'nte- 
meiază posibilitatea şi valabilitatea obiec- 
tivă a principiilor matematice, şi cari sînt de 
privit ca principiile acestor principii și ca- 

„Ti pornesc de la noţiuni la intuițiune, nu 
de la intuiţiune la noţiuni. 

Aplicînd noţiuni pure ale. inteligenţei a- 
supra unci experienţe posibile, întrebuinţa- 
rea sintesei lor.e sau matematică sau di- 
namică; căci această sintesă priveşte parte 
sau intuițiunea numai, sau existenţa unui 
fenomen în genere. Condiţiile apriori ale 
intuițiunii sînt însă cu totul necesare cu 
privire la o Gxperienţă posibilă, iar condi- 
țiile existenței obiectelor unei intuițiuni cm- 
pirice posibile sînt numai  întimplătoare,. 
Principiile întrebuințării matematice vor fi 

necondiţionat necesare adică apodictice; nu 
tot astfel vor fi şi principiile. întrebuințării 
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tăţii apriori, dar numai sub condiţia cuge- 
tării empirice într'o experiență, deci numai 
mijlocit şi indirect, deci nu vor conţinea a- 
cea condiţie nemijlocită, 'care e proprie ce- 
lor dintii (de și această împrejurare nu le 
scade nimic din siguranța lor, privitoare la 
expericihţă ). Dar acestea se vor judeca mai 
bine la sfîrşitul acestui sistem al principiilor. 

Tabela categoriilor ne dă o povăţuire cu 
totul firească spre construirea tablei prin- 
cipiilor -pentru. că aceste principii nu sînt 
nimic alt de cît regule pentru întrebuința- 
rea 'obiectivă a categoriilor. Toate princi- 
piile inteligenţei pure sunt deci 

1, | 
Axiome ale intuiţiunii 

2 o 3 
Antieipări ale percepţiei ” Analogii ale experienței 

4 

Poatulate ale “cugetării enpirice în genere 

Aceste numiri le-am ales cu precauţiune, 
pentru a nu lăsa nebăgate 'nsamă cdeosebi- 
rele în privirea evidenţei și exerciţului a- 
cestor principii. Se va vedea în curînd, că, 
întrucît priveşte evidenţa şi determinarea 

_apriori a fenomenelor după categoriile mă- 
rimii şi “calității (dacă considerăm numai 
forma acestora) principiile lor se deosibesc 
mult de cele de adoua; căci cele dintăi sînt 
capabile “le-o siguranţă intuitivă, acestea nu- 
mai de-o siguranță discursivă deşi nu -mai 
puţin deplină. Voi numi pe cele dintiiu ma- 

- tematice, pe cele de-a doua dinamice 1). Veţi 

4 

dinamice. Și de vor avea caracterul necesi- 

observa, că nu am în vedere nici principiile 
matematicei în căzul întîiu, nici ale dina- 
micei, într'aldoilea, ci am în vedere numai 
principiile inteligenței pure, (fără privire la 
representările: date în ea) prih care cele 
matematice și dinamice devin cu totul po- 
sibile. Le-am poreclit aşa mai mult din, 
cauza întrebuinţării de cît a cuprinsului lor, 
şi trec la cercetarea lor în aceiași iînduială, 
în care le-am însemnat pe tablă. 

1) Eminescu lasă la o parte nota pe care Kant a 
adăugat-o în acest loc, în ediţia a dona ac.r.p.N. E 

,
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O scrisoare către un Bănăţean. 

A. St. D.C | | 

De mine nu vă veţi fi aducînd amiute; de 

şi am avut onoarea de a vorbi cu D-voastră, 

poate că. v'a scăpat chiar-şi urma numelui 

micu, "prin unnare este o cutezare a mă 

'ndrepta la Dv. c'o întrebare, pe care crc- 

deţi numai deplina nesiguranţă în care stau, 

ma putut sili s'o fac; Posito că un oin străin 

v'ar ruga pentru o lămurire, care ar fi în stare 

de-a scoate o: fa:nilic 'ntreagă: dinti'o peni: 

bilă nesiguranţă, totuşi Dv. n'aţi avea ini- 

ma să-i refuzaţi această lămurire și: este 

probabil că i-ați răspunde chiar dacă a- 

cest răspuns v'ar costa timp și supărare. 

lată pe scurt ce vă rog. în “Temişoara tre- 

buie să fi trăind un on sub numele Nico- 

lae Tminovici, scriitor: la: advocatul Em- 

merich Christiani. Acest om este: fratele 

mieu. Nu' ştiu de ani nimica de ci; el n'a 

răspuns la! multe scrisori trimise de-acasă, 

de accea faniilia en cternă nesiguranţă. 

dacă e mort sau de mai trăeşte încă, şi 

dacă trăiește, cam? In anul 1857 am avut 

onoarea a vorbi tu dv. prin urinare, iaţi cu 

indoietile penibile ale familiei, mi-ai ailus 

aminte de numele Dv. ş'am gindit, că prin, 

poziţiunea distinctă ce ocupați, „veţi fi în 

stare să'mi daţi o aseinenea relaţiune. 

Cugetaţi după aceea, ci vaşi fi pă, 

trat de sigur, această supărare într'o ches- 

tiune pentru Dv. indiferentă. 

Aştept un grabnic răspuns, am onoarea 

a mă semna al Dv. 
pre supus 

Mi, Eminescu 

TI, 

| Viena 6 Februarie 1511 

Scumpe domnule: Negruzzi t), 
s 

. . - ă . . 

„Asupra, împrejurării, că din "Vrausilvania 

căpătați scrieri, a căror caracteristică. e 

  

1) Din--această intorezantă seiisoare, citeva riuduri, 

care so raportează la. lucruri - cut “totul intime, le-am 

lasat la o parte.—Pe la 1811 întrețineam 0 corospon- 

dență regulată și activă cu Emineseu.—([. N. Gon. Lit.) 
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SORI 
fraza patriotică, aș putea, să vă citez două 

cauze. Una: că în genere. Transilvănenii 

au foarte puţină aplicare și talent pentru 

artă şi a doua: că într'adevăr sînt nenoro- 

ciți cu căpcăunii: ceia de Unguri. Dac'aţi. 

cunoaşte mai de aproape tendinţele de des- 

naţionalizare ale Ungurilor, pe. cari ei le 

reped prin toate vinâle, prin toate organele 

Statului și exclud din viaţă publică tot ce 

nu e maghiar, atunci .aţi găsi o Jămurire 

nai deaproape a imprejurărei de măi sus. 

Nu sînt încercări- vage și fraze goale cele 

ungurești, ci e un sistem de ură, de des- 

naționalizăre şi de cotropire, premeditat pi- 

nă în amănunţimele sate. Nu vă puteţi în- 

chipui apoi, ce mare € peri:olul Rominilor 

din Transilvania sub” infiuciiţile “spiritului 

maghiar. Chiar în protestirile lor, în ura: 

lor contra Ungurilor, c ceva unguresc: /110- 

dul de'a le manifeste, Ei au învăţat pină 

şi naționalitatea la Viiouri, şi au sînt: na- 

ționalişti ca romini, ci: cu accl exclusivism, 

radical, care-i caracterizează pe Tmguri în- 

siși. Afară de aceea, li»ta absolutii de pros- 

pectul unui viitor în patria lor, simţimintul - 

neputinții faţă cu pericolele ce-i ameninţă, 

Sati ceea. ce-i face nenorociţi înainte de-a 

o fi chiar, iațiă ceea:ce-i lipseşte de liniştea: 

sufletească, cerută pentru proiluceri literare, 

ceea ce-i face necapabili de alte. pioducte 

de cît fraza patriotică. 2 o ideie impusă cu 

putere, care predomină și întunecă pe ce- 

lelalte, tot așa preziuin o ideie. fixă face cu 

neputinţă. liniștea, sufletească, îndată 'ce se. 

reflectează numai uinbra. ci: pe: țesătura ce- 

lorlalte cugetări. :Xiic “imi pare că nu sînt 

aspiraţiuni momentane, cum Je numiţi co 

mică doză de nedreptate, ci o întrebare 

de moarte sau viaţă: Apoi noi ne și ocupin: 

puţin de ci. De o mulțime de ani de cînd 

se chinuese să ridice o. facultate de: drept 

şi de la noi nu lea venit. nici un ajutor. Li 

dau de unde.au, dâr de unde nu au, nici 

Duimnezeu nw poate lua. Cum că în-ei sint- 

ţimîntul de naţionalitate e de o. intensivitate 

neobișnuită la noi, găsim dovezi unde numai 

aceste pot fi găsite. Arătaţi-mi la noi-un 

oraşpatriotic ca Braşovul d. e,-—şi nota bene 

Braşovul nu-i de: cît parte romînesc; cei; 

„bogaţi şi mulți. sint încă tot Saşii. Și cu tos 

"te acestea sint nesiguii de existența, lor na-. 

țională, îndată ce maşina desnaţioializătoa- .



văr nu se poate ca cine-va'să caracterizeze mai bine-și'n mai puţine cuvinte: continui- tatea în tiap. Slavici desvoltă ideia asta şi face din sa un sistem. a Imi mai rămîne încă o îndoială: dacă 

parte limba ca trebuie coresă la tot pasul, parte înfățișarea exterioară a manuscriptului original, mă sileşte să-l copiez cu şi să vi-l trimit parte cu parte. In caz, de. voii a citi „ manuscriptul întreg înainte de-a tipări ceva 
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. din cl, atunci îmi scrieți să vi-l trimet; în- țelegindu-se că “atuncea v'aţi însărcina. d-voastră cu corectura lui: Calca aleasă de mine o cred prin aceea preferabilă, pentru că, ori-unde s'ur ivi neînțelegeri asupra sen- sului, îl am pe autor aici şi-l pun sau să-mi explice pasagii!e îndoioase sau să prelucreze textul mai limpede. Introducerea a fost pre-: lucrată de trei ori după olaltă. 
Am fost odată la d. Carp. Impresiunca ce dumnealui a făcut-o asupra mea a fost foarte plăcută, ceşi după prima vedere n'am putut să-mi formez o. opiniune definitivă asupra d-sale. Atita e. sigur: că. Taţionează foarte original. O a doua oară nu lam gă-. sit acasă şi fiinâcă“a plecat după aceea la „Berlin, âm rămas ps deplin în nesigur, dacă şi cînd se va mai întoarce prin Viena. 

_„„Naturile cati inate“ de-or fi gata cînd- vă, nu vor putea fi o imitațiune a opului lui Spielhagen, din simpla cauză, pentru-că cu nu cunosc ,,Proble matische, Naturen' de cît după nume, și chiar acest titlu l-am auzit - - pentru prima oară de la d-voastră cînd mi-o 
recomandaţi în anul trecut s*o citesc. Apoi 
romanul micu am început a-l scrie parte "după impresiuni nemijlocite din anul 1868, 
pe cînd eram în București, parte după un 
episod, ce mi l-a povestit un student din . 
Transilvania. . . , 

Eu nu vă trimet acuma de cît niște nitmi-. 
curi zieînsemnate, căci pentru de-a corige 
şi a da o formă mai omenească unor ope- 
rate mai întinse îmi trebuie și 'tinip' și dis- 
pozițiune. Dacă cele ce v'alătur de la mine, 
or fi rele, nu vă jenaţi de fel ŞI aruncaţi-le *n 
foc. Afară (de asta însă am să vă fac'o con- 
fesiune—confesiuncă unei crime ce am co- 
mis-o acum doi: ani. Fără cea mai mică 
teamă de procurori şi de judecători de in- 
strucțiunc, în ciuda organelor sigurității pu- 
blice, am compus un tablou dramatic, a 
cătui figură principală e—Andrei Mură- 
şanu. Vi l-aș trimite, însă mă tem că atunci 
justiţia va pune mîna pe mine şi... Ba zeu; 

„dacă, titlul nu vă răpește a priori gustul de 
a arunca 0 privire în âcest tablou, apoi. vi 
l-oi trimite c'o 'ocaziune viitoare,: de veţi 
crede că obiectul său nu-l:exclude dinainte | 
de la estetică şi publicare 1).. Dacă 'n'ar fi 

  

1) Acest tablou dramatic n'a nai fost trimes, 

veţi primi pirțile, înnainte de-a avea o pri-.. vire în întreg. V'aș fi trimis originalul; însă! 
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să fie, atunci va sta unde-a mai stat şi pîin'a- 
cuma—în fundul lăzii mele. 

Slavici îşi propusese Să vă “scrie, dacă 
nu va şi scris.. Se poate cum-că articolii lui 
să producă în maghiarofagele noastre or-: 
gane de 'publicitate un deosebit gust de 
reproducţiurie, se poate: chiar, ca unele din 
ele, de care cerul ar fi făcut bine să ne scu- 
tească, să facă capitul politic din acele stu- 
dii. De aceea vă 
oare bine să opriţi: reproducerea? Autorul 
s'ar învoi pe:deplin la aceasta. Cit despre 
versurile ce vi le trimit—de se țor primi 
spre publicare—mi-ar plăcea .das'ar eşi ci- 
te-şi trele piesele într'un singui număr. Stu- 
diile le voi copia încet-încet și vi le voi tri: 
mite succesiv. a a 

Sfirșesc pentru astă-dată, rămiind ca tot: 
deauna al d-voastră i 

devotat 

M. Eminescu 

V. 
7 

O rerigoare, D-lui Dumitru Brătiaura 
4 

Stimate Domnule, 

"Prin articolul d-voastră publicat în N5. 
din 25 Iuliu a. c, al jurna!ului Românulu aţi 
împrumutat serbării de la Putna acea stră- 
lucire, pe care prestigiul unui nume şa, 
unei inteligențe însemnate i-o.dă unei fapte 
neînsemnate chiar.. o 

Dacă însă serbarea s'ar întîmpla într'a- 
devăr ca să aibă acea însemnătate istorică, 
pe care i-o doriţi d-voastră, dacă ea ar tre. 
bui să însemne piatra, de hotar, ce desparte 
pe planul istorici un trecut nefericit de un 
viitor frumos, atunci trebue să constatiim: 
tocmai noi, aranjatorii serbării, cum că me- 
ritul acesta, eroismul acestei idei, nu ni se 
cuvine nouă. Dacă o generațiune poate avea 
un merit, .e acela de a fi un credincios a- 
gent al istoriei, de a purta sarcinile im-: 
pusc cu necesitate de locul pe cari îl ocupă 
în lănţuirea . timpilor. Şi. istoria lumii cu-- 
g&ctă — de și incet, 'însă sigur şi just: istoria 
omenirii e desfăşurarea cugetări lui Dum- 
nezeu. Numai espresiunca esterioară, nu- 
mai formularea, cugetării ș'a fap!ci consti- 
tuesc meriiul individului ori al generaţiu- 
nii, ileca, internă a amindurora e latentă 
în timp, e rezultatul unui lanţ întreg de 
cauze, rezultat ce atîrnă mult mai puțin 
de voinţa celor presenți de cît de a celor 
trecuți. - | e 
"Cum la zidirea piramidelor, acelor piedici 

contra pasurilor vremnii, fundamentele cele 
largi și întinse purtau deja în ele intenţiu- 
nea unei zidiri monumentale, care e menită 
de-a ajunge la o culme, astfel în viaţa u- 
nui popor munca generaţiunilor trecute, care 

un întrebarea: n'ar fi. 
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pun fundamentul, conţine deja în ea ideea 
întregului. Este ascuns în fiecare secol din : 
viața unui popor complexul. de cugetări, 
câri formează idealul lui, cum în sîmburele | 

de ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg. 

Și oare oamenii cei mari ai Rominiei, nu-i 

vedem urmărind cu toţii, cu mai multă ori 

mai puțină claritate, un vis al lor de aur, în 

esență acelaş la toţi şi în toţi timpii? Cre- 
pusculul unui? trecut apus -aruncă prin în- 

tunerecul secolelor razele lui cele mai fru- 

moase, şi noi, agenţii unei lumi viitoare, nu 
sîntem de cît reflexul său. : 

De aceea, dacă serbarea întru memoria 
lui Ștefan va avea însemnătate, aceea ar 
fi o dovadă mai mult cum-că ea a fost cu- 

prinsă în sufletul poporului rominesc, și s'a 
realizat pentru c'a trebuit să se realizeze, 
dacă va trece însă neînsemnată, atunci va 

fi o dovadă cum că a fost expresiunea unor 

voințe individuale necrescute din sîmburele 

ideilor prezentului. E o axiomă a istoriei 
că tot ce e bine e un rezultat al cugetării 

generale, şi tot ce e rău c productul. celei 
individuale. De aceia meritul nostru va con- 
sista numai în formularea, ideilor şi trebuin- 
țelor existente ale poporului, nu în crearea: . 
unor altora; ne vom lăsa îndreptaţi de cu- 
getarea şi trebuințele poporului nostru, de 

„ale noastre proprii, recepute poate de la; 
streini, ne vom lăsa conduși de curentul 

ideilor naţiunii şi nu vom pretinde rolul de. 

a conduce noi prin ideile noastre individuale. 
Prin numele și inteligența d-voastră aţi 

aruncat asupră-ne razele cele mai curate . 
ale gencraţiunii căreia îi aparţineţi; de a- 

ceea primiţi mulțămita noastră—nu pentru 

noi, a. cărora nu-i nici ideca, nici condiţiu- 

nile de realizare— ci pentru sfinţenia cau- 

zei, a. cărei flamură o urmăm cu toţii, şi a 
cărei un moment € şi serbarea aceasta. 

Cernăaţi în 3 (15) August 1811. 

Pentru comitet: 27. Eminescu, Pamfil Dan 

VI, 

Viena, în 10 Februarie 1872 

- Scumpii mei părinți, 
Astăzi ies pentru prima oară din casă 

după o troahnă îndelungată şi după o de- 
săvirşită lipsă de apetit, care-a ţinut mai 
douăzeci de zile. Inainte de două zile am 
început a avea un apetit mai bun și acum 

„reîntru în obişnuinţele de mai înainte şi 

în traiul ce-l duceam înainte de boală. Mă 

simt mai tare şi gălbinarea e ca şi dispă- 

rută de pe piele şi din faţă, numai în albul 
ochilor se mai vede. 

V'aş fi scris mai de mult, dar eram în- 
tr'o stare sufletească atît de amărită și de 
răutăcioasă din cauza boalei mele, în ciţ: 
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mai mă temeam' să vă scriu sub inspiraţiu- 

nea. acelei rele dispoziţiuni. Mai adaog, că. 

scrisoarea D-voastră cea din urmă, în care 

mi se comunică. lucruri aşa de triste mi-a. 

mărit boala şi mă făcură şi mai oțărit de 

cum eram. | : DR 

Nimeni nu venia la mine, pentru că o- 

prisem pe ori şi cine de a veni, și ast-fel; 

rămăsesem numai în prada cugetelor şi în- 

chipuirilor mele, care numai senine nu pu- 

teau fi. : a 

Doctorul mi-a spus, că principala cauză a 

boalei mele a fost izolarea. deplină în care 

trăiesc şi încunjurarea societăţii și a' oame- 

nilor. Eu nu cred să fie asta. E drept că 
nu mă duc de cît foarte rar în adunări, 
însă totuşi mă duc cite-odată. 

Vă rog şi de astă-dată ca să-mi :trime- 

teţi banii cam așa, ca pe la 25 a lunci să-i! 

capăt, căci, de şi vă va. fi făcind greutăţi, 

totuşi nu ştiţi cît de mult bine îmi faceţi 

“cu aceasta. Ori-unde 'locuiesc, e natural că 

aceia trebuie să fie oameni săraci, cari aş: 

teaptă ziua în care am să le plătesc locuinţa 

ca pe: o sărbătoare, căci în genere e una 

din resursele lor principale. Acum locuesc 

asemenea la niște oameni foarte de treabă, 

“căci în decursul boalei mele au fost modele 

de amabilitate, dar sînt foarte săraci. Eu 

nu le:pot răspunde alt-fel la amabilitatea 

lor de cît cel puţin prin punctualitate. 

Ba chiar, dacă aţi anticipa şi mi-aţi tri- 

mete vr-o trei galbeni după primirea aces- 

tei epistole, iară restul pe la 25, cum an 

spus, aţi face foarte bine — se'nţelege, dacă, 

în împrejurările dv. grele, vă este cu pu- 

tinţă. După cum veţi fi. înţăles, am nevoie 

de o restaurare cum se cade, şi sînt multe 

lucruri, care ar putea s'o grăbiască şi de 

cari trebuie să mă lipsesc, din cauze lesne 

„de gicit. 
Sărutîndu-vă mânile şi îmbrăţișind pe Șer- 

ban şi Matei, rămîn al D-voastră 

supus fiu 

Mihai 

VI . 

Viena, 8 Aprilie 1812 

Iubite . tată, 

Fiind-că se încep înscrierile în semestrul 

al doilea, vă rog pentru suma obişnuită de 

8 galbeni, care-mi trebuiesc la începutul 

fiecărui semestru pentru plata banilor co- . 

legiali. Nu vi i-am cerut înainte pentru că, 

poate, v'ar fi venit greu de a mi-i trimite 

de-odată cu banii lunari. 

Esenţial este, că trebuie să-i capăt în 

grabă, adică înainte. de închiderea inscrip- 

țiunilor, cari din cauze neprevăzute de în- 

tîrziere, se vor închide înainte de vreme. 

g
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De cind s'a început căldurile de primă- 
vară, eu m'um: îndreptat foarte mult şi ast- 

. fel se vede că scap de toate relele cite m'au 
bintuit în iarna aceasta. Noutăţi nu am de 
a vă spune; de cît doar că scumpetea de-. 
vine din zi în zi mai nesuferită. Mi-ar _tre- 
bui un pardessus, pentru că pe o vreme așa 
caldi nu pot umbla cu paltonul, apoi nu 
e nici atit de cald ca să pot'umbla numai 

-în jachetă. IN 
Imbrăţişînd pe toţi şi sărutindu-vă mi- 

nile, rămîn al D-voastră, . 
supus fiu 

„a Mihai 
VIII. 

. Berlin, în 1$ Iunie 1873 

Scumpii mei părinţi, 

De două ori am scris lui Iorgu şi n'am 
căpătat nici un răspuns, aşa în cît nu ştiu 

„cum vă aflaţi acasă şi tăcerea fratelui mă. 
împle de nelinişte. Afară de aceea i-a scris. 
şi Șerban, de două ori şi după cum mi-a, 
spus inainte de vre-o 4 zile, nici el nu căpă- 
tase încă răspuns. Vă rog dar-a' mă scoate 
din această neliniște şi a-mi răspunde nu- 
mai de cît în urma primirei scrisorii de 
faţă. Pe la finca lui August sau începutul 
lui. Septembrie gîndesc că mi-oi isprăvi e- 
xamenele şi moi întoarce 'n ţară. Aștept 
cu nerăbdare capătul vieţii -mele de stu- 
dent, care de sigur că pentru mine numai 
plăcută n'a fost. | 

Pe Şerban, îl văd rar, căci şede foarte 
departe de mine. Dacă vorbesc cu el despre 
afacerile lui, el nu mă clarifică nici-odată, 
într'atita ca să ştiu ce are de gînd să facă. 
Ceea ice știți D-voastră [lespre el, Stiu şi eu... 
şi nici cred ca să-i fi descoperit el vr'unui 
om din lume tot ce gîndeşte. Ast-fel el o' 
duce destul de pasabil;: are amici, cunoş- 
tințe cu doctori germani şi societatea lui 
c foarte căutată. El e și membru la o so- 
cietate de ştiințifică-medicală. Ce sînt Ro- 
minii, cari învață medicina aicea pe lingă 
el? Pot să zic, că.dispar... Şi cu toate: 
acestea... Eu o spun: curat: nu'l înţeleg şi 

“pace. Eu gîndesc că n'ar avea de cît să, 
se prezinte aici la Universitate, pentru ca . 
să-l facă de trei ori Doctor, dacă .nu este 
încă. Aici în Berlin poartă acest titlu fără: 
ca cine-va să i-l contesteze, scrie rețete, 
face chiar vizite, căci după legile prusiane-i 
este permis aceasta, semțelege că sub res- 
ponsabilitatea sa personală. Dar presupu-, 
nem car rămînea chiar aici, ce viitor îl 
poate aştepta în mijlocul unui oraş unde sînt 
atîţia alții? E | | 

Aştept un grabnic răspuns, vă sărut mi- 
pare că e acasă), şi rămîn al D-voastră, 

supus fiu 
. “Mihai 

MIHAIL EMINESCU 

IĂ. 
- 

Charlottenburg, 5 Febrnarie 1874 

Prea stimate Domn, 1) 

„Vă "mulţumesc din inimă pentru eventua- 
litatea ce mi-aţi pus-o în perspectivă a nu- 
mirei umilei mele persoane în însemnatul 
post de profesor de filosofie, dar cred că cu 
toate că o astfel de propunere nu-mi poa- 

„te fi de cit măgulitoare şi potrivită între- 
gei mele dispoziţii: fireşti, totuşi cred du 
pă conștiința mea că ar [i venit prea devre- 
me. Formalitatea unui titlu academic, ar fi 
acum piedica cca mai mică -și cea: mai de 
ușor de trecut; dar e aceasta singura? Pot 
cu, ca fără un plan de studii. hotărît, pe 
care să-l fi prelucrat în întregime să in- 
drăznesc la vîrsta mea si fac acest lucru? 

O docenţă liberă deci privată, relativă 
la prelegerile asupra unui teren absolut măr- 
ginit din filosofie, de pildă specială din: 
aceea a lui Kant Sau Schopenhauer, așa cum 

„e expusă în scrierile lor respective, aşi fi 
îndrăznit s'o iau asupra mea, din cauză că 
poţi trece numai. puţin în afară de text, ci 
depinde mai 'mult.de redarea exactă şi cla- 
ră a celor ştiute, de cît de cît de elabora- 
rea întinsă a numitelor sisteme. Dară spre. 
a 'reda filosofia: Schofenhautiană în: acel 
sens, „de a forma un curs complect, după: 
cum prescrie însuși autorul, se cer cunoş- 
tinți, asupra cărora mi-ar trebui o pre: 
gătire specială, anume cunoştinţii de știință 
naturală și anthropologie. 

Mai c ceva: Kant mi-a intrat relativ tir- 
ziu în mînă, Schopenhauer de asemenea. 
Ii posed într'adevăr, dar renașterea intui- 
tivă a cugetărilor în mintea mea, cu speci- 
ficul miros de pămînt proaspăt al propriu- 
lui meu suflet: nu. s'a desăvirşit încă. La 
Viena, cram sub influența nefastă a filo- 
sofiei lui Herbart, care prin firea ci te dis- 
pensează de studiul lui Kant. In "această: 
prelucrare a înţelesurilor s'a prelucrat Și 
însuşi intelectul meu ca un înțăleş herbar- 

- tan, pînă la tocire. Cînd însă după această 
frămîntare și luptă de două luni de zile, 
vine la sfirşit Zimmermann, zicînd că. e- 
xistă într'adevăr un suflet, dar acesta e 
un atom, aruncai indignat cactul meu de 
note la dracu, şi n'am mai venit la cursuri. 
“Intr'adevăr, dacă n'aș fi venit din Orient, 
nu mi-ar fi apărut numitul domn ca quinte- 
senţa tuturor înţelepciunelor posibile. Am 
fost însă jertfa timpurie a prea marei mele 
idei despre un profesor universitar. 

Mă întorc inapoi la subiectul meu. Mceta- 
  

1) Scrisoarea aceasta, precum și celelalte trei care 
urmează, sînt traduse din limba, germană în care au 
iost scrise, N. E. 
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fizica Scliopenhauriană. e exactă în împăr- 
ţirea. lumei în voinţă şi reprezentare. 

Lucrul în sine, întru cît nu poate fi cer- 

cetat nici prin observaţie interioară nici ex-" 

terioară, trebue să'l treci asupra ta. Însuşi 

Schopenhauer nu găseşte o expresie pen- 

tru aceasta [de cît imposibilitatea exprimărei, 

anume nimic, ceva relativ, totuşi nimic. A- 

supra bazei unor prelegeri eventuale, aș 

fi deci în înțălegere .cu mine însumi; cînd 

mă gîndesc însă la expunere (practică), tre- 

bue să mărturisesc, că îmi lipsesc cunoș- 

tințele cu care ar trebui să încep: de știin- 

jele naturale, în special Antropologia. 

“Faptul acesta e motivat. Nici odată nu 

m'am. gîndit la posibilitatea unei numiri, 

eventuale ca profesor ă acestei ştiinți, și 

deci n'am început așa, 'cum ar Îi trebuit să 

înceapă un viitor profesor, ci am atacat: 

lucrurile mai ales în acel punct, unde după 

cuprins mi se părea sistemul_prea puţin 

prelucrat. Filosofia dreptului, de stat şi a 

„istorici sînt indicate numai la Schopenhauer, 

şi totuşi cheia unei expuneri adevărate a a- 

cestora e cuprinsă în metafizica sa. . ) 

“O v)zwzos Şăcw zoziztv spunea deja Aristotel 
şi înaintea bătrînului era cel puţin fiecare po- 

litic teoretician, căci nu trebue să lași ne- 

discutat tocmai aceea ce are cel mai mult 

interes practic, cu toate că prin aceasta; 

—nu-i de loc spus că: să întrebuinţezi aceste 

discipline ca apoteoze a obiectelor numite. 

Cred că am găsit acum deslegarea -pro- 

blemelor privitoare la aceste materii gru- 

“pînd opiniunile şi sistemele doveditoare ce 

„întovărăşesc. fiecare fază de evoluţie în an- . 

tinomii în . jurul intemporalului în istorie 

- drept şi politică, dar nu în sensul evoluţiei 

ideei lui Hegel. Căci la Hegel cugetare și 

existențe sînt indentice. Aci nu. Interesul 

practic pentru patria noastră ar consta a 

cum în înlăturarea teoretică a tuturor în- 

dreptăţirilor pentru importarea nechibzuită . 

a unor” instituţii străine, care nu-s alt-ceva: 
de cît organizaţii speciale a, socictăţei o-. 

meneşti în lupta pentru existenţă, care pot 

fi primite în principiile lor generale a că-. 

ror casuistică trebue însă să rezulte în mod 
empiric din împrejurările particulare ale fie- 
cărui popor și ale fie-cărei ţări. . 

Nu pot să mă explic aci prea amănunţit 

asupra acestui subiect, el însă mi-a ocupat 
cea mai mare parte din studiile și din pro- 

pria mea cugetare, așa în cît n'am putut 

să. ştiu atit cel puţin cît cere -prolegomenul 

le fixasem. | " 

Ar trebui deci. să studiez anatomia Și 

Aiziologia cel puţin. un semestru, pentru ca 

să ştiu atît cel puţin cît cere probgomenul 

filozofiei. 

Acestea sînt îndoielile mele.. Directiva 

noastră se caracterizează doar printr'o:con- 

ştiinciozitate,. căreia nu-i ajunge numai con- 

dițiile exterioare a lucrurilor ce vrei să le 
reprezinți. p 5 . 
„Un titlu de Dr. mar aranja cu lumea 

și cu legile ei de ordine, nu însă cu mine, 
care deocamdată nu mă satisfac pe mine 
însumi. Tocmai această, împrejurare concre- 
tă mi-a, expus clar seriositatea sarcinei mele 
și motivul foloaselor ce mi s'ar oferi pe 
această cale, nu poate birui gîndul dato- 
riei.. De aceea 'aş cere timp. Cit—depinde 
iar de împrejurările mele. Ajung acum la 
acele împrejurări care nu-s mai puţin de 
de cît de invidiat, adică—nemulţumit cu ele 
nu-s de loc dar îmi impun multe lipsuri— 

-și aş putea să devin nemulțumit. De acasă, 
am puţin de așteptat,.atît ca şi nimic—şi 
Dw.ştiţi: primus vivere deinde philosophari 
Din acest punct de vedere şi nu din im- 
bold propriu ar fi trebuit să-mi dau în 
cursul acestui semestru sau la începutul 
celuilalt, pentru ca să pot căpăta vre-un 
locuşor—panem et: circenses, la Stat. 

Mi s'a oferit o ocazie însă, să pot urma 
liber cel puţin încă un an studiile mele, prin 
aceea că sînt legat,. de sigur într'un chip 
foarte indirect de o dependenţă a minis- 
terului afacerilor noastre externe. — Acum 
dacă într'adevăr va fi încredinţată condu- 
cerea școalei noastre vre-unui membru al 

„direcţiei critice, atunci aș ruga de-ocamdată 
pentru un altfel de ajutor care mi-ar putea 
reda timpul şi muza pierdută sub actualul . 
titular biroucratic. . | Ma 

Aşa stă chestia. Depinde acum, întru cit 
va putea fi schimbată. , N 

AL Dv. credincios supus 

M. Eminescu 

X - 

a Charlotenburg, ap 1874 

Stimate Domn NR 

O iparalizie şeumatică a |mînei imele ilrepte 
mi-a impus nepoliteţa involuntară, de a nu 

vă putea răspunde mai curind. | 

Bazat pe intuiţia împrejurărilor concrete 

mi-aţi expus scopul meu într'o lumină clară 

aşa în cît mie nu-mi rămîne de cit înde- 

plinirea unor. condiţii formale. a 
Pentru Doctorat se cer 3 materii,—pen-, 

-tru două ar trebui deci să mă mai prepar. 

Nu pot ști cît timp mi-ar trebui pentru a- 

ceasta şi în împrejurările de faţă, ca aler- 
gător, nici atîta. - a | . 

Inaintea plecărei Domnului Rosetti îmi 
fixasem pentru aceasta 5—6 luni; dar de 
oare-ce îmi. amînasem. iarăși -primul meu 
plan, mă ocupam iarăși cu ceea ce-mi tre- 
cea tocmai prin-cap așa în cit lectura mea
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actuală ar putea da dovada cea mai bună cît 
de departe poate fi un om de gîndul con- 
diţiilor academice ale unui post de profesor, 
căci de oare-ce nu speram ceva sigur nu 
eram de loc grăbit, de a intra în Inalta 
Societate a Philistienilor din Botoșani şi 
"mi ziceam: Cu.cît mai tîrziu, cu atit mai 
bine... | . | 

Ca un fulger pe cer senin mi-a venit pri- 
ma Dw. stimată 'scrisoare şi-mi arătă altă 
cale. 'Dară ibi jacet lepus in. pipere. 
Cum să scăp din Berlin? Relativ la acest 

scump “oraș a sfintului imperiu roman de 
nație germană—am făcut o sumedenie .de 
pasuri greșite: în primul rînd, că âm venit 
numai aci, în al.doilea că n'am plecat deja - 

“de, mult şi în al treilea rînd, șchiopătez în 
tot feluri de etcoetera--atît de multe---unele 
nici: de spus. 5 

Mă întrebaţi cît timp și mijloace îmi tre- 
buesc? Intorc “mai degrabă întrebarea şi 
spun: cît timp şi mijloace ni s'ar putea 
pune la dispoziţie, eu declarind de mai îna- 
inte că, sînt gata să rambursez totul cînd 
mă voiu vedea ajuns cu titlul meu acadeimic | 
la un liman 'sigur. Căci e mai bine să mă 
iau după aceasta şi să-mi măsur timpul şi 
locul cu metrul lucrurilor reale şi: date. A- 
cesta e punctul lui Arhimede de unde poate 
fi înălțată lumea mea (afundată puţin” în. 
mocirlă). Cind e vorba să spun ceva (da ori 
ba) atunci „nui spun ide obiceiu nimic şi a- 
devărata mea fire primordială se arată fără 
şovăire: — devin icăif. Despre actuala mea! 
poziţie nici nu mai vorbesc nimic. E odată 
„pentru totdeauna nesuferită -și nu poate fi 
schimbată ide cît radical.. Actualul meu mic 
Dumnezeu nu ce un creator ci o creatură — 

„anume una de piele. 

Vă salut, și rămîn cu stimă al Dy. 

M. Eminescu 

XI, 
r 

„ Charlotenburg, 93/8 1847 

Prea stimate Domn, 

După multă gîndire, de oare-ce fie-care 
din, Stimatele D-voastră scrisori îmi dă 
alt punct de sprijin, m'ași putea hotări cel 
mai degrabă pentru ultinia alternativă, şi 
"anume din următoarele motive: Luna April 
mi-ar servi numai pentru expunerea unei 
scheme. a prelungirilor şi complectarea lor cu 
un cuprins cel puţin general, ceea ce e'ab- 
solut. necesar față de întinderea și fineţa o- 
biectului de tratat. Afară de aceasta, pre- 
legeri încercate de pe acum, ar arata lim-! 
pede dacă e sau: nu dotare în această a- 
facere, ceea ce nu e de neglijat. 

In timpul șederei mele la Iaşi aş putea > 

„obiecte ale doctoratului, și 

fletească 

MIHAIL EMINESCU 

cu numitele 2 
astfel, cu a- 

ceastă împărţire a timpului, ar fi aranjată 
partea cea mai principală. 

Corespondăm deja de '6 săptămîni. Gin- 
diţi-vă acum și la aceca că aceste 6 siptă- 
mîni sînt pentru mine din cele trecute fără 
a putea lucra, după cum îmi pierd cel mai 
mult și bun” timp cînd Titularul e aci. De 
aceea înțelegeţi bine de .ce. în aceste îm- 
prejurări mi-ar fi fost imposibil să iau vre-o 
hotărire fără a demisiona din actuala. mea 

să mă ocup mai de aproape 

“siujbă, dacă o pot. numi așu. 
Dar acum demisionez numai pentru ca 

să pot începe cum se cade în Mai. Pe urmă 
voiu putea duce și celelalte în mersul Jor o- 
bișnuit. Ași avea și ocazia să economisesc 
mijloacele bănești care ar putea acoperi 
cheltuelile călătoriei din Octombrie, taxele 
ş. a, fără a mai supara și în chipul acesta 
bunătatea cuiva. | 

De aceia sînt deocamdată pentru alter- 
nativa docenţei mele, pentru ca să poată 
începe de la 1 Mai. In alt caz hotărirea, 

"mea, tocmai pentru imposibilitatea unei pre- 
lungiri a unui timp dat—m'ar mai putea fi. 

Din parte-mi m'am pus pe lucru cu toate 
că limba îmi îmburuenează multe deosebiri 
de noţiuni, dară ea are darul de a sili pe Îic- 
care să fie limpede şi intuitiv şi să înconjure 
abstracţiunile netrebuitoare. Numai de nu 
mi-ar înăbuși pe! cele trebuincioase. _ 

Și astfel vă doresc sănătate şi liniște su- î- 

rămînînd al Dv. supus 
e 

M, Eminescu 

XII, 

> Chavlottenburg, 7 Mai 1834 

Pult stimate Domn, 

De-o lună de zile mi-am suspendat acti- - 
vitatea mea de pe lingă agenţia noastră, 
şi lucrez singuratic la Charlottenburg. . 

"De ovare-ce astfel am aflat numirea Di. 
cu înult mai târziu, ca ceilalţi muritori, m'a 
surprins și m'a bucurat, cu toate că numi- 
rea aceasta în sine era poate de mai bine 
de 2 ani mai mult de cît sigură. Felicitările 
mele vin de: acesa cam post festa. 

La stimata Dv. scrisoare din 1;V, am răs- 
puns telegrafic. Suma de zoo de taleri pe 
care am indicat-o, e afară de asta o sumă 
maximală şi articol cu articol prea înaltă, 
dar numai cînd faci abstracţie de curioasa, 

“mea individualitate care se așteaptă puru- 
rea la ce e mai rău. 

De mă voiu pierde vre-odată, va fi: de 
sigur din cauza unui lucru de nimic, mărun- 
țişurile acestea fiind cei mai aprigi dușmani 
ai mei, 

«! 

 



  

SOURISORI 

Voiu pleca deci cit se poate de curînd la 
lena, .și sper că deja la începutul lui Au- 
gust sa. -mi.pot da doctoratul. Adică n'o sper, 
căci cu nu sper nici odată ceva, ci voiu 
încerca numai cu siguranță. 

Imcorectitudinea reglementară a propu- 
nerei mele din ultima mea scrisoare m'a; 
luminat. A fost însă pumai un expedienţ; 
pentru a-l face nevătămător pe Janet, şi un 
Sfat. rău, de oaie-ce momentan nu. aveam u- 
nul mai “bun. 

Nu știu dacă vă e plăcut titlul de Exce- 
lenţă. Cu toate că nu există pericolul, 
Dv. aţi reprezenta numai o „Excelenţă“, to- 
tuşi v'ar putea fi neplăcut, din motivul nu- 
mai, că aveţi acest'titlu la fel cu persoane a 
căror comunitate naturală cu Dv. e exclusă 

„chiar de la început. Păstrarea unui uz .local, 
ma făcut să' scriu uceastă mică notiță pentru 
ca titlul dat să nu pară în ochii Dv. ca o 
linguşire de rînd. 

Destul însă despre mine. Imi amintesc 
că a. îost odată vorba ca să vă dau 
o listii de acei oameni de ştiinţă, care ar 
putea îi eventual întrebuinţaţi pentru ridi- 
carea nivelului nostru cultural. De .aceea 

„am adunat de pe atunci încă cîte-va nume 
din care unele ar fi.notate ca foarte cuprin- 
zătoare (subliniat), altele însă :din auzite 
ar. fi sub impresia descrierilor adinci a ca- 
pacităţii lor extraordinare. Urmează Regis- 
ter mortalium, şi anume: a 

| 'p. S. Nicolai Oncu a: absolvit exameniul său 
de stat la Viena, a studiat economia naţio- 
nală la Bruxelles, studiază și cunoaște fe- 
lurite limbi: engleza, franceza, italiana Și 
maghiara. Stie foarte multe şi studiază fără 
preget e însă „(notat numai) cu—roş. Cu 
toate că nu roș în adevăratul sens, totuşi îl 
ţin ca foarte ambițios, și toţi ambiţioii 
sînt liberali, 
de vedere din care poţi cîrmui toate drep- 
tul poate [i lăsat la alegerea lui, căci cu 
toate că nu-i: un Polyhistor, e totuși multi- 
lateral) ar îi de nepreţuit. 

Actualminte se află probabil în. Baia de 
Crișiu (Kâr&s-Banya). In orice caz foarte 
recomandabil ca citit şi extraordinar de con- 
știincios, dacă vrei să laşi la o parte tnii 
gărgăuni politici. 

a a „Berlin, 7/6 1ST4 

Excelenfei Sale D-lui laiorescu 

Ministrul Cultelor . 
Buc(ureşti) 

Preler lena. Mi-ar trebui pentru . dus, 
stat trei luni și întoarcere în ţară trei sute 
taleri. Examen începutul August. | 

Multe salutări. e 
Ice Eminescu 

căci acesta e singurul punct . 

„XIII, 

Scrisoarea către Presidentul Curţii de Conturi 
eu prilejul dărei în jndecată a lui Eminescu în vara 

anului 1876, cînd fu scos din postul de bibliotecar 
al' Bibliotecii Centrale din, lași. 

Domhule President, - 

Următor hotărirei -No. 326, luată de 
Inalta Curte de: Compturi, prin care sub- 
semnatul, fost director al bibliotecei cen- 
trale din Iaşi,'e îndatorit a depune ln grefa 
acelei Curți inventarul de cărțile şi mobi- 
lierul bibliotecei pentru vremea. 'cît a func- 
ționat el, are onoarea a vă alătura pe lîngă 
aceasta, | 
“Sub A) inventarul sumariu, “precum a 

fost. trimis onor. Ministreriu cu adresa bi- 
bliotecei No. 17 din 22 Martie 375, cuprin- 
zînd 1) cifra efectivului în cărți ale ace- 
lui institut, 2) specificarea mobilierului său, 
astfel cum au fost acestea la sfîrşitul anu- 
lui 1874. (Acest sumariu a fost trimis Minis- 
teriului' pentru a fi comimicat! Curţii de 
Compturi, reca-ce! se 'vede că nu s'a în- 
tîmplat). 

sub B). Suma în blus a cărţilor. şi obiec- 
telor, intrate şi trecute în inventariu pînă 
la i Iulie 1875, cînd subsemnatul a încetat 
de a fi bibliotecar (făcut: după provesul 
verbal de predare încheiat între mine și 
succesorul meu D. Dim. Petrino, la 2 Iulie 
875). | 

sub C). Socoteala asupra 585 1. n, 
miţi de ia ministeriu în mandatul No. 4656. 
(din a: 1874), indicîndu-se.. pretutindenea 
raportul „către ministeriu, cu. care subsem- 
natul a. trimis chitanele legalizate a prâni- 
torilor banilor în chestiune. : . - 

sub D). Socoteala pentru: suma de: 100 
|. n., cheltuielile curente ale bibliotecei pe 
a. 1874 (privind în comun atât pe predece- 

pri- 

sorul micu D. Bodnărescu, cît şi pe mire). 
sub E). Socoteala pentru suma de sa |]. 

n., cheltuielile curente ale bibliotecei pe se- 
mestrul I al anului 1875. 
„Aceasta este. tot' ce am de spus asupra 

gestiunci mele “lintre : 1 „Septembrie -18/4, 
cînd am fost numit, pînă la-1 Iulie 1875 
cînd am încetat a fi "bibliotecar. 

Toate actele citate în: anexe: au numiir; 
sînt trecute în registre şi li-am. extras din 
dosarele bibliotecei, încît adevărul .lor. se. 
poate controla 'ori şi cînd din partea Inul- 
tei Curți. 

Primiţi vă rog ete. A 
„M. Eminescu 

XIV. 

| Demisia lui Eminescu dela „Curierul de laşi 
-.O scrisoare — 

Domnule Redactor, 

“Fiindcă cîte-va șiruri din ziarul dv 
ua Romîniei“ 

. „Stea- 
au format obiectul obiectul 

N IT
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unui conflict între mine, redactorul „Cu- 
rierului de Iaşi“ şi un d. 'Mircea, advocat 
aici în lași și director al Tipografiei Na- 
ţionale, şi fiind-că în urma acelui conflict 
m'am retras de la redacţia părţii neofi- 
ciale, voesc a nu lăsa pe nimeni în întuneric 
nici asupra conflictului, nici asupra împre- 
jurării, c'am încetat a redige mai departe 
zisa foae. - | 

In ziarul D-voastră apăruse mai multe a- 
tacuri asupra d-lui primar Pastia. Tipogra: 
fia Naţională. avînd o mulţime de legături 
cu primăria, acest domn. Mircea: a crezut 
să mă poată obliga ca în partea neoficială 
să apăr eu pe d. primar în contra atacuri- . 
lor aduse de foia Dv. Eu am trebuit să de- 
clin cu ddesăvîrșire această insinuaţiune, a- 
proape blesantă, de vreme ce nici cunosc pe 
d. Pastia, nici mă cunoaște și sînt de “prea 
puţină vreme în ţară şi d-sa de prea puţină 
vreme primar, pentru ca eu să pot emite 
despre d-sa o opinie fie bună, fie rea, dar 
a cării răspundere s'o iau asupră-mi și des- 
pre care să fiu pe deplin convins. Misiunea: 
mea (după contractul verbal ce lam avut 
cu asociaţii, e să relatez fapte, nu să a- 
păr sau să atac persoane, căci pe terenul a- 
facerilor publice persoana-a fost şi este: 
lucru secundar. Dacă în notițe -literare am 
citat numele, simpla cauză e că pe acest 
teren terminul hotăritor e talentul indivi- 
dual, pe cînd nu se cere nici un talent in- 
dividual pentru a repara o uliţă sau a c- 
rige finare. - 

D. Mircea a recurs atuncia: la o insinua- 
țiune și mai meschină. pentru d-să, şi mai 
desonorătoare pentru mine. D-sa să scrie 
laude primarului şi să. treacă în public ca 
fiind. scrise de mine. Aceasta îmi convenea 
și mai puţin, (de vreme ce n'aș (fi) voit cu 

„nici un preţ ca stilul unui om, care nu ştie 
a scrie, să treacă drept stil al mcu și idee 
a mea.. Şi fiind-că n'am obiceiul:să fac o 
taină din opinia bunii-rea ce-o 'am de fie- 
câre, i-am spus că' refuz să fiu amestecat: 
cu ori-și-cine în aceiaşi troacă. Acest ori- 
și-cine e pentru mine acest domn, precum 
şi ori-care l'aș considera 'drept o nulitate. 
E drept ca să-mi port greşelele mele, care 
din mila Domnului vor. fi destule, iar nu 
şi acelea a(le) ori-cărui advocat de mina 
a treia, sau a(le) ori-cărui Bulgar, ce de 
ieri de -alaltăeri ține pana n mînă pentru - 
a înnoda două vorbe romînești. 

„Să se ştie deci că eu nu mai sînt redac- 
torul ziarului „Curierul de Iași“ și că ne- 
roziile viitoare: cîte or apărea în acel ziar 
ptivesc: pe secundogeniturele greco-bulgă- 
reşti din ţară de la noi, iar cele din trecut. 
pe mine. 

Primiţi, Domnule Redactor, mulțămirea 

MIHAIL, - EMINESCU 

mea pentru bună-voința de a îi trecut a- 
„ceste. şiruri în coloanele ziarului d-voastră. 

M, Eminescu 

AV. 

Anal 1856.., 

- a 
Domnule Negruzzi, : 

In oraş .circulează sgomotul, că minis- 
terul ar fi căzut. Acest sgomot ne neliniş- 
tește atit pe mine cit și pe Bodnărescu... 
Dacă ştiţi ceva pozitiv, vă rog să ne spuneţi 
și nouă cît şi despre vre-o nouă combi- 
nație, de care s'ar fi vorbind. 

Pompiliu ş'a pregătit geaman'anele şi 
„vrea să fugă la Magyar-orszag. Panu se 
primblă cu nelineşte prin Copou, de și o- 
mătul e pîn'la briu.—Lambrior șede tăcut! 
în cafenea la Max, şi pe câţi intră în cafe- 
nea îi întreabă ce s'aude. 

Al d-voastră 

- | M.: Eminescu 
. 7 

XVI. 

Prețuitul meu Domn, 

D. Mandrea, venind la Craiova, mi-a spus 
împrejurarea fericită pentru mine, iar. pen- 
tru Dv. poate: cam supărătoare că sînteți 
deja păstrătorul acelor o mie lei noi, a că- 
Tor destinaţie pare a fi, în parte cel puţin, 
de-a vizita ţara Oltului. Locul în care sînt 
e cit sc poate de;frumos. Riuri, codru, șes, 
dealuri, munţi în depărtare, frumos adică 
în (toată) puterea cuvîntului, în cît să fiu 
Bodnărescu aș nenoroci poate Convorbirile 
cu: „Amintiri de călătorie ale unui june“. 
Dar numai grija asta: n'o am, ci mă măr- 
ginesc a mulțămi zeilor în deobște şi d-lui 
Mandrea în deosebi de îngăduirea unţui) 
colț de pădure 1) care-mi dă toane bune și 
sănătate. - | 

Venind la vorba de mai sus, vă rog să-mi 
trimiteţi o sută de franci spre ilustrarea: 
existenţei. cu oare-cari călătorii la Turnu- 
Severin și prin imprejurimi. Adresa: M. 
Eminescu, com. F/orești plasa Jiul de sus, 
judeţul Dolj. Staţia telegrafo-postală Filiaş. 

Incolo salutări multe pentru boeri şi pen- 
tru Doamne, cu care rămîn | 

| al D-voastră supus 
M. Eminescu 

AVII. 
Anul 1881 o... 

Iubite Jaques, 

lartă-mă că nu ţi-am răspuns imediat, 
și crede că şi regalitatea e un lucru ce-l ia 

  

1) „la vreme de boală şi căm docă săptămîni am 
" ajuns de pot umbla zina toată fără supărare din par- 
tea picioralni“ (şters în manuscris, N, E.) 
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SCRISoRNI) . i 

pe dinainte pe-un biet gazetar, în cît nu 
eiisește un minut liber spre a răspundei 
În scrisori primite 1). 

Scrisoarea a IV-a o are Maiorescu şi va 
aduce-e o-cu sine. la Iași. Dacă treceai a- 
tunci seara pe la club, ţi-o dădeam, cici 
era pusă deja în plic. Dar a mai intervenit 
o Joi, am mai tri -buit s'o citesc în Țunimea 
locală și așă a rămas în minile lui Maio- 
rescu. i 

Salutări multe de la al tău 

hi. Eminescu . 

N, B. Salutări la caracuila «ie toată mina, 
Bucureşti, 18 Martie. 

XVIII. 

Dobling, 19,24 Ianuarie 1884 

Zubite Câibici, 

Nu sînt de loc în stare si-mi dau seamii 
de boala cumplită prin care am trecut, nici 
de modul în care am fost internat aici în 
ospiciu! de alienaţi. Stiu numai atit că boala 
intelectuală mi-a trecut, de şi fizic stau în- 
destul de prost. Sint slab, rău hrănit și plin 
de îngrijire asupra, unui viitor care de a- 

AK Dasigur 
pentru mine deo cît oricind. 
_Ceca-ce aş voi să ştiu de la tina este dacă 

cărțile și „la: da mea sînt în oate-care aci 
suranță şi dacă pot spera să le revăil. In 
ladă trebuie: s să se fi aflînd şi ceasornicul pe 
care l-am fost scos de la Simţion. Incolo aş 
voi să stiu dacă pot scăpa de aci, unde în 

"iăvăr îmi pare ci stau fără nici un folos. 
Tratamentul pare a conzista în mîncare pu- 
țină şi proastă și în recluziune:-- încolo n'am 
hxervat nimic în inantera de-a mă trata. 
Sufăr cumplit, iubite Chibici, de lovitura 
morală pe care mi-a dat-o boala, o lovitură 
ireparabilă care va avea influentă rea a- 
supra întregului rest al vieţii ce voi mai 
aveu-u de trăit. Asemenea nu ştiu nimic a- 
supra poziţiei pe care mi-aţi creat-o în a- 
cest institut. Cine plătește pentru inine aci 
SI cine ure grijă de mine? DI. Maiorescu a 

trecut pe aci într'o zi, dar a stat mai puţin 

de ua minut și nu mi-a spus nimic asupra 
sorții care! mă așteapii, căci spor că nu 
voi fi condamnat. a.patrece asi ani întregi 
fără necesitate. ” 

Doctorii mi-au spus că trebuie să-ţi scriu 
(ie în privirea aceasta, „AMi-aduc în udevăr 
aminte c'an venii cu tine în tren, dar încolo 
nu mai știu nimic de cit că am stat închis 
şi am suferit nu numai de halucinaţii, ci și 
mai mult încă de foame. Mă'ntreb acunv 
dacă e vorba ca, cu cheltuialii și anume, să 
continue Tegimul sub care trăiesc, regim cu 

1) Enineseu era pe atunci redactor la „Timpul“ 

totul fără folos atît pentru „mine cît şi pen- 
tru amicii cari au binevoit a se interesa de 
mine și a mă trimite aci. 

Fii bun, iubite Chibici, şi răspunde-mi 
cum stau lucrurile cu mine. Doctorii de aici 
îmi vorbesc de d. Maiorescu şi de tine: Eu 
ştiu despre tine că tu n'ai mijloace pentru 
a îngriji de mine, în starea în 'care sînt. 
imi sînt dar necunoscute măsurile pe cari d. 
Maiorescu va: fi binevoit să le ia în pri- 
vire-mi şi văd pe de altă parte că doctorii 
de la institut nu știu asemenea nimic, ci 
să mărginesc a-mi cita numele d-sale şi al 
tău, ceca-ce—în izolarea în care mă aFlu-- 
nu c Kle nătură a mă satisface. Și în adevăr, 
nu-ţi poţi închipui starea în care im om 
se află într'un institut de alienaţi, după ce 
şi-a venit în fire.' Neavind nimic de lucru, 
inchis alături c'un alt individ, hrănit rău 
precum se obișnuiește la spitale și lăsat în 
prada celor mai omoritoare grije în privi- 
rea viitorului, mi-e frică chiar de a-mi plin: 
ge soarta, căci şi aceasta ar fi interpretul 
ca un sein de nebunie. Astfel, fără spe- 
rață şi plin de amare îndoeti, îţi scriu, 
iubite Chibici, Și - te rog să-mi lămureşii po- 
ziția îm care mă aflu. Eu aş vrea să scapi 
cît se poate de curind şi să mă întorc în 
țară, să mă satur de inămăliga strămo- 
scască, căci aici, de cînd mă aflu, n'am 
avut nict-odată - fericirea de-a minca mMil- 
car pină la saţiu. Foamea şi demoralizarea, 
iată cele două stări continuie în care peirece 

Nenorocitul tău annie 

M, Eminescu 

Doi bel Wien v. sent euţ 1 Ober- 
Adresa mea e: fălohăel EMIReSEU = pers: schengiuase No. îl, 

     

  

Privatheilanstalt, 

NIN. 

Stimabile Domnule Alaiorescu, 

Astăzi ieșind din casa de sănitate pentru 
+r'o două ore, mă 1vlosesc dle vizita ce vu fue 
nepotului D-voastră, d-lui Popazu, pentru 
a vă adresa aceste șiruri. Sint mai .bine de 
trei săptămîni de cînd am încetat toat 
simptomele boalei de care am suferit, în 
cît, dacă ar îi stat în putință mea, aş fi pă- 
răsit institutul, fie pentru a schimba me- 
diul în care mă aflu, fie pentru a mă în- 
toarce în țară. Cu toate acestea nu știu 
dacă, pentru un asemenea sfîrșit, va [i cu 
putinţă a se realiza mijloacele necesare. 

Amintirea stării mele trecute e foarte 
slabă, în cît pe mine însumi mă miră lun- 
gimea tinipului, în decursul căruia nu mi-arn 
putut da scamă de nimic. Punind în soco- 
teaia acelei stări toate neajunsurile şi supă- 
rările pe care le-am putut cauza D-voastri 

: ! 42
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cît și altor amici binevoitori, cutez a solicita din nou îngăduinţa D-voastră ȘI a vă cere 
ca, prin cite-va șiruri, să mă lămuriţi dacă aim perspectiva de-a mă. întoarce în curînd 
în ţară, 

In așteptarea unui răspuns, rămîn. al d-voastră, i 

Cu toata supunerea şi stima 
M, Eminescu 

Viena, 416 Februarie 1884 

NĂ. 

, Dragă Chibici, 

De vreme ce residez la otel Rominia (ve- chiul han al lui Bacalu), într'o hulubărie 
puţin recomandabilă din. ori-ce punct de vedere, e lesne -de nţeles că nu am unde 
pune lucrurile mele, în cît ar fi foarte bine, dac'ai păstra tu încă cît-va timp aşa nu- mita mea ladă, deși presupun că acest lucru 
nu € tocmai plăcut. 

Sănătatea mea scîrţie într'una ca o mMoa- ră de mult stricată, ba poate ireparabilă. Săptămîna aceasta am avut friguri şi dureri de cap; cît despre picioare—ele sint într'o stare aşa de plins, precum erau în: Bucu- 
rești. O tristă iarnă mă așteaptă și o tristă viaţă. Te rog dar să ici tu. lada de la Sim- (ion, dacă nu mai e cu putință să stea a- colo, pină ce starea mea se va'ndrepta, 
dacă e cu putință să se ndrepte vr'odată. „Am mai încăput —- fără voie — într'o be- lea greu de descurcat, Fiind vacante mai 
multe catedre la şcoala camerseială, ceru: : sem suplinirea istoriei. Dar catedra aceasta dîndu-se altuia, m'a însărcinat pe mine cu gcografia și statistica, cu un program foarte 
încărcat, obiect care are inconvenientul că nici» cărți nu există pentru studiarea lui, iar el însuși consistă dintr'un dicționar de mii de nume proprii şi. de cifre statistice. Cit despre onorata bibliotecă, e atit de în- curcată şi îngrămădită, în cît ar tredui un an Sau doi pentru a introduce orînduială: în acest haos ereditar, 

Te. rog spune salutări din parte-mi tu. turor amicilor și primeşte călduroase strîn- geri de mină de la 
| al tău 

M. Eminescu laşi, 20 Octombrie 1831, 

XI. 

Liman, 13 August 183 

Dragă Burlă, 

Au. trecut peste două săptămîni de cind sînt aici şi mă coc zilnic în băi de glod 

N 

cald de 30 grade Rlaumur. Nu pot zice că vremea aceasta a trecut fără sâzini facă bine, Durerile necontenite pe care le aveam în lași, nu le mai simt aici, însă încă nu toate 
ranelc s'au închis şi mă tem că, de sar închide chiar, vindecarea să nu fie timpo- rară, și să nu apară din nou cînd mă voiu întoarce în ţară. La Odesa nam fost în 
timpul acesta decît de vre-o două ori ca să-mi iau medicamente și tutun. Cel din 
urmă e și scump și rău, încît în privirea 
aceasta orientalul. de minin mine o duce 
greu. 

I; timp asemenea să chibzuiţi în privinţa 
lui rervus rerum, căci de nv'oiu vindeca, 
de nu m'oiu vindeca,. de plată știu că nu 
pot să scap. Imi trebuese 100 de ruble cel 
puţin--dac'or fi mai multe nu vor strica 
nimic. În cazul cînd mi le veţi trimite, :ră- 
min încă cu 60 franci pentru întoarcere, 
din care am să plătesc o zi sau două ri- 
minerea în Odessa, pentru vizarea paspor- 
tului, biletul de drum şi ncaparatele hac- 
șișuri. lar de nu mi le veţi trimete, vor în- 
griji cinovnicii ruşi pentru mine în vr'o în- 
căpere a onorabilei poliţii. 

Vremea pe aici e cam răcoroasă şi deși 
ameninţă pururea să ploae, totuși nu face 
decit să picure din cînd în cînd. 

Incolo, dușmânul cel mare al siguranţii 
mele e uritul. Persoanele cite sînt aici nu 
vorbesc de cit rusește sau leșește, abia 
vre-o două din ele rup cite-un cuvînt nem- 
ţesc sau franțuzesc. Astfel, deşi nu tocmai 
vorbăreț de felul meu, sînt condemnat la 
un mutism absolut. De citit n'am asemenica 
ce citi, decît o ediţie a lui Heine, rătăcită 
printre blucunoavele doctorului secundar... 
Pin'acum nici un romîn nu-mi interesează 
existența și n'o împinge la o mai mare ac- 
tivitate;—vîntul și valurile lacului cu frea- 
mătul lor neîncetat, iată singurul acompa- 
niament al zilelor, şi nopților, care se scurg 
uniforme şi monotone ca bătăile unui cea. 
sornic de părete. > 

Rugindu-te dar să (nu) mă uiţi aici irosit 
printre Ruși, rămîn al tău credincios prieten. 

” . M. Eminescu 
Adresa mea:  Andrejeyski -Timan î& Odessa 

(hussie) Etablissement du Dr, Iachimoviez, 
! ; 7 AI II , aa ij 

ANII. 

Mănăstirea Neamţului, Ianuarie 1957 . 

Iubite amice, 

Iţi” trimet deodafă cu aceasta mai multe 
versuri i, cărora de ţi se par acceptabile, . 
le vei face luc în „Convorbiri“, Indealtunin- 
trelea mă aflu bine şi sănătos în mijlocul 

N . ai 1) Cunoscuta poezie „De ce nu-nri șiit ?
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acestor munţi şi-ţi doresc asemenea, Multe 

salutări d-lor Maiorescu, Teodor Roseiti, 

Mandrea, Nica şi sărutări de mină dmelor 

Maiorescu şi Kremnitz, precuni și d-şoarei 

Livia, 

Cu tot respectul al d-tale 
credincios amic 

AM, Eminescu 

XXIII. 

sotozani 14/26 Martie 1555 

Mult stimalul meu domnLi, 

Vă cer iertare din toată inima pentru 

greșala mea de-a nu îi răspuns imediat la 

scrisoarea d-voastră, ce mi-a fost coniuni- 

cată prin bună-voinţa d-lui dr. Isac. 

Cauza întîrzierei este însă că siugur nu 

stiam ce să” răspund cu siguranţă, căci vo 

veste ce-mi sosise din lași mă pusese în 

îndoială de a mai scoate oa treia ediţie 

sau nu. Incă pe cînd eram în lași, d. V. 

1) Către d, 'P. Maiuresen, 

69 
on: 

G. Morţun, actual deputat în adunare, "mi 

făcuse propunerea de a scoate la lumină a 

treia ediţie şi 'ntr'o. scrisoare ce mi-a a 

dresat-o în urmă, "mi anunţa chiar: „pe 

săptămîna viitoare scot în vinzare volumul 

ce-am editat”, Nici pînă acum însă nu stiu 

pozitiv, dacă această ediție s'a făcut în 

adevăr sau nu. Multele îndatoriri ce mi le-a 

făcut dl. Morţun în timpul boalei mele mau 

îndemnat să ezitez a da un răspuns afir- 

mativ. i 

- Dacă însă dl. Morţun ar fi renunţat la 

ideia de a scoate ediţiunea a treia, atunci vă 

rog a da urmare bime-voitoarelor. d-voastră 

intenţiuni și a încheia cu di. Socec, jar pri- 

sosul eventual de la ediţia a doua sau un a- 

cont asupra ediţiei a treia, vă rog să bine- 

voiţi a le trimete -sub adresa mea prin man- 

dat postal. (AM. Eminescu, Botoșani). 

Poezii nepublicate, de intercalat în noua 

ediţie, nu am. 

Vă rog, mult stimatul meu domn, a pritui 

mulţumiri din inimă pentru interesul ce pu- 

vurea mi l-aţi aratat şi să-mi daţi iertare 

pentru invonluntara mea întîrziere. Vă rog 

tot-odată a primi respectuoase salutări de 

la al d-voastră prea plecat și prea supus. 

M, Eminescu
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lejul a 20 de ani dela moartea poetului. 
Botoşani. 1909. 

Buc. 

„Eminescu“, ziar comemorativ. Botoşani 
“ Soptembrie 1890. 
—— Eminescu. („Noua bibliotecă populară“ 

pe 1889). NE 
Emilian (Cornelia). Mihail Eminescu (,Ai- 

hail Timinescu”, Iaşi 19041 No. 3—5, 78). 
— Hmânescu a murit! („Familia pe 1689). 
Eminescu (Victor). Geneza primelor ver- 

suri ale lui Mihail Eminescu. (,,ALihail 
Eminescu“. Iaşi 1904 No. 6). 

“Făgeţel: (5. C.) Ceia ce lrebue si vedem 
uslăzi în Iminescu („Pribuna”, 1 Nov. 
1911). . 

*"rîncu (Teofil). Prewnblări în Bucureşti. 
(„Gazeta 'Pransilvanici““ pe 1902 No, 85). 

Filipescu (N.) Călre un nou Ideal. Buc. 
1898. 1 vol. [In capitolul Credinfele noas- 

“tre autorul se ocupă de ideile politice 
ale lui Eminescu]. 

Florantin (L. P.). Amintiri “despre Binines- 
cu („Universul literar“ 24 Oct, 1911), 

E. N. Muzeul Iminescu („Cosinzeana“ IL 
1912. No. .80—33). | 

Gîrleanu (Em.). 1. Creangă şi Eminescu. 
(„Luceafărul 1909). 

Giherea-Dobrogeanu ([.), Eminescu şi cu- 
“ventul ominescian, (Studii critice“ vol, 

III. Ed. II. Buc. 1897). | 
**Gherea-Dobrogeanu (1.). Studii. critice. 

Tal. IL vol: î Buc. 1910, 
Giurescu (N. D.) 'Cînd su născut Em 
nescu. (Conv. Lit.“ 1892—93). 

*Gruber (Ed.) Inaugurarea bustului lui L- 
mânescu la Botoșani. Discurs. („Arhiva” 
Iaşi 1891). ! 

Hodoș) (Alex.). Foi risipite. 
Blanduziei“. 1889 Dec.). 

Hodoș (41.) UÂ poet șun critic. (,„Fîntiua 
Blanduziei“ 12 Nov. 1889). 

Hasnas (C. Sp.) Cugelavrea lui Eminescu 
(„Eminescit“, Botoşani. 1999. Număr co- 
memorativ). 

Hodoş (Enea). 

(„Fintina 

Mihai Eminescu, („Manual 
de istoria literaturei romiîne“. Caranso- 
beş, 1893. 1 vol.).- 

“Hodoş (Enea) Mihail Eminescu. (Elemen- . 
te de Istoria literaturii. Faiţi a IV. Ca- 
ransebeş. 1902 1 vol), | 

**Hasdeu Bninescu. („Revista Nouă!“ A- 
nul 1889). : 

iianeş (P. V.) Studii de litevalură română. 
Buc. 1910. 1 vol. 

“Ibrăileanu (G-) Spiritul critic în cultura 
românească. Iaşi 1909.:1 vol.  --.
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“Ibrăileanu (G.) Scriitori și Curente.. Iași 
1909. 1 vol. | 

— In chestiunea Coşbue-liminescu. („Con 
„Lit. 1896, An. 80), 

Isac (Emil). Eminescu („Noua Revistă ro- 
mină“. 23 Oct, :1911). 

ionescu (N. C.) Din lileratura celei de « 
„palra dimensiuni: „Sărmanul Dionis" 
(„Noua Rov. romînă“ 27 Pow, 1911). 

“Iorga (N.) Oameni cari uu fost. Vălenii- 
de-AMunte. 1911, ' 

“lorga (N.) Eminescu şi deneraliu de us- 
tăzi. Cu prilejul unei cărți nouă: Ton 
Scurtu Mihail Eminescu's Leben, (Să 
mănătorul“ 19083). 

“lorga (N.) Uu roman de Eminescu, (.,Să- 
măniătorul” 1904). ! 

“Iorga (N.) Cel dintâiu volum din operele 
în proză ule lui [Eminescu  (Sămintito- 
rul” 1905). ' 

“lorga O dramă alui Eminescu. | Doadau 
Dragoș]. („Sămănătorul“ 1906), 

“Iorga Eminescu. (Tribuna. Arad, 1909 
Iunie 16). | 

“Iorga Ce au fost Eminescu („Ramuri, 1V, 
1909. No. 11). 

“lorga A. Eminescu (în supl. „Tribuna“ 
"1909. No. 182). 

“lorga (N.) Statuia lui Eminescu (Neam, 
Rom. Literar“. TIE 1911 23 Oct). 

“Iorga Cuvîntare ținută lu desrălirea stu- 
tuei lui AL. Eminescu. (Neam. Rom. IV 
19LL No. 119). 

Kremnitz (Mite). Un Lenau român. Studiu 
apărut. în. Preussische Jahrbiieher. BA, 

___189. left 31, 1910. (,Conv. lit. 1910). 
Kremnitz (Alite).: La mormîntul lui. GALI- 

hail Eminescu“, 1889—1899. Buc. 1899. 
Număr comemorativ). , 

— Luceafărul“ 1 Iulie 1909. Sibiiu. [Atu 
mir festiv consacrat lui Eminescu]. 

Lais (T. 1.). „Opere selecționule“ sau „0- 
pere complecle? (,„Luceafărul“. 10 Oct, 
1912), e 

Laurian (D. A.) Discursul rostit la mour- 
lea lui Eminescu (în „Lui Dimitrie 4u- 
gust. Laurian“. Buc. 1911. 1 vol.). 

Lovinescu (E.) Eminescu despre sine în- 
suşi. [Fantezie]. („Critice“ vol. 1. Buc. 
1909). UE - 

— “La cine sunt manuscrisele lui Emines- 
cu? („Mihail Eminescu“ 1889--1899. Buc, 
1899. Număr comemorativ). 

Marinescu (Constanţa) Postumele lui Emi 
nescu. Studiu, Bucureşti 1912. 

Missir (P.) Serisori relalive la Eminescu 
(„Convorbiri Literare“, 1906). 

Minea (Ilie). Contribuțiuni la studiul per- 
Sonalitălii lui Eminescu. („Rov. Idealis- tă“ 11 Mai), 1 

Mille (C.) Peoria d-lui Maiorescu. Penlru 
ce Eminescu e superior lui Alexandri, 
Lupta“ 1887). 

Mille (C.) Letopisiţi.  („„Adevărul“ 18 Oct. 
1911), 

Mille (C.) Dian Milian. Tdiţia IUL. Due. 
„Adevărul“. 1909. [In capitolul PReocfufia, 
autorul deserie o grevă a elevilor din 
3 clase dela „Institutul privat al Aca-. 

+ 
demiilor“ din Iaşi, înpotriva lui Emines- 

cu, care era profesor de neimţeste.— uni 
nescu este numit Afineseu.] 

Maiorescu  (.).  Direcţiu 
Lit. Maiu 1871). ȚReprodus în Critice. 
vol. ]. Ed. Socec si Iul. „Minerva“]. 

Maiorescu ('1.) Prefaţa la ediţia Wintăi [a 
poeziilor lui Eminescu] 1 Dec. 1888. 

*Maiorescu (.) Literatura romînă şi strei- 
"nătatea. („Conv.. Lit.“ Ian. 1882). 

“Maiorescu (T.) Poetul Eminescu. Oclomh. 
1887. .[Serveşte ca prefaţă la Poezii de 
Jominescu. Ed. -Socee, publicate delu u- 
ceastă dată încoace. Formează prima par- 
te din „Eminescu şi poeziile lui“], 

*«[aiorescu (1!) Fiminescu. şi pooziile lui, 
(„Conv. Lit.” 1 Nov. 1889). [Serveşte ca 
prefață la Poeziile lui Eminescu, Ediţia 
Socec, dela 1889 incoace. Republicat în 
Critice. Vol. II. Ed. Socec şi Critice, 
rol. III. Tatiţia. „Minerva“. Reprodus şi 
în „Familia“ din 1889]. 

Maiorescu (1) O rectificare literară (Con. 
Literare“, 1903). | 

Maiorescu (1.) Scrisoare relutivă la Imi 
nescu.. (Conv. Literare“, 1906). 

Maiorescu (T.) „Eminescu“ (,„Luccafărul'“, 
1909 Iulie.) [O paz]. 

Manoliu (Radu) Vale s'a născul Timinescu ? 
(„rhiva 1906). | 

“Manoliu (Radu) -Isupra traducerilor lui 
Eminescu şi în'special asupra lui „Luis. 
(„Cultura română“, 1909, No. 6—8). 

- “Manoliu (Hadu) O traducere u Ini mi: 
neseu. („Gramatica sunseritii”), (Arhi- 
va“, 1907), 

— Memoriu asupra : 
(în „Mihail Eminescu. Diverse“, 
Șaraga). ! , 

*Negruzzi (lacob). [minesen. (.,Conv. Li- 
terare“ 1889. lulie 1), 

Nicoleanu ([.. Gh.). a an... („Finina 
Blanduziei“, 1889, Dec. 8—10, No. 10); 

Nicoleanu (L. tsl.). Eminescu și,„Pintina Dlan- 
duziei:i) (,„Fintina Blanduzieit. 1 Oct, 1559 
Seria 1]. 

Nicolescu. (Paul [1.). Frolutia 
sue. 1011, 1 br. | 

Nădeide (Sotia). [mineaca. („Eminescu 
„Botoşani. 1909, Numiir comemorativ). 

Nădejde ((:. (.). Se ra cere cre-u alegere 
in amintirile despre Limineseu? (Mihail 
Iininesen”, laşi, 1904, Ne. 5). 

lui _ Mihail  Rminescu 
lasi. 

curentelor. 

Nădejde (Losif). Amănunle din epoca ne-. 
buniei poelului Eminescu. (Dimineaţa. 

Lt Oct. 1911). 

Nouă. (Conv.. 
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Obersteiner. Scrisoare relutită lu Pmines- 
„cu. (,,Conv,: bit. 1906). 

Ocăşanu (G.) Depersonalizarea („Seara 15 
Decembrie, 1911). 

Onea ([.). Eminescu în Blaj. (Tribuna, 
Sibiiu, 1902, No. -15). [Republicat în „E- 

poca', 1902. Marit. 15). | „. 

Oreste. Perfecţiunca. wlislică în poezia lui 
M,. Eminescu („Zorile“, 1912. No. 3). 

Popescu-Colibaşi (M. N.). Datu nașterii lui 
Eminescu. („Conv. Lit.“, 1901). 

Pop (Gh.). Eminescu și G. Keller. („Con- 
vorbiri Lit.“, 1896). . 

“Panu (G.). Amintiri dela „Jugimer” din 

lusi. Vol. I—Ii Buc. 

Panu (G.). ECritica şi literalura (A articole 
în „lpoca literară). 

Popescu (Ion). Peste groapă. („Mihail Emi- 

neseu““. 1889-—1899. Buc. 1899). (Număr 
comemorativ). 

Popu (Vasile Gr.) Mihail Timinescu („Cons- 
pect asupra literaturei romîne“. Partea 

II. Buc. 1876). . IE 

Petra Petrescu ([H.). Din juneța lui Imi 

neşeu. Conferinţă. („Anuarul III a So- 

cietăţii pentru crearea unui fond de tea: 

tru român pe anii 1899—1900. Braşov. 
1900“, şi în „Familia“ pe 1900). 

Petra Petrescu (Horia). In. satul copilăriei 
lui Eininescu-lpotesti. („Românul «lin 16 
et. 1911). | 

Pătraşcu (N.). Seriitori romiîni contimpo- 

rani. Buc, 1898. 1 vol. 
“Pătraşcu (N.). Jemoriei Îi Lminescu. 

(„Lât. şi Artă rom, Anul III 1898—99). 

— Primele poezii ale lui Eminescu. („Fa- 
milia““ 1689. pag. 806). | 

Petrovici ([.). Mihail Eminescu. („Cultu- 

ra  Rominii: 1909. No. 0—8). 

Popasu (C.). Scrisori relulive lu [imineacu. 

(„Conv. Lit.“ 1906). 

Popa-Radu (C.). O amintire din inu lui 
Imineseu. („Arhiva““ 1990). 

Popovici (C. A.). Xaţionalism sau Demo- 

cratism Buc. 1911, Cap. „Al semnilor 

vremii p. 72—90. 
“Pursch (0.). Enunescu şi duzica. („ha- 

muri. An. IV. 1909, No. tL). 

Puşcariu (Sex.). O scrisoare incdilă « lu 

Eminescu. („Ramuri LV 1909, No. 11). 

Răducanu (41.). Obserraţiuni critice asupru. 

volumului 'de. „Literalură populară“ a lu 

Eminescu cam şi asupra  editării lui. 

(„Vocea Tutovei“. Bârlad 1 și 8 Outom, 

1906). | 
" Rădulescu-Pogoneanu (IL. 4.) Din poeziile 

inedile ale lui Eminescu („Conv. lit.” 

1902). | 
**Rădulescu-Pogoneanu (Î. A.). Studii. Bu- 

- vureşti 1910. 1 vol. 

Rădulescu-Pogoneanu ([. A.). 0 /raducere 

germană a sonetului „Veneţia” ul: lui E- 

minescu. (Conv. Lit.“ 1903). 

*Rautu (N.). Mihail Eminescu şi gimnuziul 

din Botoşani. .(„„Eminescu“. Botoşani. Nu- 
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miir comemorativ 1909). 
-- Revista „Ramuri“ Anul IV. 1909. No. 

11. [Număr festiv consacrat lui M, Tai: 
nescu]. a 

“Rădulescu-Motru (C.). Ce însemnează E- 

minescu pentru cultura românească. Con» 

ferinţă. („Noua Rev. rom.” 25 Octomb. 

1911). 
Riria. Cllima ruză din viața lui Eminescu. 

Iaşi. 1902. 1 vol. [Publicat mai înainte 

în „Lit. şi Arta rom.” 1902, „Arhiva“ 

diu Iași pe 1902, „Familia“ 1902]. 

Rennert (AM. 4A.). „Iubire-Durere (AM. Ti- 

ineseu-Veronica Micle)” de AX. Bubor 

ianu. [Recensie]., („Mihail . Eminescu”. 

Botoşani. 1905. No. 2—5). 

- Russu (loan). Eminescu. („Familia 1859 ;. 

Șăineanu (L.). Mihu Eminescu. („Autovii 

- vomiui moderni”. Craiova. 1685). 

Sanielevici (H.). Eminescu si Seoulu ro- 

mantică germană. (L. D. Gherea despre 

şcoala romantică). („Noua Rev. rom.” | 

Pebr. 1909). - 

“Sbiera (N. [.). Eminescu în 

(„Familia“. 1903). 
Scânteie. Mihail Eminescu. („Adevărul 1 

at. 1911). 
Scurtu ([.). Mihail Eminescu. Un apel li- 

terar către cunoscuții şi cunoscătorii lui. 

(„Noua Rev. rom.” l5 Ian. 1902). 

Scurtu ([.). Eminescu şi cestiunea evreiască 

( „Sămănătorul“, 26 Oct. 1903). 

Scurtu (1.). Eminescu şi Moldova. („Său 

nătorul“. 3 Oct. 1903). 

Scurtu (1). Eminescu în Danal. („Sămă- 

măniitorul'. 17 August 1903). - 

Scurtu (1.). Eminescu și linerimea. (,„Sămii- 

nătorul”. 3 August 1903). 

Scurtu (1.). Eminescu și istoria națională. 

(„Sămănătorul 13 Iulie 1905). | 

Scurtu (1.). Eminescu şi d. G.. Panu. („„Sii- 

mănătorul“. 1 Iunie 1903). 

“Scurtu ([.). Din copilăria lui Eminescu. 

Fragment. („Săimiănătorul”. 9 Martie A- 

nul 1903). i 

Scurtu ([.). „Eminescu intim” de D. Teleor. 

[Recensie]). ( „Sămănătorul. Îl Ianuarie 

1904). | 

Scurtu ([.). Eminescu şi Alexandri. („Să- 

mănătorul'. 14 Martie 1904). 

“Scurtu (£.). Drama hui Eminescu. 1. „Bog- - 

dan Dragos". Dramă istorică inedită cu 

o precuvintare de I. Dragomirescu. _E- 

diţie complectă'*. Buc. 1906. (Recensie]. 

(„Sămănătorul 15 şi 22 Oct. 1906). 

“Scurtu (1). Drama hu Eminescu IL. Pla- 

nuvile dramatice ale poetului. („Simănă- 

torul“. 5 Nov. 1906). o | 

“Scurtu (1). Eminescu şi Schopenhauer. 

(„Săminătorul”, 5 şi 16 Oct. 1905): 

“Scurtu ([.). „ML. Eminescu pessimistiche..., 

von Pătrăşcoiu“ [Recensie]. -(„Sămănăto- 

rul“ 1905), 

('ernănii.
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Scurtu Fminescu în lumina vremilor de azi, („Sămăn“, 20 April 1907). 
Scurtu (1). *Pdiţiile poeziilor lui Timinescu („Sămănătorul““, 1908). 
Scurtu (1.). Pentru stuluia lui Rminescu. ( „Sămănătorul“, 1909).. . Scurtu (1.). Comemorarea morții lui Pian escu, („Sămănătorul“, 1999). Scurtu (1.). Comemorarea lui Eminescu (îi - Minerva“, 15 Iunie 1909). . Scurtu (.).: Sărbătorirea lui Afiheil Rm hoscu. 

1911). 
Scurtu (1.), Solemnilatea desueliyii bustut- hră În Eminescu dela Dumbrăveni. (,Con- Servatorul“, 1902 Iulie 16). | Șerban. (7. 
„Bre statuci lui Himinescu la Galaţi (N. Rom. fit, 1911), 

Slavici ([.). Pesinismul lui Eminescu. (Con- vorbiri Lit. 1902), -- 
“Slavici (1). Pninescu şi limbă românend- că. („Conv, Tat. 1909). ” “*Slavici Fminescu-Omu], („Omagin lui. M, Tuninescu'€). 
Siavici (1.). Popyrunismul lui Eminescu (Sii- măvătorul 1909). - 
Soricu (LU. I.). Sbuciumări politice Ia No: mânii din Ungaria Buc. 1911. Fnineseu (în „Viitorul“ 15 Tunie 1909). Suţu (Rudolf), Eminescu la A-rea Neamt: (si rliiva” din Iaşi 1996). 
Strajan (AL) Anintipi despre: 
(Namur 1909, 15: Iunic—13 - Teicor (D.); „Inirersares In Dl. Îimineseu „ălinerva“ 15 Iunie 1999). . “Teodorescu-Kirileanu (G.). Citetu date a- supra lui Eminescu (.,Conv. Lit. 1906). “Teodorescu-Kirileanu (G.). „Tribuna“. A: rad. 1909, lunic 16. [Număr festiv con- sacrut lui Eminescu]. 

Tomescu (D.). Un ziarist ideul:. Eminescu „Ramuri“, IV, 1999 No. 11). — O divulgare triviulei despre Biminescu. 

Biminoscu, 
Die), 
> 

(Neam. Rom, Lit.“ III, 1911). 

, STR 
Bogdan: (Alex.). Die Metri  Eminescus. 

(„Elfter. Jahresberichţ des Institutus Ti vumănische Sprache zu Leipzig“. 1904, bag. 198—272, 364). 
Alexici ' (Dr. G.). Eminescu („Geschichte der -rumănischen Literatur. Leipzig. 1905. [Grigorowitza (Em.)]. Eminescu Michael. „Romănisehe Revue“, 1889 Juli). Kremnitz (Mite) Ein romăn:scher Le iau, (Preussische Jahrbiichei“ Bl. 139. Hoft 31, 910). | ” 
—— Literarisehe Deilage dor Aonluys-hevue 1381 Martie 21, [Cu ocazia vecensiunii cărții Român. Dichtungen de Carmen Sylva, se vorbeşte în trecăt şi despre Eminescu]. | 

(„lustraţiunea roi. Novembrie | 

St.). Cuvîntare ținută la desec - 
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Vulcan (PP). tomintiri fespre Eminescu. („ Familia“, anul 1902). 
“Viăhuţă (AL). Amintiri despre Eminescu 1589. („Iu Viltoare“, Jtiția IL. Buc, So- cec. 1901), 
Vlăhuță (AL) Fiminescu, . Poezii pos- lime“. [Recensie], („Sămăn.“, 1902). Vlăhuţă (AL)! Serisoura relatiră la Îmi- eseu. (Convorhiri Lit,, 1996). 
“Vlăhuţă Amintiri despre Eminescu, („Fi'e rupte“. Buc. 1909 1 vol.). 
Vlăhuţă (A1.). Eminescu om 

ccafărul“, 1 Dee. 1909). Viăhuță (AI). Caviintă (La gura sobei“, Buc. 1912, 1 vol.). 
Vulcan (1.). Ainaăt fiminescu. (Familia, 1885). 
Vulcan (P). ;Bminescu pesimist, profet şi „economist, «de Ordeanu“, [Receuzie] (a milia“, 1900). | 
Vulcan (P)., „Eminescu, Poezii poz tunei, [Recensic]. (» Familia“, 1902). 
Vulcan (P.). Poezia romînă şi Timinesru, („Alihaii kunineseu“, Iaşi. 1901 No, 2-9) Vasiliu. (CV), M.Eminescu, NM. Cogăl- niceanu, 14 funie 1892, Discursuri stu- uențeşti. Buc, (1892) 1 be. 
Aenogal (41.) Prefate la slinineseu, Pov- sii conplevto“, Iaşi, Saraga. [O pigină |. Xenopol (AL). . emandri şi Fiinesen. („Mihail Eminescu, Botoșani. 1005. No, 1). ţO jumătate: de paginii]. 2 
“Zosin (Dr.). Nebunia hui Eminescu. (Spi- talul, 1902. No. 11)... 
“Zosin (Dr.). Eminescu (în „Substratul pa- „tologic contimporan“, Buc. 1909. 1 vol. „Să se mai consulte :,Adeviiral 17, 13 Out, 

politic. („Lu- 

1911, „Conservatorul“ 18 0-4, L9L1, „Di- mineața“ 17, 18 0, 1914, „Ebocu“ 17, 18 Oct. 1911, „Minerva“ 17, 
„Seara“ 18 Out. 1911, „Universul: Li, 15 Oct. 1911, „Vointa Naţională” 22 Oct. 29 Oct. 1911, precum şi revistele şi zia- rele din Iunie 1889 şi din Iunie 1909. 

AĂAINE 

iinckwitz (Johanna v.). lichacl Emiues- cu]. (aBeilage zur Aligemeinen Ze:tung: din 6 şi 7 Iunie 1999)" (.,Conv. Literare“ 1992). 
siorescu (Titlu Id. Aichel  Toainescu. Piographisehe Shizze (,„Rumănisehe Re- vue”. 1850 April). ['Praducerea primei părți din „Eminescu şi poeziile lui], —— Neue preussisehe Deus, Zrilung 1881. No. 22. [Cu ocazia recensioniirii cărții Pominische Dichungen de Carmen St. ra, Sc vorbeste în ticacit și despre Enmii- nescu]. 
Montandon (L.). 

ocazia, desvelirii statuci poclului 
cure de France) Oct. 1912, 

sÎsupru lui Eminescu cu 
(..Mer- 

—————————__ 

5 Oct. 194, 
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ÎN 

Prefaţă, de Prof. -l. C. Cuza 
Studiu introductiv, de Proi. 

LO 

Ci 

1. Xouptea p. 1. 
sont li An, $ No. R, 

29 pe 91, 2207 pe 179 
“ bahticerea o [accur după textul găsit 

și ed. 7. Arincescu (Socec: care di versul cel mai om. 2260 p. 208—209, 2201 p. 22—21, 

cxuel. Deco pildă: i 256, 310; 2262 p. 218; 2276 p. 8396; 
Si surizi cum rile visul tafro în'mănlrăgilă 19. Somnaroase păsărele p. 8 

In loc de: , , AS DS „Con. lit.“ An. XVII No. 11, 1 lebr. 
“i surizi cum rile visul peste înimandrăgilă oi. 9961 p. 300; 2917 p. 9 şi ion, 22 „90; 22 , $ 

cum . găsim publicat în toate 

2. Inger de paz p. 1. 
„Cons. lit. An. Y No. 8, 15 

3. Floure albastră. p. |. 
„Conr. lit“ An. VIU No. 1, dl 

Ac. om. 2259 p. 294-203. 

4. Făt-Frumos din lei p. 2. 
„Con, lite An. VU No. 11, 1 Febr. 1875; Ass 19. Diana p. & 

Ac. Roi. 2283 p. 81—84. Ă „Con. lt Au. XVIE No. 11, 1 Febr. 
1), EI 297 95 

5. Dorinţa p. 3. pom 2261 p. 116, 2279 p. 31—d5. 

„Con. lit An. X No. 6, 1 Sept. 1376; Ms. Ac. A, Sara pe deal p. 9. 
itom. 2983 p. 33—31. | „Con. lit.“ An. XIA No. 

sc d 3 Rom. 259 p. 84, 271; 2299 p. 60—61. 
6. Greinsa din povești p. 3. 21 la Steaoa - 

sac o , -a. 21. la: ap. 9. 
„Gonv. lit. An. X No. 6, 1 Sept. 1578; Ms. Ac. „Conv. lit. An. XX No. 9, 1 Dec. 

Rom, 99$9 p. 197-—198. 

7. Lacul p. A. 

= INSE 

15 funie 1571; Ms. Ac. 

celelalte ediţii. 

Iunie 

Apritie 

BEA DE BĂATEEREE 

“şi. | 
MNĂRI LITERARE 

LA OPERE COMPLIECTE 
DE 

EMINESCU HALL 

. . . . . . . . 

d, "Cuza , , , , 

RE ALBASTRA 

NLECIE ȘI ROMANȚE 

„Con. HA, 
Ron. om. 2270 p. 66--69, 

15. Lasd-ţi lumea la uitată p. 7. 
„Cut. lit. An. XVI No. 11, 

2235 p. 

în „tion. Lil 

17. Și dacă ramuri 
„Con. lit An. XVIL No. 11, 

Rom. 2251 p. 392, 2277 p. 195. 

13. Peste. virfuri p. 8. 
„Conr. lit.“ An. XVIL No. 1, 

non 2253 p.- 114, 2202 p. 

v. si 110”. 

1371; Ms. Ac. 

1873: Ms, 

om. 2270 p. 68, 69, 70, 
p. 72. 

72, 73, 

„Con. lit dn. X No. 6, 1 Sept. 1876; Ms. Ac. 22. Kamadera p. 9 

om 2255 pd „Conv. lit An. XXI No. 4, 
8. Pavestea "Teiului p. 4. | Rom. 2262 p. 96 și 110; 2278 p. 
„Conv. lit.“ An. NI No. 12, 1 Martie 1878; Ms. Ac. oa. Intre paseri p. 9 | 

Dom. 2300 p. 7531, „Cont. it“ An. XXVI No. 1, 
9. Povestea Codevlui p. 5. Rom. 2261 p. 279; 22890 p. 87 şi 

„Conv. lit.“ An. XI No. 12, 1 Martie 1878; Ms. Ac. 24. Fragment p. 10. A ! | ! 
Rom. 2262 p. 204, 

10.  Stnguratule 

„Con, i" An, 
Rom. 9280 p. 17. 

2233 p. B7—71. 
pă 

XI No. 12,1 

11. Pajul Cupidon p. 6. 
„Conv. lil.“ An. MII No. îl, 1 Feber. 1579; Ms. „e. Dlicăm poezia în etiția noastră sub 

m 9950 i e , e m Na 
Ram. 2252 p. 63 şi 9 v. - Uhima strofă sună: | 

32. 0 Rămli p. 6, , Ocbi iubiți plutind în lacremi 
„Con. lit.“ An. XII No. 14, 1 Febr. 1879; Ms. Ac. Gură caldă - și micuță 

Pom. 2264 p. 1ti v., 2289 p. 53. Unde-uți fost de-atita vreme 

13. Atit de fragedă p. 6. 
„Conv. lit.“ An. NIII No. 6, 

Rom. 2262 p. 27, 3279 p. 
14. Freamăt de codru p. 7. 

. 

Martie 1475; Ms. Ac. 

1 Sept. 
13, 60—61, 

NXVI No. 4 
2989 p. 54. 

„Con. N An. 
Rom. 2261 p. 280: 

Găsind în Ms. 
compus din 

pumai cu 3 strofe. 
p. 280 Fragment” 

Unde-ai fost a mea. drăguță? 

1879; Ms. Ac. 25. In fereastra despre mare p. 

71-73. Ed. ]. 
ă 2253 p. 139 v. 

XI No. 7, 1 Oct. 
13)-—39. 

1 Fchr. 

93. 

but în gean p. 
1 Febr. 1881; 

1 Fe. 

1 Iulie 

1 Iulie 

“Toate cdiţiile apărute pănă azi publică 

1 strofe, cu 

10. 

Scurtu (,Minerva“) p. 23; Ms. Ac. 

. VII 
XI 

1579; Ms. Ac. 

1881; Ms. Ar. 
247—219, 251— 

; 2282 p. 13—14. 

18831; Ms. Ac, 

Ms. Ac. 

1881; Ms. Ac. 
93, 9283 p. 100--103, 104. 

1881; Ms. Ac, 

4, 1 Iulie 1885; Ms. câc. 

1886; Me. Ac. 
192 și 163; 2270 bis 

1 Iulie 1987; Ms. Ac. 

1892, Ms. Ac. 

i 
> 

1892, Ms. Ac. 

„Praament” 
Rom. 2261 

ultima 

strofă care compleclsază minunat pe celealte trei, pu- 
accastă formă. 

Nom.
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II, ODE ȘI ELEGIL 

26. Vencre și Madund p. Il. 
„Con. Hi“. An. ÎN, 15 Aprilie 1870; Ms, Ac. Dom, 

259 p. 98. Data pusă de poet 02, 

27. AMclancolie p. 11, - 
„Conv. lil“ An. X No. 6, 

Rom. 2276 p. 21 v.—22. 

Publicarea o facem după Ms. „dc. Iom. unde găsin 

l Sept. 1876; Ms. Ac. 

textul cel mai exaci, ca de pildd: 

Clopolnila Irozneşte, în stilpi izbește louca 
in loc de; 

Clopotnița trozneşte, în stilpi izbeste, toacă 
cum se afli publicat în ediţiile existente. 

25. Departe sint de tine p. 12. 

„Conv. lit An. XI No. 12, 1 Martie 1878; Ms. Ac. 
Bom. 2283 pp. 92—93. 

29. Pe acecași ulicioară p. 12, 
„Cont. Hit“ An. NIL No, 11, £ Pe. 1870; Ms. Ac. 

Rom. 2289 p. 18—50. 

20. Nu mă tnțelegi p. 12. 1 
- „„Mbumul literar“ al soc. stud. „Unirea“ 13 Marile 
1879; Ms. Ac. Rom. 2261 p. 228—081, 2282 p 6-0, 

51. De cite ori iubito... p. 12. 
„Conv. lit“. An. XIII Na. 6, 1 Sept. 1879; Ms. Ac. 

Pom. 2279 p. 10 şi 232. - 

12. Despărțire p. 13, 
„Conv. lit“ An. XIII No. 7, 1 Ocl. 1879: Ms. Ac. 

Rom. 2239 p. 357—958, 350—361; 2200 p. a-i: 
2961 p. 5739; 2277 p. 10 v. şi 
93-91; 2308 p.. 60—G1. 

33. O mamă... p. 43. 

„Conv. Ti“ An. XIV No. 1, 1 
Ac. Rom. 2262 p. 211 v., 227 

34. Odă p. 13. 
„Conv, lil“ An. 

Ac. Rom. 2260 p. 
2282 p. 91-92. 

i; 2279 p. S1--86, 

, Aprilie 1880; Ms. 
6 p. 18. 

XVII No. 10, 1 
210-271: 2277 

lan. 1884: Ms. 
p. 2233, 416: 

25. Mai am un 
„Conv. lil.“ An, 
Rom. 2%1 p. 

singur dor p. 13. 
VII No. 11, î Febr, 

115, 117, 208S—309. 

30. Mai am un singur dor (Varianta Ii p. 14, 
„Ms, Ac, Rom. 2260 p. 186—187, 2261 p. 238—93 , 

1851; Ms. Ac. 

2262 p. 210. 2276 pp. 00, 2977 pi 0-8, 9970 n. 
3 97, 990, 107, 121 ov 192, 124, 

Ed. T. Maiorescu (Socec) p. 187. 

37. Maui am un singur dor (Varianta I-a) p. 14 
„Familia“, 15 Martie - 1833; Ms. Ac. Rom. 2260 p. 

283—209, 2261 p. 223-021, 2282 pi 101. 

58. Mai um un singur dor (Variantu II-a) p. lă. 
Ms. Ac. Rom. 2264 p. 112, 236—237; 9282 p. Bb- 

58, 100. - . 

39. Jai am un singur dor (Varianta IV-a) p. 15. 
Ed. N. Hodoș '(,Minerva“) p, 7778. 

2975 bis p. 70; 

10. Din valurile vremii. p. 15. 

„Conv. lit” An. XVI No. 11, 1 Febr. 
Se. Home 2261 pp. 275; D79 pi 

1854; Ms 

"41. Sa dus cunorul pp. 16. 
„Con. ll“ An. XVII No. MI, d A 

Ac. Rom. 2260 p. 1S9—191; 29061 pi! 115—119, 120 | 
217—218, 302—301; 2277 p. 73-81, 82. | 

12. Pe lingă plopii fără soț p. 16. | 
Cont. Tit. An. ÎVIL No. 11, 1 Febr. 1584; Ms 

Ac. Hom. 2264 p. 327—929, D277 p. 120 sv, 121, 

43. Adina. p. 1, ; 

Fer. 1884; 

„Cont. lit An. XVII No. 11, 1 febr, 1584; Ms. : 
Ac. Rom. 226 PD. DI6—319; 2277 p. 113, i 

14. Ze duci p. 17 - 
»Conv. lit.“ An. XVII No. 11, 1 che. 1851; Ms. 

Ac. Rom. 2261 p, 13—10, 1710: 2279 pp 13, 758 
17—79: 2306 p. s$2. 

15. De-or trece anii p. 18. 
„Conv. lit An. NVIL No, 11, 1 Feb. 1884; Ms. 

Ad. Dom. 2260 p. 207; 2251 p. 89142077 p. SI şi 82. 

16. Ce e Amorul, p. 18. 
„Cont. lit An. XVI No. 16, 1 Febr, 1581: Ms, 

Me. Rom, 2260 pp. 21; 5234 op, 9001; D077 p. 
îli—11ă. 

17. Cind amintirile p. 18. 
„Cont. lil. An. NVIL No. 11, 1 Feb, 1891; Ms. ' 

Ac. Bom. 2204 p. "913-311; 2077 p. 101-103, i 

18. Din noaptea. p. "18. ; 
sPamilia” 12 Febr. 1381; Ms. Ac. Bom, 9260 p. 198, 

49. De ce nu-mi vii, p. 18. 

„Cont. lit.“ An. XX No. 11.1 Feb. 1887; Ms. Ac. 
Iom. 2260 p. 239: 2061 p.202 ve. şi 903 „299—29; 

50. Apari să dai lumină, p. 1. 
„Conv. lit. "An. NXIN No. 6.1 

hom. 9260 pda 97 8, ELL 

161. 170;, 2282 p. 70-73. 

* Cu îndreptări, după. manuseris, în 

Iunie 1895: Ms. Ars, 
213015: 2276 p. 

slroja 9. 

51. Ce suflet trist p. 19. 
Ediţ. 1 Chendi /,.Minerva“—Postumey: Ms. Ac. Hom. 

2260 p. 206. ” 
Cu indreptări, după manuscris, în s!rofa 9-a, 

52. Din Cerurile-oloastre... p. 18. 

Ediţ. Il. Chendi 7,,Minerva“—Postume?: Ms. Ac. Rom. 
2260 p. 261. ” 

53. Cu pinzele-atirnate p. 20. 

Ediţ. ÎI. Chendi (,.Minerva“—Postume): Ms. Ac. Rom. 
2270 p. 113. + . i 
Cu îndreplări. după manuscriă; în struța Sa si 

ultimă, 

Tu. POVEȘTI ȘI POEME 
5t. Enipetul p. 21. 

„Con. it” An. VE No. 7, 
Rom. 2257 p. 90—92, 91-95; 

Î Oct. 1872: Ms. Ac 
2259 p. 87—89 vw. 

9. Călin p. 22. 
„Conv. lil." An. X No. 3, 

ic. Dam, 2283 pp. 29—32, 
"Cu  indreptări, după  manuscirs. 

De pildă, Part. VITI vers. 1: 
Ca să coaci- pentru nuntă şi plicinte şi colaci 

în loc de: . 
Ca să coaciă peniru nuntă şi plăcintă şi colaci. 

56. Strigoii p. 24. 

1 ANoembrie 1876; Ms. 

-M2285 p. 95; 

„Conv. lila An. X No. 9. 1 Dec. 1876; Ms. Ac. Pom. 
2252 pp. 1BI—1G6, 170—171 şi 175—177, 

Cn îndrepliri, după manuscris, 
De pildă la Part. III: 

Indereplarea legii, 
in loc de: 

Indreplarea legii, 1632. 

1652. 

27. AMiloloqicale, p. 26. . 
[udiţ. II. Chendi (,,Minerva“-Postume); Ms. Ac. Pom 

„Sămănătorul“ 1903 p. 82. 
Cu multe îndreplări, după manuscris. 
Comparaţi, de pildă, vers. 17—22:
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Chendi (,Alinerva*)-—— Postume. 

17—22 

Ed. IL. 
” vers. 

Dus de fulgerătorii cai în bătrîna căruță 

i Care scirțiie hodorogint de-ai crede, că lumea 

: Slă să-și asc din vechile-i veşnice închecture. 

: Groaznic sa îmbâlat bâlrinul—soarcle— 

: _Nuzi minune-a băut jumălate d'oceanul pacific, 

: lau îi mai umblă prin pintece acum băutura amară, 

ii . , . Ve . . , 

| vers. 37—39 

Insă a pupoarelor blonde de stele guverne'ndărătnici 

Vai. nu făcuse șosea pe câmpii albaștri 
N 

! Si se răsloarnă carul și rău se "mslodează bătrinul... 

i 
. 

vers. ii 

: Se scarpină de-un şir «le păduri ca de-un gard de 

răchită... 

38. Umbra lui Dabiju-Vodă, p. Dă. 

: Poezie incdilă copieală de noi din 

| 2261 p. 95—98. 

: 39. Cugetarile sermenului Dionis p. 27. 

i „Conv. lil An. V No. $, 13 Lunie 1571; Ms Ac. 

Rom. 2281 p. 170 v.—l9 ov. 
Cu urmatoarea luulrcplure, 

i cris, la slrofa 8, vers. 2: 

Ms, Ac. Rom. 

introdusă, după manus- 

29. G1. Revedere” p. . 

„Conv. lit An. XIII No. 7, 1 Oct. 1879; Ms. Ac. 

Rom. 2283 p. S$6 v. : 

62. Ce te legeni Codrule p. 29. 

= Gone, lit An. XVII No. 11, 1 Vebr. 854: Ms. 

Ac. Dom. 2261 p. 306; 2276 p. 17, 20-21, 31. 

Cu îndreptări, după manuscris. 

65. La mijloc de codru des p. 20. 

„Conv. ti An. SV No. Ii Febr. 1881; Ms. 

V, CÎNTECE 

    
87. Dotnu p. 31. . 

„tour. lit An, NVII No. 1. 1 lulie 1583 Ms. Ar 

om. 2260 p. 1092 şi DD 2251 p, DA 2952 pp. 

209210, Oi; 2207 bis op. 2500, Mat și 117; 

9407, scoarța din urmă a caietului, 

GS. La Arme! p. 3l.. 4 

De asemenea: vers, 92, 

661 

Ed. [. V lonescu & A. Georgescu 

. vers.  17—22 

Dus de fulgerătorii cai în bătriua căruță 

Care scârțiie hovdorogind de-ai crele, că lumea 

Stă să-și iasă din vechile-i veșnice închecture. 

_ Groaznic sa îmbătat bălrinul— Soarele zice— 

„Nu-i miaune-a băut jumătate doceanul pacific, 

„Rău îi mai umblă prin pintece acum băutura amara, 

, . . « . Li . 

vers. 37—39 

lusă a popoarelor blonde de stele guveriie "etarălnici 

Vui, nu făcuse șosea cum se cade pe cimpii albaşirit 

„Şi se răstoarnă carul şi rău se "nplodează hătrînul... 

i vers. At 

Se scărpina de-un şir de păduri ca de-un gard de 

i rdchila. 
36—57, 68—70 şi 75. 

D-ar fi “n hume-un sul de mâțe, zău! că'n cl te-as 

pune vornic. , 

în loc de: 

De-ar fi m lume-ua stat de mâţe, etc. 

G0. Aoldova p. 25. 
„Sămănătorul“ An. p. 358. 

IV, DOINE 

Ac. Rom. 2261 p. 305; 2276 p. 20, 21 și 22. 

Cu- îndreptări, după manuscris. 

G1. Ce stă vintul... p: 30. 
Ed. 1. Scurtu (Minerva); 

147 şi 191; 2262 p. 69. 
65. Doină p. 30. 

Ms. Ac. Dom. 2260 p. 

d. N. Hodoș (Minerva) p. 76, 

66. Doine p. 30. 
Ed. N. Vodos (Minerva; p. 97--98. 

PATRIOTICE - 

Edil. 1. Chendi Minerva: Ms. Ac. Rom. 2276 

p. 21—32 (August 1871), 

Sa întrodus, după manuscris, urnviloarea îndreptare 

la sirolu V: : 

lu valuri, valuri să se farme 

în: loc de: 
In valuri crunmle să se Îarme. 

VI, PORBZII SOCIALE SI RELIGIOASE 

09. Inger şi Demon p. 33. 
„Couv. lil An. VII No. 1, 

Rom. 2239 p. 27. 

70. Impârat și prolelur p. 3l. 

Str. 33 

Pe maluri zdruucinate de aiurirea mirii, 

Cesaru'nea veuhiază la trunchiul pleca! 

AL salcici pletoase, şi "tinse-a apei arii 

In ceruri fulgerinde se pleacă. lin sultirii 

A zefirului nopţii si sună cadenlat. 

Acelus text în Ed. Maiorescu (,„.Socec“]. 

Ă Str, 42 | 

Cind ştii că visu-acesta cu moarte se sfirşeşte-— 

Că urmă-li rămin toate asifel cun sîut, de «drezi 

Ori-cit ai drege m lume—alunei le oboseșle 

Elerna ulergare şuu gind te actemeneşte: 

Un: bis al morții eterne e viaţa lumii *niregi. 

1 Aprilie 1573; Ms. Ac. 

Cu mule îndrepliri, după munuscris, de pildă: 

Dec. 1874; Ms. Ac 
Conv. lil An, VIII No. 9. 1 Ac. 

100 Rom. 2230 p. 170 v.—172; 2962 p. 13;2285 p. 

104; 2200 p. 7ă—76. | | 

Str, 35 

Pe maluri =drumicate de aiurirea mirii 

Cesarwncă veghiază la (runchiul cel piceul 

AL saleiei pleloase. şi 'mlinse-a apti arii 

In cercuri Pulgerînde se pleacă lin suflării 

A zelirului nopții şi sună cadențal. 

Ms. Ac. Dom. 2285 ff. 100—101, - 

Str. 42 

Cind stii că visu-acesta cu moarle se sfirșește— 

Can urmă-li rămîn toate astfel cum sint, de drezi 

Ori-cit -ai drege m lume—atunci te oboseşte 

[iterna alergare... $uu pînă te ademenește: 

Că vis a? morții elerne e viața lumii *ntregi. 

Ms. Ac. Rom. 228 ff. 100-104.
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70. Ta Tvam asi, p. 55. 
Ta tvam asi==aceasta eşti tu“: principiul indentității 

în filosofi» indică, din care s'a inspirat mult Limi- 
nescu (Notă la Ed. [. Seurtu)—(,Minerva“), 

„Conr. lit.“ 1 Iulie 1892; publicată fragmentar; Ms, Ac. Dom. 2360 p. 195—200; 2276 p. 75—80;2255 p. 105—107; 2290 p. 73—74, 

71. Viața p. 36. 

„Fiulina DBlanduzici“ No, 27, August 1889; Ms. .Ac, 
Rom. 2051 p. 

79 
72. hugăciune p. 37. 
„Ed. IL. Chendi"—,, Minerva“; Ms. Ac, 

p. 18, 71, 77, 117 şi 118. 

73. Colinde, colinde p. 387. * 
Ediţ. 11. Chendi (Minerva); Ms. Ac, 

p. 209. 7 

2288 v.—292, 

Tom, 2276 

Ros. 2276 

VII. SONBTE. 
74. Răsai asupra mea, p. 38. 
Ms. Ac. Rom, 2280 p. 202, 
75. Afară-i toamnă, p. 38. 
„Conv. lit.“ An. XII No. 7 1 Oct. 1879; Ms. Ac. 

Rom. 2260 p. 233; et p. 139; 2268 p, 11; 279 p.1. 
76. Sint ani la mijloc p. 38. 
„Conv. lit.“ An. XIII No. 7 1 Oe 1379; Ms. Ac. Rom. 2259 p. 323 şi 329; 2260 p. 22; 2261 p. 198 
77. . Cind însuși glasul p. 38, 
„Conv. lit.“ An. XIII No. 7 1 Oct. 1879; Ms. ic. Rom. 2260 p. 191, 235; 2201 p. 113; 2289 p. 68, 
78. Iubind în taină p. 39. 
Fdiţ. 1. Scurtu (Minerva); Ms. Ac. Bom, 2261 p. Da şi 257; 2276 p. 9%. 

VIII. SATIRE ȘI 

59. FEpiguuii p. +40, 
„Conv. lit.“ An. IV, 15 August 1870 şi Ms. Ac, Rom, 2257 p. 71-73. 
31. Mortua est p. 41, 

Com, IL“ An. Y No. 1, 1 Martie 1871, Ms. Ac, om. 2259 p. 1-2, 18 v.—20, 
Cu îndrepitări, după manuscris la slrofa S-a. - 
85. Rugăciunea unui Dac, p. 41, 
„Conv. Lit.“ An. XIII No. 6, 1. Sept. 1379; Ms. Ac. tom. 2260 p. 229, 2305 p. 67-—69. . 
86. Satira 1 p. 48. 
„Conv. lil.“ An. XIV No. 11, 1 Febr. 1651; Ms. Ac. Rom. 2262 p. 161; 2276 p. 18—51, 33—51, 2278 p. 18—01, 53—54; 2275p. 3 Vi 15; 2282 p. 59-68; 2290 p. 47-49; 2306 p. 67. . 
57. Satira ta p. 3. Si „Conv. lit.“ An. XY No. Î, 1 Aprilie 1881; Ms. Ac. Rom. 12256 p. 54-37 şi SL vw; 2250 p. 53, 167—172; 2201 p. 102—109; v268 p. 2201 p. 102-—109; 2203 p. 22—23, 21-25; 9239 p. 185—24, 

88. Satira Wl-a.p. 43, 
„Conv. lit.“ An, XV No. 2, 1 Mai 1851; Ms. Ac, om. 2200 p. 83—96, 103; 2201 p. 85—809; 9438 D. 16—19, 27—28 şi 30 V—31; 2276 pp. 103—105, 129 v.—130; 2280 p. 19—23, 2282 p. 38-55, 
89. Satira IV-a p. 15. 
„Conv. lil.“ An. XV No. 6, 1 Sept. 1581; Ms. Ac. hom. 2236 p. 51 Vi 2258 p. 26, 2276 p. 82. și 83— 96; 2278 p. 27—28; 22829 p. 25-38; 2283 p. 12. Cu indreptări, după manuscrisul Ac. om. 2259 p. 23-56. De pildă, 
Luna tremură pe codri, se aprinle, sc mărește, “uchi de stincă, virt de arbor ca pe ceruri zugrăvește în loc de: 
luna tremură pe codri, se aprinde, se măreşte, “uşchi de stincă, vîrt de arbor ca pe ceruri zuvrăvește 

(vers, $—9), 

   >
 

Și nthi departe, vers, 137—1993: 
No mai caut... Ce să caut? £ acelaş cîntec vechiu Seiea liniştei eterne, care-mi sună în urechii. în loc de: - 
N'o mai caut... Ce să caut? E acelaş cîntec vechiu Setea liniștei cterne, care-mi sună la urechi. 

„Ade. om. 2260 p. 37388, 

în. Zrecut-au anii, p. 89. - 
Ediț. 1. Scurtu (Mliverva:) ; Ms. Ac. Rom. 2200 p: 

LÂ9 gi 1503 2261 p. 93 și 207 4 2276 p. 95, 
50. Sa siins viuțu p. 39 
„Conv. Il. Au. XVII No. 10, 1 

Variantele se află publicate, toate, Ja: 
mente, traduceri“, ” 

31. Ori-cite stele, p. 39. 
„Conv. lit.“ An. XX No. 11, 1 Feber, 

Hom. 261 p. 

Ianuarie 1881. 

„Schițe, frâg- 

1599; Ms. Ac. 
25; 2270 p, S2; 2030 p. 78 

52. Pe un album, p. 39. 
„Conv. lit.“ An. XXII No. 1, 1 Iulie 1892; Ms. Ac. 

tom. 2200 p. 218; 2251 p. 14, 291; 2258 p. 10-11; 
2306 p. 53. 

POLZII FILOZOFICE 

90. Satira V-a, p. 17.. 
„Conv. ll An. XXII No. 11, 1 Febr, 159); (188— 

1551); Ms. Ac. Bou. 9268 pp. 35—3ti; 2277 p. 53—36; 
2252 p. 81—9%. ” 

91. Sletelen cer p. 47. 
„Fintina Blancduziei”, No. 28, August 1889; Ms. Ac. 

Rom. 2276 p. 142. : 

9. Luceafărul p. 148, 
„Almanahul Soc. Academice social-li'erare „Roininia 

Jună”, Aprilie 1883; „Con. fil.“ An, XVII No, od 
August 1835; Ms. Ac. Nom. 2969 p. DZ—08 vi 20 
p. 199—212, 311—312, 39, 9962 p. 195—197, 201— 
203, 206; 2266 p. 20-—21; 9975 bis, pp. 89—06; 2976 
p. 203 v..-208; 2277 p. 190101, 10131; 2288 p. 
12, 43 vu Vi, N 
99. Glossa p. 52. 
„Conv. lil.“ An. XVII No. 10, 1 Ian. 1834; Ms. 
voim. 2261 p. 214—216; 2032 p. 18 2075 his p. 67 

69; 2276 bis p. 61—65; 2279 p. 5-—u; 0099 p. 
1055—105, 106—108; 2989 p. 19-46. 

Cu  îndreplări, după manuscris. 

91. De vorbviți.... p, 52, 
„Sămănătorul“ An. IL p. 97. 

7983, 

dd. Se bule miezul-nvpții p.- 53 
„Con. îi.” An. XVII: No. 11, 

Ac. Rom. 2260 p. 117. 

$5. Cu mine zileleți alani, p. 33, 
„Con. Il An. XVII No. 11, 1 L'ebr, 

259—210. 
97. Dintre sute de calurge... p. 52 

D „Ediţ. 11. Chendi, Minerva”; Ms. Ac. 
p. 273. 

1 Fer. 1834; Ms. 

1881; Ms. 

hom. 2250 

95. fiu nu cred nici în Iahuva, p. 53. 
Ediţ. EL Chendi (,,Minerva“); Ms, Ac. on. 2250 

p. 106. 

99. Cu gindiri și cu imagini p. 53. 
Ediţ. [. Chendi (,Minerva“; Ms. Ac. om. 9283 

p. 1410 vw. 

100. Criticilor mici p. 3. - 
„Conv. lit.“ An. XVII No. 11, 1.Febr. 1831; Ms. 

Ac. Rom. 2262 p. 108; 2233 P. 37—99. 
——— 
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- 'PABLA DE MATERII ŞI INSEMNARI LITERARE 

INCERCARI DIN TINEREŢA 

| POEZII i 

669 

I. CÎNTECE ȘI ROMANȚE. 

1. De-aș avea p. 57. , 
„Familia“, 25 Febr. 1805; Ms. Ac. Rom. 2259 p. 

39, Sept. 1865. ” 

2. O căldrire în zori p. 57. : 
„Familia“, 15 Mai 1860; Ms. Ac. Rom. 2259 p. 

35 v.—37. ! 

IN. 

5. La moartea lui iron Pumnul, p. 60. 
„J.aecrimioarele învacțacceilor gimnaesiaşti demn Cer- 

nacuți fa mormîntul prea iubitului lor profesor Arune 
Pumnul, raepacusat într'a 12/21 Ienariu 1860, Cer- 
năuți, 18665, p. 1, semnată „AM. Eminovieciu, priva- 
list“. | 

Ms. Ac. om, 2259 p. 33; 1865. 

6. La Heliade, p. GO. 
„Familia“ An. UI No. 25, 18 Iunie 1867, Ms. Ac. 

Rom. 2239 p. 89. 

IL.  CÎN'PĂRI 

9. Din străinălale p. 62. 
„Familia“, 17 Iulie 1888. . 

10. La Bucovina p. 62. 
7 

IV, 

12. Junii corupți p. 6. 
„Familia“, Ianuarie 31, 

1866. 

65 

1859; Ms. Se. Rom. 2259 

13. Speranța p. 

x 
3. La o arlistă, p. 58. 

Ac. om. „Familia“, 18 August 1868; Ms. 2259 p. 
3 v., Oct. 1866. . 

4. Amorul unei marmare, p. 58. 
„Familia“, 19 Sept. 1868; Ms. Ac. Rom. 2382 p. 1. 

ODE ȘI ELEGII 

7. Visuri trycule p. 60, 
„Familia“, 30 Martie 1869; Ms. Ac. Rom. 2259 p. 

7—9; 1566. 
Inaiitea celor 2 strofe dela sfîrşit s'a intercalat 

incă 5 strofe găsite tăiate cu o linie în manuscris 
și nereproduse. de către d. I. 
nervei”, 

Scurtu în ediţia „,Mi- 

3. La moartea Principiului Știrbei p. Gl. 
ai. 1. Scurtu (Minerva); Ms. dc. Rom, 

p. 217; 1869. 
2259 

PATRIOTICE. 

„Familia“, 11 August 1866. 

11. Ce-i dorese eu fie dulce Romînie p. 63. 
„Familia“, 2 Aprilie 1867. 

PORZII SOCIALE ȘI FILOZOFICE, 

ii 1866. 

14. Misterele nopții p. 65. 
„Familia“, 16 Oct. 1866. 

„Familia“, Sept. 

SCHIȚE ȘI FRAGMENTE 
4 

I. CÎNTECE 

1. Doi aștri p. 69. 
Ediţ. 1. Chendi (,Minerva“); - Ms. Ac. Bom. 2259 

p. 17; 9202 p. 3. 

2. Ondina p. 69. 
Ediţ. II. Chendi (,:Minerva“); Ms. Ac. tom. 2259 

p. 3—7, Oct. 1868... . 

3. Frumoasă-i  p. 71. ' o 
Ediţ. IL. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom, 2259 

p. 8 v. 1866, i 

4. Replici p. Ti. 
Esdiţ. II. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom. 2259: 

p. 25, Lulie 1869. 
5. La o artistă p. 72. 
Ediţ. 11. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. -Rom. 2259 

26, 1869, 
Ediţia noastră publică și partea 

6. Lebăda p. 72. 
Ediţ. II. Chendi 

p. 5 v. 

p. 
l-a a axestei poezii. 

(„Minerva“); Ms. Ac. Rom. 2253 

POEZII 

ȘI. ROMANȚE 

7. Steaua mării p. 72. 
Poezie inedilă, din Ms. Ac. Rom. 2259 p. 30, 1869. 

3. Livada p. 72. 

Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2259 p. 35, 1866 

9. Cinlecul lăutarului p. 72. 
Poezie incdilă, din Ms. Ac. Rom, 2259, p. 39, 1866. 

10.: Steaua vieții p. 73. 

Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2259, p. 26, 1869. 

1Î. Prin nopți tăcute, p. 73. 
Poezie inedită din Ms. Ac. Rom. 2259 [. 17 (lulie 

1869). 

12. Locul aripelor p. 73. . 
Poezie inedită din Ms. Ac. Rom. 

(1869). 

13. Cîntece p. 73. 

Poezii inedite din Ms. 
p. 15 vw. - 

„31 (Anul 

Ac. Rom. 2260 f. 175; 2256



WI 

14. Visul unei flori p. 71. 
Povezie inedită din Ms. ie, Rom. 

74, 
hem. 

15. Stau în fereastră p. 
Poezie inedită din Ms. Ac. 

16. Cintece p. 74. 
Poezii inedite din Ms. Ac. 

17. Ah, noroc, norouce.... 
Poezie inedită din Ms. Ac. 

18. Dormi p. 71. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); 

p. GI, 145, 118; 1876. 
Cu  îndreptiri după 

hom. 

p. 71. 
» om. 

manuscrise 

19, De cite ori, iubito... p. 75. 
Fdiţ. ID. Chendi (,Minerva“); 

p. Î71. 

20. 0! vin pe mare. p. 73. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva). 

21. Ochiul tău tubil... p. 75. 
Edit. II. Chendi (,Minerva”); 

201—205, 250252, 
Cu îndrepiări după manuscris. 

22. Ochiul lău tubif (variantă) p. 
E Ms. diț. II. Chendi („Minerva“); 

p. 81, 2260 p.'201—203, 230.—252 

20. Terţine p. 76, 
Ediţ. II. Chendi 

p. 15; 2278 p. 18. 

24. Alte terține p. 76. 
Eadiţ. II. Chendi (Minerva); 

p. 10, 80. 

(Minerva); 

23. Vre-o sgitie de fală p. 77, 
E 

p. 85. 

26. Eu urmă cărarea n codru... p. 77. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms, 

p. 276; 2989 p. 41. 

9286 £ 

22601, 

o p. 

Ms. 

Ms. 

Ms. 

Ms, 

Ms. 

diţ. 11. Chendi („Minerva“); Ms. 

2062 î.6v. 

3 Eni
 

212. 

Ac. Dom. 

Ac. bhom, 

Ac. tom, 

n 
1b. 

Ac, Rom. 

Ac. Ram. 

Ac. Bom. 

Ac. Rom. 

Ac, Rom, 
” 

LI +. 

2250 

2200 

2260 

7 

2279 

2301 

2261 

2361 

Cu o îndreptare, în strofa ultimă, după munuscris. 

27. Sboar'al nopții negru flutur... 
Ediţ. 1. Chendi („Minerva“); Ms. 

p. dt. 

28. Ah, cerut-um de la zodii p. 
Ediţ. 11. Chendi. (,Minerva'); Ms. 

p. 116 şi 113. 

29. De pe ochi ridici închisă p. 
Fdiţ. 1. Chendi („Minerva“); Ms, 

p. 98. 
Cu îndreplări după manuscris. 

30. De-ar fi mijloace p. 18. 
Ediţ. II, Chendi (Minerva); As. 

p. 202. 

19. Nu e stelufă... p. 82. 

p. 77. 
Ac. Rom. 

-- 
di. 

Ac. Rom, 

îi. 
Ac, Rom. 

Ac. Rom. 

u. 

Poezie inedită, din Ms. Ac, Rom. 2239 p. 32; 

50. Din lira spartă p. 82, E 
Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2259 p. 3; 

51. Cind priveşti oglinda mării p. 82. 
„ Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 225-9p. 13; 
1869. 

32. Care-o fi în lume... p. 82. 
Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2239 p. 32; 

59. La moartea lui Neamţu p. 83. 
Ediţ, II. Chendi („Minerva“); Ms. 

p. 42; 1869. . 

54. Horia p. 83. 
Ediţ. Il. Chendi (,,Minerva“); Ms, 

p. 34; 1869, 2262 p. 4, 

Ac. Rom. 

Ac. Rom. 

9276 

3262 

2216. 

ODE 

1807. 

1867. 

Iulie 

p. 

p. 

TADLA DE MATERII ŞI INSEMNARI IATIERARE 

31, AWoi amindoi avem aceluș dascal p. 75, 
Ediţ. II. Chendi (,.Minerva”): Ms. 

71. 
Cu  îndreptări după manuscris. 

32. Cinlec de sirenă p. 78. 
Ediţ. 1. Chendi (Mineri); Ms. 

121 vw. 2279 p. 8. 
Suu făcul îndreptlările, adăngindu-se 

după manuscris. 

Ediţ. 1. Chendi („Minerva“); Ms, Ac. Rom. 2289 
„p. 106. 

34, Se țin încă odută p. 18. 
Ediţ. EL. Chendi (Minerva); Ms. Ace. Rom, 2283 

op. 105. - 

35. Odată “de văzusem p. 79. . 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms, Ac. Dom, 2283 

p. Î01 “. 

„90. Ati de dulce. p. 79. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva; Sămănătorul” An. II 

p. 79. . 

37. Luna codrii îi pulrunde p. 70. 
Edij. IL Chendi (Minerva); „Sămănătorul An. d 

p. 957, 

38. Frumoasă şi Jună p. 79. 
Ediţ. II. Chendi Minerva”); Ms, Ac. Rom. 2290 

p. 17, 

49. Prin a ramurilor mrejă p. 79. 
- Ediţ. Modoş (Minerva) p. 49. 

10. Cu penetul ca sideful p. 80. 
Ediţ. Ilodoş („Minerva“) p. 65. 

41. Dona Sol p. 80. . 
p. 109. . 

Adăugut, după manuscris, ultima sirofă. 

Ediţ. LI. Chendi („Alinerta”); Ms. Ac. Rom, 2277” 
43. Prin: bolla înnaltă şi îngustă p. 80. 
Ediţ. IL. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom. 2290 

p. 72. i 

44. C-alit de dulce-i ura lu p. SO. - 
Poezie inedilă, din Ms. Ac, Rom. 2260 p. 59 

15. Catrenuri p. 50. 
Ediţ. N. IHodoș (Minerva) p. 91. 

16. Ce voiu p. 81. . 
Ediţ. N. Hodoș (Minerva) p. 92. 

47. Unda spumă p. SI. , 
Revista  „Sinziana“ An. 1913; Iași. | 
45. Calrene p. SI. 
Revista „Sinziana“ An. 1913; Iași. 

ȘI ELEGII. 

55. De ce să mori.lu p. 83. i 

Ediţ. II. Chendi („Minerva“); Ms, ăc. Mom. 2259 

„16. “ 
Cu îndreplări după manuscris. 

56. De-aș muri, ori de-ai muri p. S1. , 
Ediţ. 1. Chendi („Minerva“); Ms, Ac. Rom, 2259 

p. 16; Aprilie 1869. : 
Ultimele 4 strofe adăugale după manuscris. 

57. Cind. p. 84. , 
Fdiţ. II. Chendi (,Minerva“); Ms, Ac. Bom, 2259 

p. 20, Iulie 1869. ” 

Prima strofă adăugată după manuscris. 

58. Cind marea... p. 84. . 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms. Ac. Rom, 2259 

p.. 21. 

33. Venin și furmec p. 78. 

Cu indreptări după manuscris. 

Ac. 

Ac. 

Dom. 

vom. 

2271 

d2Ra 2 

și ultimu strofă, 

7
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59. Viaţa mea Ju ziuă p. S5. 72. [n ochii tdi cilisem p. SS. 

Fdiţ. Ii. Chendi. („Minerva“); Ms. Ac. om. p 25%. Ediţ. 11. Chendi Minerva“); Ms, Ac. tom. 2270 

50. Poveste dulce-mi eru viaţa p. 85. 

Ediţ. 1. Chendi; Ms. Ac. Rom. 2253 p. 209 v. 

Cu îndreplări după manuscris. 

61. Spre mormtut p. 85. 

Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms, Ac. Rom. 

p. Îl. 

62. De ce nu vii? p. 85. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); 

p. 239; 22061 p. 22 vw. 

PR
 

Z E
 i Ace, HNom. 

63. Scrisori p. 85. 
Ediţ, 1. Chendi (Minerva”);, Ms. dc. Rom, 

p. 36; 22601 p. 51. 
Cu îndreplări după munuscris. 

GIL trist. p. 86. , 
Ediţ. IL. Chendi (Minerva); Ms. Ac. Rom. 

p. 66. 

65. Ș'ucele dulci păreri de rdu p. Su. 
Ediţ. HU. Chendi (Minerva); My, Ac. om. 

p. 129, 12t şi 120. 

66. Dacă iubeşti fără să speri p. 85. 
Ediţ. IL "Chendi („Minerva“); Ms. Ae. ltom. 

324, di? p. 115. 
Cu îndreplări după manuscris. 

67. O strudă prea îngustă p. S6. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms. Ac. lom. 

p. 63. 

p. 179 ve 
Cu modificări în teal. 

73. Vis p.88 _ 

Ediţ. 1. Chendi (Minerva): Ms. Ac, Rom. 228 

op bb 9, făt. 

: 71. 0 arfd pe-un mormint p. SS. _ 

. Idiţ. UI. Chendi (,Minerva”); Ms, Ac. Bou. 2285 

map Dr 97 | 
Ă Cu tndreplări după manuscris. 

75. lar fața ta e străvezie p. SS. _ 

2250 Ediţ. U. Chendi (Minerva); Ms. Ac. Rom. ., 2253 

p. 89. - 
TG. Pin nu te văzusem... p. 89. 
Ediţ. N. llodoş p. 17 (,Minerva”). 

d264 17. Auzi prin fruuzi useate, p. SĂ. 
Ediţ. Il: Chendi („Ainerva“). 

78. Văzindu-te atit de des... p. 89. 

9281 Ediţ. N. IModoş („Minerva“) p. 15. 

79. Cum ai putut... p. 89. , 

Ediţ. U. Chendi (,,Minerva”); Ms. Ac. Bom. 2277 

og p 120, 
80. Ce şopteşti p. 90. 
Ediţ. N. Hodoș (Minerva) p. 9. 

SL. Cind te-am văzul Veneră... p. 90. 

D962 Ediţ, 11. Chendi (,Minerva”); Ms, Ac. om. 2260 

p. 45—417; 2277 p. 37—398. 

Cu îndreptări după manuscris, iar ultima slrufă Cu  îndreptări, după manuscris. 

alăugită. 

"68. Zn van cătu-veţi p. 87. 
Ediţ. IL. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom. 

p. II. 
Cu îndreplări după manuscris. 

LO. Cum pe dulceu-i liră p. 87. 

80. Nu mă înfelegi p. 90. : 

Ediţ. 11. Chendi („Minerva“), Ms. Ac. Rom, 220] 

Dap p. 29—30, p. 228. 

Sa. Cine eşti? p. 91. 

Ediţ. II. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom, "2260 

p. 55, 243, 
Ediţ. 1. Chendi GMinerva”); Ms Ac. Dom, p. 23 Cu îndreptări după manuscris. 

v, 27, 30392, 
70. Azi e zi de Mai întăi p. 87. 
Ediţ. 1. Chendi (Minerva); Ms, Ac. Rom. 

p. 57. 

11. Din ctiul în cind p. 88. 
Ediţ. 1. Chendi (,Minerva”); Ms. Ac, hom, 

p. 128. ” 

NI, 

„85. Un romanp, 92. : „ 
Ediţ. 11. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom. 

p. 103; 1863—1877. 
Cu -îndreptări după manuscris, de pildd: 

o babă, ce alitea povești știa, cite fuse 
Torsese în viaţă-i, pe el La iuvăţat 

în lac de: : - 
o babă, ce atilea poveşti ştia, cit fuse 
Tovarășă îu viaţă-i, pe el l-a învăţat. 

86. Gemenii p. 9%. - . 
Ediţ. 1. Chendi Minerva“); Ms. Ac. Rom. 

p. 1; 2256 p. 12. . 

Zicem de pildă: 

Pustiul se întinde, păduri îmbătrinesc. 

De uspra viscolire-a sălbatecului vint 

2269 Işi scutură copacii frunzișul- la pămiut 

- în loc de: 
De-asupru viscolire, salbatecului vint. - 

2216 SI. Tot mai departe, mai departe... p. 1. 

Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2261 p. 63—B83,. 

POEME. 

37. Diamant din Nord p. 9. 
2235 Ediţ. 1. Chendi (,Minerva“); Ms. Ac, Rom. . 2256 

p. Lş 2262 p. 70; 2255 p. 9%. : 

Cu îndreplări după manuscris. 

33. Mirodonis p. 97. - 
Ediţ. IL. Chendi („Minerva“); Ms, Ac. Hom. 2294 

p 19. şi p. 55 

$9. Visiunea lui Don Qaizolte p. 98. 
„Sămănătorul“ An. IL No. 26, 27 Mai 1901, p. 104— 

926407. ga ia ial 

IV. DOINE ȘI POVEŞTI. 

90. Doina p. 99. . 
Fdiţ. „literatură populară“—, Minerva“ 

Ac. Rom. 2280 p. 24. 

91. Ursitoarele p. 99. 
Ediţ. „Literatură populară“—, Minerva“ p. 110 

Ac. Rom. 2260 p. 274-284. 

92. Basmul lui Arghir p. 101. 

Ediţ. „Literatură populară“—,Minerva“ p. 115; Ms. 

p. 103; Ms... Ac. Rom. 2262 p. 9. 

:+ 93. Mușatin și Codrul p. 101, 
Ediţ. „Literatură populară“ —,,Minerva“ p. 117; „Ms. 

; Ms. Ac. Rom. "2260 p. 283—301, 
94. Călin nebunul p. 104. 
Ediţ. „Literatură populară“—,,Minerva“ p. 124; Ms, 

Ac. Rom. 2263 p. 13—56.
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Această poezie n'o găstm decit într'un singur Ms. 
al Ac. Rom. 2263 f. 13—56. Ea e tipărită cn prea 
multe greşeli în ediția cunosculă, încît dacă ar fi să 

Part. V-a, vers. 8—9 
EL coboară şi porneşte, ca s'ajungă *n acel loc. 
Iată-l nene, un om în drumu-i și grăbit din cale afară 

Part. V-a, vers. 19—20 
Bună noapteal—fammilale!—Cum le strisă? 
Ei cumetre zori de ziuă, ia spune ce cai 

VI-a, vers. $ 
clocolitoarei 

Zori-de-zi 
pe-aci 

Part. 
de-acea mîncare a 

Partea Vl-a vers. 30-31, 
Un voinic, care cînd vede că smeii sau depiirtat, 
Se smuci... şin codru piere. . 

Partea VII-a, vers. 11 
"n munte cu furnuri lungi de neagră sliucă 

Part. Vil-a, vers. 15—22 
Şi pe arcurile înguste făclii roşii de rugină 
Negrul nopţii îl pătează în bolnava lor lumină 
Nănind asprul întuneric din a salelor lungi bolți, 
Ingravind în noaptea clară a ei muchi şi a ci colţi. 
Pe cărări săpate 'n slincă smeii şi Călin se suie 
Numai luna îi îmbracă cu lumina” ci gălbuie 
Şi cînd suie uriașii de pe-o slincă pe-allă stincă 
Intr'o sură depărtare muria valea cea adincă, 

Part. VIil-a, vers. 1 
Scări bătute m pietri scumpe repede voinicul suic 
Intră n casele frumoase din înalta celăţuie 
Pe covoare moi cl calcă, intră în acea odaie 
Care-i plină de a lunci blindă, tainică bătaie. 
Pe un pat de flori frumoase, proaspețe și uile încă 
Doarme fata cea vestită în visarea ci udincă. 
Ea zimbind îşi mişcă dulce a ci buze mici, subţiri, 
Innecală de lumină şi miros de trandafiri. 
Tar din prund pân' în podele un paiangen de smarald 
A țesul pinza subțire, tremurînd în aer cald. 
Și în casă luna bate «de sclipeşte viorie 
Și încarcă cu o bură a diumantelor sălbărie. 
Și prin rmreaja cea vrăjitd vedeai palul ei de [lori 
Ea cu umeri de zăpadă şi cu părul lucitoriu 

LI s'alins zame 

Inrădăcinală 

vers. 5 
pe alla o feapăn pripă 

, Part. IX, 
Pe-o smeoaică nun'o .taic, 

. „Part. IX, vers. 9 

Cintă cînlecele cele cen viafăi le cînlară 

. Parl. N, vers. 10 - 
Luna doar, trecînd pe ceruri, voind cerul să-l pătruuză 

Part. XV, vers. 13 
Dar de cind nainte toate ceru-i negru și pustiu 

Part. NIN, vers. 13—14. 
Doisprezece boi, anale, fot pelrece, iară pîne 
Douăsprszece cuptoare abia îi ajuug să cine 

Past. XX, vers. 17—18 
Joacă m juru-le dumbrava când în umbra purpurie 
Cînd întinerește parcă într'o brumă-adîne-verzie, 

Part. XX, vers. 38 
In cit locul cel albastru (s'a făcut) ca vinul roş 

Part. XXI, vers. 13—14 
Și ca soarele de roşii slau fetiţele m văpaie 
Doui's oacheşe ca sara, mijlocia e balaie. 

Part. XXIV, vers. 25 
Intr'un colț e colbăilă nodluros rişnița veche . 

“ Part. XXIV, vers. 34 
De lut plină, ruginită stă pe coada ei o sapă 

Part. XĂV, vers. 5—6 
Să facem o boambă mare, s'aruncăm pe cer în sus, 
Si vedem ce-o să gindească Dumnezeu şi ce-o să zică. 

Intr'o «sură depărtare 

TALLĂ DE MATERII ȘI INSEMNARI LITERARE 

arălăm îndreptările introduse, ar îi să 

lreaga poezie pe două coloane. De aceea nu 
evidenția aici decit pe cele mai importante. 

von 

Ediţia noastră. 

Part. V-a, vers. 8—9 
El coboară şi pornește ca s'ajungă 'n acel loc. 
Intilneșle un om în drumu-i cam grăbit din cale afară. 

19—20 Part. V-a, vers. 
Bună noapte—'famimitale—Cum te striză? Zori-de-zi 
Ei cumetre Zori de “ziuă, îa oprește oleacă aci 
. 

Part. Yl-a, 
EI atins de-acea mirecasmă 

Partea VI-a vers. 30—31 
care cind vele că smeii Sau depărtat, 
n codru piere, lăsînd în urmă « lui mini. 

vers. 8 
a clocolitoarei zame 

Un voinic, 
Se smuci    

Partea Vil-a, vers. 11 

m stîncă cu frunchi bungi de neagră stâncă. 

Part. Vil-a, vers. 15—92 
Și pe arcurile înguste făclii roșii de rășină 
Negrul nopţii îl pitează cu bolnasa lor Inmină 
Hănind asprul întuneric din a salelor hunai bolii, 
Zugrăvind în noaptea clară a ci muchii și a ci "colţi. 

Inrădăcinată 

Pe cărări săpate "m stîncă smeii şi Călin se suie 
Numai luna îi îmbracă cu lumina cei gălbuie 
Și suind trec uriaşii de pe-o Siîncă pe-altă slîncă 

miuria valea cea adincă, 

Part. VIII-a, vers. 1 
Scări Dbătule n pietre scumpe repede voinicul suie 
Intră m casele frumoase din înalta cetăţuie 
Pe covoare moi cl calcă, intră în acea odaie 
Care-i plină de a lunci blîndă, tainică bătaie. 
Pe păreţi icoane mîndre zugrăvite-—în umbră par 
Cum că chipurile din ele dintre codri mari răsar 
Pe un pat de flori frumoase, proaspate și ude încă 
Doarme fala cea vestită șîn visareu ci adincă, 
Ea zîmbind îşi mișcă dulce a ci buze miri, 
Innecată de lumină Și miros de trandafiri. , 
lar din pod păn' în podele un paingăn de smarald 
A ţesut pinza subţire! tremurind în aer cald. 
Și în care luna,„bate de sclipeşte viorie 
Ș'o încarcă cu o bură, diamantoasă sălbărie. 
Şi prin mreajastu vrăâijtă vedeai palul ci de tlori 
Fa cu umeri de zăpadă şi cu părul lucitoriu 

Part, IX, vers. 5 

subțiri, 

  

Pe-o smeoaică num'o taie, pe alla o scupă în pripă 

art, IĂ, vers. 9 
Cintă cîntecele rele ccm viațai le cinturi. 

Part. X, vers. 10 
Luna doar, trecînd pe ceruri, voind codru? 

Part. XV, vers. 13 
de. cad rănile toate ceru-i negru și 

Part. NIN, vers. 13—1i 
Doisprezece boi, antate fot pe-atilea, iară pine 
Douiisprezece cuptoare abia îi ajung să cine 

17—18 | Part. XX, vers. 
Joacă m juru-le dumbrava cînd în umbra purpurie 
Ciu încremeneşte parcă înir'o  brumă-ardine-verzie, 

Part. XX, vers. 93 
In cât lacul cc albastru encruzit ca vinul roș 

să-l patrunză 

Dar pustiu 

Part. XNI, vers. 19-14 
Și ca merele de roşii stau fetijele “m văpaie - 
Două's oacheșe ca sara, mijlocia e balaie. 

Part. XXIV, vers. 25 
HMirîien colț vcolbăilă noduros rișnița veche 

Part. XXIV, vera. ÎL 
De lut plină, răzimafă stă pe coada ci o sapă 

„Part, XXV, vers. 3-6 ” îi 
Să facem o boambii mare, s'aruncăm pe cer în Ss, 
Și lusirei să slăm sub dinsa pe cînd va cădea de sus 
Să vedem ce-o să gindească Dumnezeu şi ce-o su zică. 

o punem În- 
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95. In temeiul codrului p. 109. 
Ediţ. „Literatură populari“ —,,Minerva“ p. 141. 

96. Miron și frumoasa fără corp p. 109. 
Ediţ. „literatură populară—,, Minerva“, p. 112. 

97. Fata- în grădina de aur p. îti. 
- Ediţ. „Literatură populară—,,Alinerva“, 

98. Afindro, mindro, vrei nu vrei p. 

&
 

o
 

p. 136. 
118. 

Ediţ. „Literatură populară—,Minerva“, p. 193. 

v, CÎNTĂRI PATRIOTICE. 

99. Daţi-mi arpă... p. 119. 
Ediţ. 1. Chendi (,,Minerva”); 

p.. 55. 

Ms, Ac. Rom, 

100. Codrule, Măria Ta p. 119. 

VI. POEZII SOCIALE ȘI RELIGIOASE, 

102. Invierea p. 121. 

2357 

Ediţ. 1. Chendi („Minerva“); Ms, Ac. Rom, 2253 

ă NIL BONBTE, | 

103. Părea c'așteaplă p. 122. 
Ed. ÎI. Chendi Minerva“); Ms. Ac. Rom. 

p. 824; 2261 p. 137. 

101. Gîndind la una p. 122. 
Ed. [i. Chendi (,Minerva); Ms. Ac. Rom. 

p. 138. Li 

105. Cyoare sint viețile multora -p.. 122. 
Eadiţ. 1. Chendi („Minerva“): Ms. Ace. Rom. 

p. 63, 102. 

105. Pelri Notue p. 122. 
Ediţ. II: Chendi +,Minerva“); Ms. Ac, Rom. 

p. 282. 

107. Maria Tudor p. 123. | 
Ediţ. II. Chendi (Minerva; Ms, Ac. Bom. 

p. 39. 

1U5. De ce mă "'ndrept Şucum p. 103. 
Ed. 1. Chendi Minerva”); Ms. Ace, Roi. 

p., 2 Ii 

1109. Cum Oceanu p. 123. 
Ediţ. "1. Chendi (Minerva; Ms. Ac, Bom. 

p. 59. — 

110. Situl de lucru p. 123. 
Ed. UL. Chendi (Minerva); Ms. Ac. om. 

p. 1272, 1977. : 

111. Oricure cup îngust p. 193. 
Ediţ. II, Chendi („Minerva“); Ms Ac. Rom, 

p. 272. 

VIII. 
126. Christ -p. 127, ” 
Ed. 1. Chendi (,Minerva”); Ms. Ac, Rom. 

p. 729; Dec. 1869. 

127. Ca o făclie stinsă p. 127. 
Ediţ. IL. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Hom. 

p. 73. : - _ 
Cu îndreplări după manuscris. 

128. Preot şi filosof p. 128. 
Poezie inedită, din Ms. Ac. Rom. 2260 p. 

2262 p. 43”. 

129, E împărțită omenirea... p. 2268 p.l 

130. Printre stinci de piatră seacă p. 218. 
Edi. 1. Chendi (Minerva); Ms. Ac. Bom. 

p. 8%. N 

134. Răsărit de lună p. 199. | 
Ediţ. II, Chendi (Minerva); Ms. Ac. Rom, 

p. 24. 

132. Iubita vorbeşte p. 129. 
Ediţ. II. Chendi (,Minerva“); Ms. Ac. Bom,4     

225 

228 

D257 

223 

2285 

226 

9 

4 

7 

1 

Ediţ. II. Chendi (Minerva); Ms. 
p. 215. | 

101. Doina: Dela Nistru pin la Tisa 

TFragment 
dela urmă. 

D. 99; 2259 p. 321, 2260 p. 219; 2261 p. 
. 

2260 p. 

112. 'Din munți bătrini p. 123. 
Ed. Ii. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. 

p. 19. ” i 

113. Sonet satirice p. 121. . 
Ed. 1. Chendi (Minerva); Ms: sic. 

p. 75. _ 

14. ci noștri tineri p. 124. 

Ed, Ul. Chendi (Minerva); Ms. Ac. 

p. 52. 

113. Slaa în cerdacul tău 'p: 121 
Ed. 1. Chendi (Minerva): Ms, Ac 

p. lo, i - 

116. Adined mare p. 21. 
d. UL. Chendi (Minerva: 

p. 55. 

117. Cind mintea ta p. 124. 4 
Ms. Ac. ham. 2251 p. 139. 

12 4—125. 115—125. Veneţia p. 
Schița |, inedită, Ma. Ace. Mom, 2285 

Schița TI, - îm OX26 
Sehiţa II, Edil Chendi, 5 
Schița 1V,. inedită n» 

Sehiţa V, PI 
Sehiţa VI, » RR 
Sehita VII, wi ÎN 

Schița VII, +, por» 

FILOZOFICE. 
. - 

p. 27; 28 Aug. 1876, noaptea. - 

2259 193. Pierdut în suferință p. 129. 
Ediţ. 1, Chendi” (,Minerva'): Ms. "Ac, 

p. 28 vw. IN ” 
2261 

134. Renunțare p. 129. : 

Ediţ. II. Chendi (,Minerva”); Ms... Ac, 
p.& Ei : 

2 135. Moarte... p. 130.. , 
Ed. Il. Chendi (,Minerva“); Ms. Ac. 

p. 47. 

2553 136. .Mureşianu p. 131. 
Ediţ. II. Chendi („Minerva“); Ms. Ac, 

-p. 280; 2253 p. 77 şi 74; 2283 p. 138. 

2279 137.  Demonism p. 192. 
Ed. Îl. Chendi (,,Minerva“); Ms. Ac. 

ID. 19—27, . i 

Ps 

  

      

„Rom. 

Rom. 

Dom. 

tom, 

10. 

Ac. Rom. 2262 

inălit din - Ms. Ac. Rom. 2307, scoarţa 

2288 

p. IBT=-126 

Rom. 

Rom. 

„lol, 
d9 +, 

„te, 
„04. 
„42. 

: H. 
22il-p 144. 

Rom. 

Rom, 

Rom. 2290 

43
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! 

TRADUCERI 
POEZII 

1. Foaea Veștedă p. 137, 
„Conv. lit. An. XIII No. 7, 

Rom. 2255 p. 263—204, - 
2. Mănușa p. 137. 
„âmicul Familiei“ No. 17-18, 1—15 Noembrie 1881, 

după „Schalk Bibliotek“ fase. -V, Lipsca, edit. Fr, Theil, 
cuprinzînd traduc. poeziei în 12 limbi; ȚEd, 1, Scurtu— 
»Minerva“); Ms. Ac. Rom. 22381, p. 39. 

3.. Serenada p. 137, 

„Canv. lit.“ 1 Martie 1892, 

4. Fetor şi Andromache p. 138. | 
Fdiţ. Ii. Chendi („Minerva“); Ms. Ac. Rom. 2259 

p. Al. | . 

1 Oct. 1879; Ms. Ac. 
5.. Baladă p. 138. 
Ediţ. 1. Chendi Ă („Minerva“); Ms. . Ac. 

p. 125. 
Roi. 2253 

6—8. Imilatorii. Autor şi edilor. leoaica şi Seroafa 
p. 141. , 

Versuri inedite din Ms. Ac. Hom. 

9. La un nou născut p. 144. 
Ediţ. 1. Scurtu (,Minerva“); Ms, Ac, 

p. 600. 
Rom. 2287 

10. Donec eris felix... p. 144. 
Versuri inedite din Ms. Ac. Rom. 

. 

„CULEGERI DE POEZII POPULARE 
"1, Ciîntece de dragoste, p. 141. 
Ediţ. „Literatură populară“ (,,Minerva“), 

2. Cintece voiniceșii p. 164. 

POVEȘTI ȘI 
i. Făt-Frumos din lacrimă p. 185. 
„Conv. lit.“ An. IV No. 17, 1 Noembrie 1870 şi An. 

IV No. 18, 15 Noembrie 1870. 
Tipărirea atît la această bucată de proză, cit şi la 

cele ce urmează. am făcut-o după textul „Convorbiri- 
lor literare“. 

2. Sărmanul Dionis p. 194. : 
„Conv. lit.“ An. VI No. 9, 1 Dec. 187 2și An. VI 

No. 10, 1 Ianuarie 1873. , | 

Ediţ. „Literatură populară“ („Minerva“). 

3. Chiuituri. Satirice p. 177. 

Ediţ.. „Literatură populară“ Minerva“). 

NUVELE 

3. La Ciuituri p. 211, 
„Curierul de Iaşi“, 1876, Iulie 9. 

4. Cezara p. 214. 
„Curierul de Iași“, 1876, August. 

5. Frumoasa Lumii p. 226. 

6. Finul lui Dumnezeu p. 231. | . 

7. Borta vîntului p. 235; 

8. Povesle Indică p. 237.' 

— ROMAN — 
GENIU PUSTIU 

Ms. Ac. Rom. 2255 p. 21—84 

"Cu Indreptări. 

Pag. 4 
Cu picioarele grele băgate în - nişte papuci largi 

„Pag. 8 
luă un ziar românesc. La pagina anunţurilor citi 

cu o semivoce sarcastică: opera ilaliană... Ughenoţii. 
— 4, vrea să fie romînă? zisei indiferent. 
— Se'nțelege. N 'am putea avea o muzică mai dulce 

şi mai frumoasă, ca cea italiană? 

— Oamenii noştri-—zic eu-—sînt de-un cosmopolitism 
sec, amar, sceplic—ba și mai mult; au frumosul o- 
bicei de-a iubi tot ce-i străin, de-a uri tot cei ro- 
mînesc, . : 

, , Pag. 10 : 
ne chelluim tinerețea, care-ar trebui să aparțină . lu- 
crului și familiei. 

, Pag. 21 
— 4, [emeil... rise el; tot femei visaţii 

după manuscris: 

pag. 242 
Cu picioarele goale băgate în niște papuci largi 

Pag. 242 
Luă un ziar românesc. La pagina anunţurilor citi 

cu 0 semivoce sarcaslică: opera italiană... Ushenoţii. 
— Ai vrea să fie 'romină? zisei indiferent, 
— Semnţelege. N'am putea avea o muzică... mai dulce 

şi mai frumoasă, ca cea italiană?. 
— Wu ești venit de mult? 
— Nu. 

— Ințeleg, zisei. 
— De ce? 
— Oamenii noștri—zie eu—sint de-un cosmopolilism 

sec, amar, sceptic... e. - 

Pag. 243 
ne cheltuim, spre realizarea acelor ideale spre care 
țintește omenirea, [oată tinerețea, care-ar trebui să a- 
parțină lucrului şi familiei. 

"Pag. 244 
4, femeial.. zise el; tot femei visaţi
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Pag. 33 
Afară cra un timp posomorit şi gemătur ca giu- 

dirite inurinzilor—, focul se făcuse sgură'n sobi—, 

Pag. 36 
„tu ochii unui nebun. 

Pag. 60 

ea şiie.. eu am fost. dar de ce nu mi-ai spus -o? 
aș mai fi să... ori de unde eram noi. 

Pag. 74: - 
era un colţ turbat, înamorat şi trist al unuia din 
maeştri germani, ce mă amorția, mă limpia şi mai 
mult. . : 

Pag. 77 
şi-mi părea că-mi plec albastrele mele ceruri. 

Pag. 90 
Azi rump ori-ce legături cu viaja, azi rump ori-ce 
legătură de amor cu umbru, cu aducerea aminte a 
Sofici. , 

> 
Pag. 96 

Corpul... sur fi însănătoșit curiud, însă aceea ce era 
bolnav cra inima mea. 

Pag. 11 
nu vedeai în lună de cit ofelul (evelor intinse în (spre) 
cei ce ucuma colrubăiau prin casă. 

Pag. 131 - 
cu stinci zdrobite, de smirnă, prin săpăturile cărura 
cioroiau şi picurau curate ca cristalul însă dar... 
(cuvint indescifrabil) de dulceţile şi mirosul umbrei: 
nectarul cel adormitor al orientului. 

Pag. 133 
Acel negru păr şi despletit eu îl văzusem, acea des- 
perare fără margini. 

7 

- Pag. 143 
Cum nrtam întins, slobozii pistolul 

Pag. 172 
Legile care compun fundamentul cticei, chiar te ?n- 
dreptăţesc de-a face cit ţi-sa făcut. 

Pag. 178 
o reproduc tot aşa cum era scrisă. 

y 

. 

Pag.. 246 
Afară era un timp posomorit şi gemător ca gindirile . 

„_murinzilor—, ploaia vijiiu bătind în ferestrele casii—, 
focul se făcuse sură 'n sobă,— 

Pag. 247. 
„cu ochii înfundați şi turburi. ca ochii unui -nebuu. 

Pag. 251 
„ca ştie... eu am fost. dar de ce nu mi-ai spus-o? 
ntaș fi intors de unde eram noi şi... 

Pag, 254 - 
era un colţ turbat, înamorat şi trist al unuia din 
maeştri germani, ce mă ameția, mă limpia şi mai 
mult. 

Pag. 254 
şi-mi părea că-mi plec albastrele mele mări şi înstela- 
tele mele ceruri. 

Pag. 257 
Azi rump ori-ce legătură cu viaţa, azi rump legătura 
de amicie cu line, leyălura de amor cu umbra, tu a- 
ducerea aminte a Sofiei. 

„Pag. 258 : 
Corpul... sur îi însănătoşit curînd, însii aceea ce cra 
bolnav în mine, nebun de bolnav, cra înima mea. 

Pag. 261 
nu vedeai în lună de cil ofelul fevelor întinse și. în: 
pușcălurile lrimise în cei ce acuma cotrolăiau prin 
casă. i 

Pag. 264 
cu _stiuci zdrobite, de smirvă, prin săpăturile cărora 
cioroiau şi picurau curate ca cristalul îusă aterisit de 
dulceţile şi mirosul ambrei: mnectarul cel adormitor 
al orienlului. 2 

Pag. 265 
Acel negru păr şi despletit cu îl văzusem, acea fris- 
le(ă adincă și sublimă cu o văzusem, acea desperare 
fără margini... 

Pag. 267 
Cu mâncwnlinsă slobozii pistolul. 

Pag. 272 
Legile care compun fundamentul cticei, chiar te m- 
dreptățese de-a cere cit fi s'a luat, de-a îace cât ţi-s'a 
făcut. 

Pag. 273 
o reproduc foatlă aşa cum cra scrisă. 

Restul îndrepliirilor. se poale vedcu comparind ambele ediții. 

TEATRU. ORIGINALE ȘI TRADUCERI. 
BOGDAN DRAGOŞ 

DRAMA ISTORICA IN TREI ACTE 

Ms. Ac. Rom. 2275 p. 5—1l7 

Cu îndreptări 

Ed, luliu Dragomirescu („Socec“) 

Pas. 5 
Dragomir, burgraf al cetăţii Dimboviţei. 

Pag. 7? 

ACTUL | 

Pag. 8, vers. 14—7. 
Se ştie că el siusur mulțimea abia fine 
Iu turma lcgei grece celei răsăritene. 
Şi Ludovic pe care azi toată poporimea 

“De lege apuseană îl trece “printre sfinţi 

Pau. 9, vers. 26 
Şi am găsit încunul mai sigur decit moartea 

după manuscris: 

Ed. î. V. Ionescu & N. Georgescu 

Pay. 276 
Dragomir, burgraf al cetăţii Dimbovitei, solul lui  4- 
lexandru Basarab. 

Pag. 2i6 

ACTUL 1 

Cornul lui Decebal 

N Pag. 276 
Se știc -că el singur mulţimea ourb'o ține 
In turma legei grece celei . răsăritene. 
Şi Ludovic, pe care azi toată popimea 
De lege apuseană îl trece printre sfinţi . . 

Pag. 276 
Și mam găsit nici-unul mai sigur decit. moartea.
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Pag. 10, vers. 5—9 
Ceţi pasă ţie? oare. 

Nue am și cu un" sufieţ cuvintătur? 

Pag. 10, vers. 1G 
Krum o copiliți frumoasa ca şi ziua Și mai frumoasă încă de zi fiind ajunsă Copil de vrăjitoare 'cu ochii mari  sălbateci Cu inima aprinsă de sete ue viaţă. (/n ms. îindesci/rail. 

Pag. 11, vers. 14 Și nu mă cad eu oare de linc-a fi iubită 

Pag. 11, vers. 18 o picură'mi în suflet femeic.... 

Pag. 11, vers. 23Za7 

  

Au crezul cum că lumea făcutăi pentru bine? Ne-o spun aceasta popii şi cărţile lor vechi; Nu vezi ce râsplată virtutea are une? Un giulgiu şi patru sciuduri; peniru-ușa comedie Treci însetat pe lingă a vieţii dutei izvoare, 

Pag. 12, vers, 27—23 | Căvi sint o vrăjitoare și mi-oi iubi copilul Nu cu cuvinte Dlinde şi nu firă de lapte... 

17, vers. 6 Pag. 
_ | 

c-am spus şi cu o vorbă 
Să-mi faceți cu iertare 

ag. 22, vers. G 
Si însă dapururea la 

  Asemeni inşi 
mal. 

” DE Pag, 25, vera 20 Alăturea cu mine ne-anind de cit dour arcul 
, 

25, Vers, 16--1$ 
ui iuți devil chiar vintul; 
ciohunii cei culaii 

ȘI Săgeata cimpiile întinse 

Pag. 23 

Sălbaleci sboara e; 
î încă tute falnici 

Steibat ca 

   

27—28 
Tdruni duc adesea 

prădalvicul - tor... 

, vers, 

Pe şesurile miudri 

230), 
Unul asupra altui 
Celor vicleni dă 

Vers, 7-8 
pe oameni sa'i 

milă, onori la cei 
iutărţi 

«deștepţi 

Pag. 30, vers, 15 
ide, islej celui viclean 

o vaste, din vulpe căpitan. 

ȘI zi viclean lu 
Din fapi îţi fă 

| 
Pag. 31, vers 94 Dar cu sint cu credință, plecat i[i sînt cu. ţie 

Pag. 95, vers, 11 Frumos în mina mîndră în Sas Voevod 

Pag. -38, vers. 3 - ” Chiu! ce domnie adastă, ce prinţ, ce bun tovară 
Pag. 39, vers. 19—20 - nimic... nu-i cheea,. abia mai în sinu-i.. "grozav udincă; 

Pag. 

AXimic.... 
incă O  căutui suflă 

10, vers, 12 , 
Aude un șuvoi Curaj! Ce, sint ucesteu? <Vimicuri și cresuri 

Pag. 41, vers, 4-3 Si tremur, dragă tremur, intii de a du viață Și inimă în mine, în mine îmi îngheafă. 

„Pan, 11, vers. 1G Sau nebunii pe mine. De am turbat ca capii. 
Bogdana Mergi înainte : . 

” 
. 

Sus . 
Eu te uţinez, dar lotuşi cu te „Urinez cun soinn Simț că la la privire... nu 'sunt! i M'atragi precum alrage un rece ochiu de “şarpe 

TABLĂ DE MATERII ȘI INSEMNARI LITERARE 

Cei pasă ţie? oare | 
Nu am şi cu un suftet rispunzulor? 

Pag. 277 
Lram o cupilii frumoasă cu și ziua 
Si mai frumoasă incă de zi Fiind ajunsă 
Copil de vrăjitoare cu ochii mari sălbateei 
Cu inima aprinsă de sete de viaţă. 
Erai la față greben...: mai grebin decit morţii li fosti. ă Ă 

” Pag. 277 
Și nu mă fas cu vare de - linc-a fi 

Pag. 277. 
suftel femeie vrăjitoare. 

Pag. 277 

iubită 

O picură'mi în 

du crezul cum că lumea făcutăi pentru bine? Xe-o spun aceasta popii şi cărţile lor veci; De mii de ani ne sună pyveslea în urechi. Nu vezi ce răsplata "virtutea area lume? | Un giulgiu şi patru scinduri; pentru-aşă cormnură Treci, iusetat pa lingă a vieţii vii izvoare. 

ag. 277 
Câci sint o vrăjiloare şi mi-oi iubi copilul 
Nu cu cuvinte blinde și sta fără de lapte... 

ag, 278 | 
Să-mi fireți cu iertare c-am spus şi cu o vorbă 

Pag. 279 
Asemeni inşi s&nneacă! VWapururea la mal 

aug. 279 ! 
Aliturea cu mine avind o plasă, arcul, 

- Paz. 250 
Sătbateci sboara caii mai iuți decit chiar vintul; Si ciinii urlă, jalnic... Ciobunii cei caliri Străbat ca şi sageala cimpiile intinse... 

250 . 
Palarii duc adesea 
“lor ruiu, 

Pag. 

Pe șesurile mindri prădalnicul 

Dag: 281 
Unul” asupra altui pe Bătmeni si-i întărți Celor vicleni da milă, onori la cei deșerți 

Pag, 251, 
Și zi viteaz la gide, isteț pe cel viclean Din lupi iţi fă o custe, din vulpe câpitan. 

"Pag. 282 
Dar eu sînt cu credință, plecaţ iți sărut puala. 

Pag. 282 
Frumos cu nume mindru ca Sas Voevod 

„Pag. 283 
“ Chiu! ce domnie aleasă, ce prinţ, ce buu lovarăş 

Pag. 283 
Nimic! - nimic? nu-i checa... abia mai sufla” încă O câutai în sinuii cu «șă groavudincă 

Pag. 2898 - 
- „lide, nu peri? Curaj! Ce sint acestea? Nimicuri şi cresuri 

Pag. 281 
Eu tremur, dregă tremur, întiie duba viaţă “la înimă jeralec, în mini, în mâni cum yhiuță 

- Pag. 251 
ae nebunit pe mine, de am turbat ca Tupii 

Bogdana 
Mergi înainte... 

Ă ! Dar simt că tu nu ești domn 
Sas 

Ju te urmez, dar totuşi cu te urmez cun somn Simţ că La ta privire voinfele-mi nu sînt M'atragi precum alrage un rece ochiu de şarpa
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Pag. 42 : Pag. 284 
Bogdana , Bogdana 

Aide. aide ţi-e frică... aceasta tot. ţi-e frică Aide, aide ţi-e frică, aceasta-i tot, ţi-e frică! 
Iți but a inte vine în colo șii nimică Bat uincle să [ringă: încolo nai nimică. 
Vezi tu uşca aceca?. Acolo după dinsa , - Vezi tu uşea aceea?... Acolo, după dinsa 
I: pialra ce-ţi slă în cale, cu spada chiar înlr'insa E piatra ce-ţi stă *n cale, cu spada dă înlr'insa 

(Sas ese) | (Sas ese) 
A! DBogdano! tu ram- de viţă mare - A! Bogdano! tu ram de viță mare 
Curind și nici o umbră tulpină lot nu are Curind şi nici o umbră tulpina toată nare. 

(Sas se întoarce) Na - (Sas :se întoarce) 
Ca fiul unei... mai ai sub milini. | Ca puiul unei păsări supt mlini mi se zbătea 

: "Bogdana - - . Bogdana 
Taci, taci? Ei, este gata? Eu sinț. Dă-mi mina ta Taci, taci? Ei, este gata? JL mort? Dă-mi mina ta 

. . , . , . DE . . Sas 

- O!:: e grozav : 
(Popa cîntă) (Popa cîntă) 

| Sas ! | Sas | 
Cum stă... Doarme dus, tare sub... de piatră Cum sta... Doarme dus, tare sub mantiaii de piatră 
Cu fața spre perete, dormind pe coasta dreaptă. Cu fața spre perete, dormind pe coasta ureaptă. 
I/ai lovit în cea stingă? „ișfeaplă o clipilă Bogdana , 
Să văd (Aleargăn odaie) . l“ai lovit în cea stingă! Așteaplă, o așteaptă? 
Uc are? în cît buzelc'i crude - Să văd (Aleargăn odaie) 

nu sunt unu se aude - ” ” ” Sas 
Mai albă, tot" mai albă la faţă ca se face Ce are? Mișcă'n încel burele“i crude 
Privind cu ochii ţintă şi faţa-i piere. Tace. | Pe limba-i, de spaimă, un sunet nu se aude 
la ar ţipa... în pieptu-i se îngăimă - Mai albă, tot mai albă la față ea se face 
Pe mort cu ochi țintă şi moarlă e de spaimă Priviud cu ochii ţintă şi faţa-i picre. Tace. 

Ea ar ţipa... dar fipelu-n în pieplu-i se îngăimă 
Pe mort cu ochi-l soarbe şi mută e de spaimă 

Pogdana (se întoarce) Bogdana (se înloarce) 
Nu! nu! mă'nşeală. ochii. Și tu? într'una vdd E Nut nu! mă “nşeală ochii. Și într'una văd 
Poqrdlun acolo doarme! la drumul mă rdprd Bogdan doarme acolo! la dinsul mă răped 
Și cu... nunta... cînd o descoper. A! Şi cnd descoper manta... cind o descoper.!. A! 

Sas . | | Sas 

Ce ai? Ce ai? Femee, uino-ți în minlea la, Ce al? ce ai? vino-ți în mintea la 
Grozav este asa dămplinți în piept pumnalul. Grozav este așa să&mplinți în piept pumnalul 

Boailana Bogdana 
Dar nu-i Dozdan. E Ștefan... Ţi-a omorit biialu. Dar nu-i Bogdan. E Ştefan... Ţi-ai omorit vldstarul.: 

Pag. (16, vers. 9 , Pag. 231 
Și parul ci subt... ajunge la pămint Iar părul ei peste” spate“ ajunge la pămini 

Pau, - 46, vers. 12—18 : : , Pag. 284 
Ai întrehat Dogdane.. fe mîinile "nainte Ai întrebat Bogdane... Cu mitinile unite 
Ea le privi. prin genele-i fiebinte . Ea te privi atuncia prin: yenele=i ninite 

Pag. 51, vers. 4 Pag. 233 
În... suspină trist un greer, R In iarba cea lÎnnallă suspină lrist ua greer 

Pas. 51, vers. 18 - ! Pag.: 285 
in noaptea cea de aur a regiuni-elerne - Ea fiica cea de -aur a negurii eterne 

| „Pag. 51, vers, 28 , Pag. 285 
Cu coarne sămănale veniau în codrii cerbii Cu coarne rămurvase veniau îi cirduri cerbii 

"Pag. 92, vers. 3 Pag. 285 
P: e ph . . - . .. .. . > FII . « lar codrii cei sălbaleci şi-o turmă de clilaui lar cerbii, caii, ciule şi-o _turmi de cirlani 

Ă . Pag. 56, vers. L5—16 : Pag. 287 
Ana! ierla-vei oare că cu am culezat Ana! ierta-vei oare că cu am culezat . 

Să viu: acuma noaptea... și tu te-ai supărat Să viu acuma noaptea... şi tu te-ai speriat. ' 

Pag. 57, vers. ” Pag. 287 | 
De gcaba îmi au ochii alila milă 'n ei . Nu au de gcaba ochi-ți alila milăn ei. 

Pag. 57, vers. 11 ! Pag. 287 
Și te îmbele alila... ce am greșit copila? Și te iubesc atita... nu e păcat copild? 

- . N 

Pag. 82, vers. 3—16 ! Pag. 292 
A uourilor luna aurilă e de svare A nourilor lume aurită e de soare 
Ce cu nisarea-i albă, frumoasă, urbitoare Ce cu văpairi albă, frumoasă, orbitoare 
Imprăştie în neguri subțiri div juru-i uorii hoprăştie în neguri subțiri din juru-i norii 
Ca la minune cată la dinsul călătorii ” Ca la minune cată la dinsul călătorii. 
In flori scinteietoare de col, de pielre scumpe : i Că cerul lot se rumpe : 
Apusurile Loate cu cerul tot'se rumpe : 

Cu flori ies albe dumbrăvile sub dinsa: Apusurile toale. păreau sub raze ninse | 

In rarişti, lacuri, ape, selipese cu -şi oglinzi - Ca ptcla erau albe dumbrivile sub «insa 
Apoi cind răsăritul cu ochii îl 'cupriuzi. In rturi, lacuri, ape sclipese ca. şi oglinzi 

Apoi cînd răsăritul cu ochii îl cupriuzi. 

In ploi scinteietoare de colb, de pietre scumpe - 

. 

„Pag. 82, vers. 21—22 -- Pag. 292 
Spre răsărit văzul-am de-odală curcubeu . Spre răsărit  văzut-am de-odată curcubeu . 
Incă în şapte feţe şi-în acelaș răstimp , - Juca în şapte feţe şi-în acelaș răstimp



. 

618 

Pag. 82, vers. 33 În şiruri oi mărunte, copiii treceau deșt 
Pag. 83, vers. 1 

Ostaşi cu chica lungă, bătind cu lungii pinteni 
Restul îndreptărilor se pot 

2. Amor Pierdut—viaţă pierdută (Emni) p. 293 »Epoca“—1904, No. 71—80; Ms. ' Ac, Rom, 2253 p: 30—61. 

3. Mira p. -301. . Da Calendarul „Minerva“ An. 1907; Ms._ Ac. Rom. 2253 p. 62-72. 

4. Murcşianu p. 3u. 
Ms. Ac. Rom. 2253 p. 74—80, ă 
5. Alexandru Lăpușneanu p. 313. . 205 agment inedit, din Ms. Ac. Rom. 2253 p. 203— 205. 

” 

CU 
Ms. 

* SCRIERI. LITERARE, 

Articole literare. 

. Teatrul romînese şi repertorul lui p. 863, . Arhacus p. 57]. 
Despre vechea literatură românească p. 5i Despre Constantin Bălăceseu p. 876. | » Pscvdo-Kynegetikos de A. [. Odobescu p. . Sfirşitul Tui Constantin Negri p. 877, . Monumente marilor români pe 377 
Julius Iung: die Anfinge der Rumănen p- . O tragedie țigănească p. 818, 

„ Despre literatura populară p, 379, » Despre revistele literare din provincia p. 379, 2. Despre limba cărturarilor romîni din Ardeal p. 380, 13. Despre mişcarea culturali a romnînilor ardeleni 381, 
Pia „SE, Gheorghe în oraș şi la țară“ p, 382, 15. Din cercul „Junimea“ do la lași p. 884, 16. Notiţe literare p. 385. 
17. Nominii și Rutonii în Bucovina p. 388, 18. Chestiuni de pronunție romînească (notițe) p. 893. 19. Insemnătatea serbării de la Putna p. 395. 20. Fintîna Blanduziei p. 39, - 21, Despre Logica lui "|, Maiorescu p. 398. 22, Economie Politică și Medicină p, 404. 23, Literatura și Pastrama din Botoșani p. 405. 24. Moldoveni și Munteni p. 406. 
25. „Moartea şi Constantin Brăncovanu“ de Antoniu Roques p. 407, | 26. In centra influenței franceze asupra teatrului ro- wmiînese p. 408.. - 
2î. Operele dramatice ale „renașterei romantice fran- cezet.—Intonaţia pe scenă.—Limba, traducerilor dra- matico romîneşti p. 409. . | 38. Comedia franceză şi comedia ruseaseii p. 410, 29. Romanele drainatisate p. 412. Ă 50. Actorii serioşi și actorii sotoși do aplauze p, 414. 31. Pronunţia falşă a actorilor români p. 415. 32. Repertoriăl teatrului rominese.— Teatrul lui Seribe, — Teatrul şi actorii icşeni.— Școala da muzică din Iași p. 416. - 

la. Notiţe teatrale p. 418. 
Scrieri istorice. a 
1. Grigore Ghicu p. 419, “ 

ă. 

3i6. 

dT$. 

—_
 

n 
P
O
E
 

A
Z
 
i
p
 

_
 9 

  

TABLA DE MATERII ȘI ÎNSEMNĂRI LITERARE 

„Pag. 292 
Mii, mii de oi mărunte, copiii treceau” deţi 

Pag. 292 
ostaşi cu chica lungă, boeri cu luugii 

vedea comparind ambele ediții. 

6. Aleczxandru-Vodă p. 314. 
Fragment inedit, din Ms. Ac. Rom, 2277 p. 1—13. 
7. Gogu Talii p. 316. - _ Fragment inedit, din Ms. Ac, Rom. 2233 p. 294. 

' 

pinteni 

262— 

„8. Luis p. 320. 
Ediţ. [. Scurtu (,Socec“). 

9. listrion p. 335. 
„Conv. lit. Au. XL Ianuarie şi Febr. 1906; Ms. Ac, Iom. 2253 p. 2-8, - 

GETARI 
Restul cugetărilor până Ia pp. 859 au fost luate după Edit, 1. Scurtu („Minerva“), controlâna după izvoarele originale, 

ECONOMICE, POLITICE 
ȘI FILOZOFICE . 

2. Răpirea Bucovinei p. 420. 

Scrieri economice. 

|. Industria naţională romincască p. 422, 
„ Buna gospodărie bătrincaseă p. 427. 

3. Desereștereu populaţiei p. 427. „. “ Vechiul şi noul regim administrativ în Rominia p. 498, . | 
5. Instrăinarea industriei rominești p. -128, 
6. Concesiuni economice p. 429, 
1. Creditul mobiliar p. 431, 
8. Notiţe economice p. 436. 
Scrieri politice şi sociale. 
1. Tinerimea, franțuzită p. 438, 
2. Despre societăţile studențești p, 438, 
3. Repausul de Duminecă p. 439, , 4. Lipsa de respect a tinerimei față de autoritatea statului p. 440, . 
d. Notiţe sociale p. 441. 
6. Fraganente, rapoarte şi articole 

țiunei publice p. 449, , , _ 7. Despre partidele politice din Rominia p. 458. 
8. Dragostea de poporul roinînese p. 459. 
9. Despro politica desnaționalizării p. 160, 

10. Despre Neinţi la 1870 p. 461. | 11. Rolul rommînilor în regenerarea Austriei pe 462 
12. Dualismul austro-ungar şi naţionalităţilo p. 465. 13. Influența austriacă asupra romînilor din prinei- 

pâte p. 469, , , 1. Agitaţiile evreilor din Rominia în străinătate p, 479, 
15. Despre drepturile politice ale evreilor p. 480. 

„ Chestiunea israelită p. 481. 
Planul unci confederațiuni balcanice p. 512. 

. Elenismul p.:312 
. pldealul istoric al Rusiei“ p. 513. 

20. Romînia și Austro-Ungaria p. 515, 
- „Roininii din dreapta Dunăgii: p. 395 
. Politica slavă și Europa p. 595, 
« Turcia şi Europa p. b26. 
. Nentralitatea Romîniei p. 527, , _ 

25. Dualismul și federalismul în Austro-Ungaria p. 326, 
„ Actualitatea p. 529, 
» Paralele economice p. 532. _ 
. Bătrânii și tinerii p, 534, 

19
 

asupra instruc-
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35, 
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89, 
40, 
4. 
42, 
43. 
44, 
43, 
46, 
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49, 
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Ilustrații administrative p. 537. 52. Clasele superioare p. 570. 
Din abecedarul economie. p. 539, 59. Dezvoltarea, istorică a Romîniei p, 571. 
Frază şi adevăr p.541. , 54. Cultura roșilor p. 572, 
Semi-barbaria p. 548, 35. Pătura srperpusă p. 372. - 
Independența romînă p. 545. 56. Elementele streine p. 579. 
Cărţile de citire p. 546. 51. Romînii de proveniență incertă p. 517. 
Partidul constitaţional p. 547. 58. Venetieii p. 578. , 
Despre program p. 549. „89. Spitalele rurale p. 580. 
Independenţa p. 551. 60. Polemica, cn „Romînul! p. 582, 
Religia p. 551. 61. Fanarioţii. şi clasele dirigente p. 584. 
Trecutul partidelor noastre p. 532. 62. Apostazia liberală p. 58%, 
Martiriul lucrativ p. D354. 63. Program de reforme p..587. 
Învăţămîntul clasic p. 355. 64, Mici articole și notițe de politicii externă p. 588, 
Roşii p. 557. ' e ce 
Declasarea, p. 559. | Scrieri filozofice. , 
Partidul roşu p. 559. ei nai Polemica ci Steaua Romîniei p. B61.. aere tic gFatitnei Pare, de Immanvei Kant (tra- 

Conservatorii și libertăţile p. 562. - De 90 
Clasa patrioților p. 564. SCRISORI p. G47, 
Manolache Kostaki Epureanu p. 565. SCRIERI ASUPRA L.Ul EMINESCU p. 660, 
Reacţiunea p. 566. . TABLA DE MATERII ȘI ÎNSEMNARL LITERARE 
învățămîntul domoeratie p. 567. . „ 666, | | 
Dezvoltarea istorică p. 558, „ BRRATA p. 680, 
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4 II 30 
16 II 37 
83 I "20 
39 II . 30 
42. 1 44 
42 I ultim 
48 II 15 
60 I 2 de jos 
G5 II 21 
85 II ultim 
96 I 26 

117 I 1 
197 11 26 
237 [ 2 
»64 UL 5 de jos 
275 îitlu 

583 I 7 de jos 
284. 1 Ade jos 

» II 29 
292 II ultim 
385 titlu 

375 titlu 

foarte 
scăpat. vederci noastre. 
mină, peste cel mult n 
de noi cu toată îngrijir 

    

1). Sînt menționate aci numai greşelele inari, cari ar putea schimba senzul frazei sau idei, 

ERRATA) 
nea 

In loc de 

Iar faţa și-o ascunde 
Căci azi le semen tuturor 
Cu'de marmu'albă față 
Condeium mînă tu ni-l pui 
Cînd plutește pe mișcătoarea 
și vecia întrun umăr. 
Căci urma adînc în vis 
Ci aripa care falnie 
Iar norul de parfume 
La, patimi de repaos 
Pătrunde-acea lume 

lună 
Ea aleargă 
De-ar fi în lume-un stat de miţe 
țara depărtată a /udeiei 
însă da” aierisit 
Originale Drame și-o Comedie 

se înișcă în 

Chiu! ce domnie, ce prinţ 
„Ei, esto gata? E mort, 
Ce zic oare? 
Intr'asta ta maică 
Adaos. Cugetări Politice, Sociale, 

Literare 
Despre Constantin Bălăceanu 

Să se citească Mâini dud 

Iar e« fața şi-o ascunde 
Câci azi le semeni tuturor 
Cu de marmur'albă faţă 
Condeiwn mînă tu ni-l pui 
Cind pluteşti pe mişcătoarea, 
și vecia întrun număr. 
Căci o urma adine în vis 
Ci axpa care falnie 
Iar în norul de parfuine 
La patimi dă repaos 
Pătrunde-acea lume de flori și 

mirouse . 
Ea alergă 
De-ar îi în lume-un sat de miţe 
țara depărtată a /udiei 
însă aierisit 
Originale și Traduceri Drame, 

Poeine si Comedii 
Chin! ce domnie aleasă, 
Ei, este gata? E mort? 
Ce zice oare? 
Int'asta bi maică 
(Să se suprime titlul acesta) 

ce prinţ 

Despre Constantin Bălăcescu 
- 

Și am fi recunoscători acelora dintre cetitorii noștri cari ar binevoi să ni arăte greşulele mai importante ce ar fi Astfel, en ajutorul preţios şi al 
n ân, o & (doua ediție a Opevelos Coimplecte ea. Nota Editorilor, 

UNIVERSITARĂ |,    v    

  

domniilor-lor, sperăm să avem posibilitatea de a dala ln- 
de Mihail Eminescu—ecare va îi revăzută
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